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Corral e as a~gas do Miño 
Cóubolle o honor ao senador Xoán Corral, de capitane.ar no Senado 
o rolete popular que tumbou a proposta de Anxo Quintana de criar 
unha Confederación Hidrográfica dos rios Sil, Miño e Límia. Segun; 
do o senador vigués só o feito de propalo é "demagóxia" porque se sa; 
be que a normativa vixente non o permite. Vaites, vaites co senador! 
Do que se trata é de propor leis, normas e resolucións que mellaren 
as causas, e por tanto de superar normas obsoletas. Claro que a Co; 
rral, -o do disco raiado que pede a demisión do governo municipal 
de Vigo como toda tarefa de oposición-, non lle parece importante 
que se transfiran a control galega os rios que producen o 87% da 
enerxia hidroeléctrica da Confederación Hidrográfica do Norte. O 
Pai Miño contrólase desde Oviedo, todo porque remata facendo 
fronteira con Portugal, o mesmo que sucede co Límia. Por esa regra 
de tres tamén quedan afectados todos os seus afluentes de xeito que . 
todos os cursos de auga de Ourense se controlan desde Astúrias. Pero 
tamén o Louro en Porriño, por dicer algo que lle cadra cerca ao sena; 
dor Corral. Todo un político ao servizo dos seus eleitores. • 
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Femandez: Lores, Alcalde de Pontevedra, pon como un dos grandes logros do seu primeiro ano a peonaliz.oc:ión do casco antigo e os máis de 800 millóns de pesetas acadados para o saneamento da ria. 

López Orozco, en Lugo, e Sánchez Bugallo, en Compostela, 
os máis satisf eitos 

O novos alcaldes danse un aprobado alto 
no primeiro ano de governo. 

*A. EIRé:- A. ESTé:VEZ 

"Concellos abertos e dialogantes" son os que queren os alcaldes que tomaron o relevo nas cidades en 
Xuño de 1999. A un ano vista -"en realidade once meses", recalcan os rexidores- os governos fan balan
ce do que se fixo, do que se pode facer e, tamén, do que semella imposíbel. Cinco alcaldes, tres do BNG 
e dous do PSOE, sinalan cales son os cambios sufridos en Pontevedra, Lugo, Compostela, Ferrol e Vigo. 

e Miguel Fernández Lores tivera 
que destacar algunhas das ac-_ 
tuacións levadas a cabo durante 
o último ano en Pontevedra, di
ria que se conseguiu "un conce
llo aberto que estabelece o diá
logo non só coas outras admi
n i st ración s, senón con aso
ciacións de todo tipo". Lores re
salta un cámbio de talante que 
se trasvasa ás diferentes áreas 
de responsabilidade. 

centos para equipamentos muni
cipais, permiten soñar cunha ca
ra máis bonita da cidade. Lores 
gábase de que esta cantidade 
permita construir cinco casas da 
cultura en diferentes parróquias. 

Reserva o alcalde do BNG un
ha mención especial para a ac
tividade cultural de Pontevedra, 
moi intensa nos últimos meses. 
Ás exposicións, teatro e música 
únenselle as noites aberta, un-

A promoción do poligono indus- ha oferta alternativa para os xó-

"todas as cuestións pendentes 
da cidade", do que lle gostaria 
mellorar. "Cando accedemos 
ao gove.rno, fixémolo a unha 
institución deteriorada, que 
precisaba dunha rexeneración . 
Once meses despois coido que 
se recuperou a administración 
local", di. Os 7.500 millóns de 
orzamento para a cidade supo
ñen a cantidade máis importan
te de investimentos da história 
da cidade. 

tri al -"practicamente morto e venes. E deporte. Pontevedra As relacións coa Xunta, Univer-
agora cons empresas interna- vive Xuño como o mes do de- sidade e Ministério de Defensa 
cionais grácias á subvención do porte, facilitando a sua practica tamén seguen un bon camiño, 
metro cadrado de terreo e a re- nas ruas. segundo Bello. O concello está 
baixa do imposto da constru- integrado na RENDOC, unha 
ción"-, a peatonalización' e a O ano de rodaxe asociación de cidades europe-
construción do aparcadoiro da de Xaime Bello as -do Estado participa 't.amén 
praza de abastos son algunhas San Fernando- cos elementos 
actuacións emprendidas na cida- O listado de accións emprendi- comuns da forte preséncia mili-
de do Lérez nos últimos ·once das polo governo BNG-PSOE tar e da dependéncia dos esta-
meses. Os oitocentos millósn de de Ferrol é moi amplo en pala- leiros, que atravesan unha cri-
fundos acadados para o sanea- bras do alcalde Xaime Bello , se. "Debatimos as posíbeis al-
mento da ria e a partida de cinco- que tampouco evita talar de ternativas para todos esas par-

.~~'f,'~.-· .. ·r:...., /!: -J~·, ... -,~. :. "' ')'J".( . ~,·.:1 .1"' : ~ .. ..... , :; .. .: .!~t,,.t ". f,; .. ~,,.; >·.. .1 (;'\~ ~.·· 

celas e instalacións que que
dan desafectadas dos usos mi
litares", explica Bello. 

Síntese satisfeito de botar a an
dar a empresa mixta de auguas 
Emafesa e de avanzar na peo
nalización da cidade. Tamén se 
gaba de que tras moitos anos 
"hipertrofiada", a mancomunida
de de municipios da ria sexa re
lanzada. 

Cales continuan ser as espiñas 
para Bello? "Os grandes pro
blemas derivanse da conexiori 
da cidade co exterior, con esas 
obras eternas para rematar a 
A-9 nos oito quilómetros entre 
Fene e Ferrol. Loitamos porque 
a autovía do Cantábrico teña 
unha traza costeira e porque se 
poténcien os camiños de ferro, 
que dunha vez consideren cer
canias a liña Ferrol-A Courña", 
explica o alcalde nacionalista. 

Pasa á páxina seguinte '· 
~ .. \,.J.:.L.·\K··;,,1.: (~L ,f..t'~ ~ .. r. ,... ·._t~) ;,,l.~~ ~: 

,_.: 
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a. López Orouo, Alcalde de Lugo, está moi 5Cltisfeito das fustas de San Froilán que organizou o concello e da colaboración de mútua confianza con BNG. O Alcalde de Santiago, Sánchez Bugallo, ten como meta acadar un plano estratéxico para a dclade. 

Vén da páxina anterior 

Hai máis asignaturas penden
tes. A construción do porto ex
terior, a estación de augas resi
duais, a planta de gas e unha 
solución para a xestión do Iixo 
son proxectos "moi necesários" 
para a cidade. 

cualitativamente mellores durante 
os dous vindeiros anos", conclue. 

Os retrasos en Vigo 

O vindeiro 23 de Xuño trece al
caldes reuniranse para debatir 
as competéncias da Area Me
tropolitana de Vigo. "H?i que 
pensar xa en Vigo como unha 
comarca", di o alcalde Lois Pé
rez Castrillo, que explicou co
mo a Xunta vai ceder compe:.. 
tencias a este organismo su
pramunicipal. Polo de agora, o 
transporte poderá ser xestiona
do a nível comarcal. Este é un 
dos pontos máis importantes 
no balance que o alcalde na
cionalista fai dos últimos doce 
meses. As relacións con outras 
administracións tamén son des
tacadas polo rexidor que no ca-

so da Xunta non dubida de cali
ficalas de "optimas". 

O Tráfico na cidade é un dos 
maiores quebradeiros para o go- · 
verno de coalición entre BNG e 
PSOE. O alcalde non pode ga
barse de ter solucionado o proble
ma pero si resalta medidas como 
a contrución de tres aparcadoiros, 
a universalización dos bonobuses 
e as novas peatonalizacións. 

cionalistas, o alcalde fai un ba
lance positivo da "apertura" do 
concello, da participación viciñal 
e posta en marcha de consellos 
sectoriais. Castrillo amosou "un
ha moderada satisfacción" neste 
primeiro cumpreanos. 

O balanzo deste primeiro ano de 
governo comeza para Orozco 
nas festas do San Froilán. "Foi 
practicamente a primeira actua
ción como governo, a primeira 
vez que unha equipa progresista 
deseñaba o programa destas fes
tas que, mália ter a mesma esén
cia, recebaron un novo ar. Os vi
ciños poderon disfrutar de música 
clásica ou jazz nas ruas. Combi-
namos o caracter tradicional cun
ha visión internacional e moderna 
da música", sinala Orozco. 

E que hai do pacto? Segundo 
Xaime Bello, o desenvolvemento 
do acordo co PSOE vai "razoa
belmente ben". Mália teren xurdi
do diferéncias, estas non trasloci
ron porque axiña se atoparon 
pontos de encontro, di Bello. "En 
Ferro! nunca se deron maiorias 
absolutas, existe a cultura de co
alición, pero tamén é certo que o 
BNG nunca estivera no governo. 
Este primeiro ano de rodaxe foi 
positivo e penso que se vai asen
tar a coalición con resultados 

Non quer explaiarse o Pérez 
Castrillo coas deficientes rela
cións entre os sócios de gover
no. Non evita sinalar que son o 
peor deste primeiro ano até o 
ponto que os orzamentos do 
concello se retrasaron tanto que 
ainda están en fase de exposi
ción. Para contrarrestar as fri
cións entre socialistas e na-

Oroz:co e 
as festas do San Froilán 

A sensación de tranquilidade 
que transmite o governo munici
pal en Lugo, percibida desde fó
ra, é confirmada polo alcalde so
cialista Xosé López Orozco. 
"Sensación? Mália as diferen
cias claras entre as duas forma
ció ns, sempre houbo sintonía 
entre concelleiros do PSOE e do 
BNG. A confianza próbase can
do nen un só proxecto foi parali
zado por desacorde", comenta. 

Preside unha corporación for
mada por sete concelleiros do 
PSOE, seis do BNG e doce do 
PP. O governo aprobou uns or
zamentos equilibrados, nas pa
labras de Orozco. "Fixémolo en 
Decembro e conseguimos a 

Pasa á páxina seguinte 

Dobregar o caciquismo 
No franquismo, os concellos convertíronse nunha 
prolongación do Movimiento coas famílias que 
sobranceaban económicamente na bisbarra controlando 
o poder directamente ou de xeito interposto, 
prolongando asi o secular caciquismo. Un caciquismo 
con novos resortes emanados da dicadura: coacción, 
medo e castigo exemplar aos temerários disidentes. 

Esta situación prolongouse na Transición e chegou en 
parte até de agora. Cando pola idade dos . 
detentadores do poder e a incorporación dunha nova 
xeración que non viviu directamente a represión, a 
democrácia podia enraizar na política municipal, o PP, 
coa chegada de Fraga e coas maiori.as absolutas, 
puxo de novo en marcha os mesmos mecanismos que 
durante o franquismo. 

Os concellos convertíronse nunha prolongación do PP, 
ben pasando polo fielato das Deputacións, ben de 
xeito directo, cando están baixo as mesmas siglas da 
dereita. Cando a alcaldía non pertence aes populares 
ningunéase ás corporacións e o PP actua 
directamente no município. Así, contrata obras, 
entregas axudas, oferec dádivas, inaugura, coloca as 
primeiras pedras sen contar coas corporacións 
municipais ... A ringleira de den(tncias por estes actos 
seria interminábel, pasando da Límia a Sárria polo 
Saviñao e voltando por Oleiros, Corcubión e Camota, 
antes de chegar ao Morrazo e á Guarda. 

A idea que te o PP dos concellos puxérona de 
manifesto nas últimas eleicións moitos candidatos 
populares e dirixentes galegos no partido. Foron ....._ 
contínuas as chamadas a votará dereita asegurando 
que, deste xeito, o trato ia ser moito millór por estar en 
sintonía. E a cidadania ere moitas veces a mensaxe. 
Non a vai creer! A realidade estalle a mostrar que na 
maioria dos casos é certa. Ainda que logo pase como 
hai un lustro en Vigo, cando lle conceden ao PP a 
maioria absoluta, o alcalde nomea a Guiña Crespo 
protector da cidade e, o conselleiro da COTP, ainda 
anda estas días por Vigo repetindo as mesmas 
promesas que realizou daquelas. O PP non pode 
cumprir en todos os concellos e as afinidades internas 
son decisivas. 

Pero a idea do PP está en controlar todos os resortes 
non xa do poder, senón sociais, gañando a uns coas 
prebendas, ameazando a outros (e cumprindo) con 
castigos. O nepotismo ten o seu caldo millor de cultivo 
nunha sociedade subsidiada e envellecida, privada de 
todo dinamismo social e de perspectivas de futuro. 
Instalada en ir pasando o tempo pois "nunca millor 
vivimos". 

Velaí a grande diferéncia entre as cidades, cunha 
pirámide de povoación moito máis xoven e os 
concellos pequenos, os das zonas máis . 
envellecidas, as máis deprimidas económicamente. 

Velaí tamén as diferéncias sustanciais á hora de 
emitir o voto, mália ªºcontrol informativo e a 
sistemática propaganda oficial semellante aos 25 
Anos de Paz. 

Para que chegue a democrácia aos concellos ten que 
se dar primeiro unha condición importante. Deberán de 
ser cada vez máis autónomos orzamentáriamente, 
polo que é necesária unha leí que lles permita mái~ 
autonomía tanto na recadación coma nos gastos. E 
basico, sobre todo, que deixen de depender das 
Deputacións e que os distintos planos se coordenen a 
nivel galega coa intervención democrática de todos os 
interesados. 

Para avanzar na democrácia dos concellos tarase non 
só que permitir a participación cidadán, fomentando o 
asociacionismo, senón recoñecendo xurídicamente ás 
parroquias cos seus representantes elexidos 
democráticamente, tal e como recoñece o Estatuto de 
Autonomía. 

De cumprirse estas condicións non só millorarian as 
prestacións aos cidadáns e asentaría a democrácia, 
senón que tamén mudaria considerabelmente o mapa 
eleitoral, fuxindo das gadoupas dun caciquismo que 
cámbia de métodos pero que se perpetua na política 
municipal.+ 

ANOSA TERRA 
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Vén da páxina anterior 

cuadratura do círculo, menor 
presión fiscal e aumento dos in
vesti mentos ", di López Orozco 
sumando a esta consecución o 
ter acadado a cesión dos terre
as para o novo hospital. 

Compostela, 
o ano da capitalidade 

"Unha data fundamental na mi
ña vida", di Xosé Sanchez Bu
gallo referindose ao 13 de Xuño 
do 2000, un ano despois dos 
comícios municipais que o leva
ron á alcaldia compostelá. Bu
gallo, que se topaba en Valen
cia o Mércores 14 de Xuño pa
ra participar no "I Conferencia 
Mundial de Política Social Urba
na", interesábase 'nesta cidade 
polo plano estratéxico. Tanto o 
modelo valenciano como o vi
gués serven ao alcalde para co
ñecer como se pode desenvol
ver actuacións semellantes na 
sua cidade. 

Califica o programa de governo 
deseñado co BNG como "bon" e 
subliñou que o ambiente político 
do concello faga que a· cidade 
vaia avanzando cara ao futuro. 
O governo de coalición funcio
na, di o alcalde, e engade que, 
mália as diverxencias "o 90% 
dos acordos se toman por una-

\ ~ ' .. • ' • f 
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nimidade". + Lois Castrillo, Alcalde de Vigo, fai da participación viciñal un dos balamos máis pasitivos do seu mandato. 

A simplificación do mapa eleitoral e os acordes BNG-PSOE a causa principal 

15 DE XUÑO DE 2000 

A.N.T. 

Só un alcalde foi substituido nos doce meses de lexislatura 
A alcaldia de Baiona foi a única que mudou de mans neste 
ano que vai de lexislatura municipal. Este dato contrasta 
coas, 4 mocións de censura apresentadas en 1996.e coas 9 
de 1992. A simplificación do mapa político e os acordos 
BNG-PSOE serian as causas principais, segundo argumen
tan os partidos políticos. Das 17 mocións de censura o 
PSOE estivo presente en 9 dun ou ·doutro xeito e en 8 o ·pp, 

"Quen danda neste concello é 
Roque e Roque sono eu". O di
to popular anda por aí, para si
nalar o xeiío autoritário de go
vernar moita alcaldias. Non se 
sabe quen era Roque, nen de 
concello era alcalde. Na Galiza 
houbo moitos Roques que 
mantiveron o control municipal 
pasando de ditaduras amonar
quias ou de monarquias a dita
duras. Pero foi no franquismo 
cando enrizaron moitos deses 
caciques locais, capaces logo, 
nas eleicións, de facer a cam
paña como "o alcalde", coma 
enCrecente. 

E así os coñeceron sempre os 
viciños. Pero en alguns conce
llos o sistema caciquil da derei
ta rachou por mor das divisións 
internas ao fracionarse o fran
quismo en UCD e AP, ou coas 
desputas intestinas nós pró
prios partidos. As reunifica
cións posteriores, as absor
cións (CG, Centristas de Ou
rense) as desaparicións (CDS), 
e a chegada do PSOE ao go
verno central levaron a que o 
mapa local fose variando se
gundo os momentos. 

Se ollamos as 17 mocións de 
censura que se apresentaron 
nos municípios galegas desde 
1987, podemos comprobar co
mo, primeiramente, cun PSOE 
en alza, concelleiros do Centro 
Democrático y Social foron 
pactando cos socialistas, como 
o PSOE. se esfaragullaba inter
. namente (Boiro ou Cerceda) 

ou como AP ia coilendo os res
tos de UCD. 

As mocións de censura na an
terior lexislatura xa foron dife
rentes e unicamente en Chan
tada o PP consegiu a alcaldia 
pola reunificación da dereita. 
En Maceda foi o concelleiro do 
PSOE o que rachou o pacto 
co BNG e conseguiu a alcaldia 
co apoio do PP. O meso suce
deu nas Pontes e Vilariño de 
Conso, mentres que en Pader
ne, PP e PSOE desbancaron 
aos independentes do CIP. 

A única moción apresentada 
ainda esta lexislatura, a de 
Baiona, é froito tamén de reu
nificación da dereita. Co inde
pendente (ex-PP) Benigno Ro
dríguez, pactando co seu ante
rior partido para apartar ao so
cialista Emilio lglésias da al
caldía. 

A primeira moción 
do Estado 

Foi na Galiza, en Ogrobe, pre
cisamente, onde triunfou a pri
m eira moción de censura da 
etapa democrática, o 25 de 
Abril de 1984. E fíxoo xa antes 
de estar regulada por leí 
(1987), o que levou a numero
sos enfrontamentos, mesmo 
xurídicos, para poder destituir 
a Bea Gondar , acusado de 
narcotráfico. 

O panorama municipal galego 
proriciou entre 1995 e 1999 o 

Manuel Rial, Alcalde de Nigrán polo PSOE, non foi desbancado palas diferencias entre 
PP e lndependentes mália perder a moción de confianza. A.N.T. 

11 por cento das mocións 
apresentadas nos concellos do 
estado fosen galegas, cando 
os consistórios galegas repre
sentan unicamente o 3,38% do 
total. 

Segundo Lois Obelleir.o, res
ponsábel de política municipal 
do BNG, "o mapa municipal ga
lega simplificouse moito. O 
83% dos municípios galegas 
están rexidos por maiorias ab
solutas e, na maioria dos con
cellos, só hai-tres forzas políti
cas: BNG, PP e PSOE". 

Para Obelleiro o PP ten agora 
moitb menos campo para actuar 
ao "concentrar o voto da dereita 
eliminando candidaturas inde
pendentes que só se forman na
queles municípios onde non dan 
resalto as liortas internas do seu 
partido". Tamén resalta Obellei
ro que "os pactos do BNG co 
PSOE déronlle estabilidade ao 
panorama municipal galego, 
que, agora·, está moito máis 
tranquilo" . 

Desde o PP véñenlle dar a ra
zón aos nacionalistas ao afir
mar que non descartan interpo
ñer mocións de censura "para 
facer fronte a situacións de in
gove rn ab i lid ad e". Ainda asi, 
Xesus Palmou, secretário xeral 
do PP na Galiza, afirma que o 
que non van utilizar é tránsfu
gas para apresentar as mo
cións, como pasou na lexislatu-
ra anterior. · · 

Os pactos 
antitransfuguismo 

Desde o PSdG-PSOE tamén 
poñen de manifesto os pactos 
entre socialistas e nacionalis
tas como o causante principal 
da estabilidade nos concellos, 
ao "xerar governos estábeis". 
O seu secretár,io de política 
municipal, Luis Anxel Lago La
xe, tamén se retire a outro ele
mento citado igualente por 
Obelleiro como determinante: 
"a redución do número de par
tidos representados nos con
cellos". 

Onde non se poñen de acordo 
é en calibrar a eficácia do 
"pacto anti-transfuguismo". Pa
ra Palmou éste acordo realiza
do en Madrid a instáncias do 
PP "é un dos elementos que 
explican a estabilidade do ac
tual mandato". Lago Laxe con 
sidera que "algo influe", men
tres que Luis Obelleiro afirma 
que "non ten trascendéncia 
nengunha, é máis estético que 
ético e se o PP non apresenta 
máis mocións é porque non 
pode". 

Manuel Cabezas , alcalde de 
Ourense e presidente da Fede
ración Galega de Municípios e 
Províncias, aponta outra razón: 
"aos partidos políticos non lles é 
rendíbel, pois suponlles, nas se
guintes eleicións, unha penitén
cia eleitoral". 

Hai dados que asi semellan 
confirmalo. En Maceda, Xulio 
Aldemira, o socialista que con
seguiu a alcaldía pactando co 
PP, segue agora como único 
concelleiro do PSOE. Pola con
tra, nas Pontes, onde foi derru
bado o alcalde do BNG, agora 
os nacionalistas conseguiron 
maioria absoluta. 

Nesta lexislatura aparece outra 
navidad e legal: a cuestión de 
confianza. Esta figura foi usada 
até de agora en Nigrán, pero os 
intereses múltiples dentro do PP 
impediron que este partido e os 
independentes votasen logo a 
moción de censura. Tamén se 
someteo a ela o alcalde .da Guar
da, ao rexeitarlle os orzamentos 
PP e IU. Pero para apresentar a 
moción de censura teñen que 
porse de acordo ambos partidos. 
Se se vota e non hai acordo xa 
non poden apresentar máis outra 
nos catro anos.+ 
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Xúlio Aldemira, en primeiro término, que se ariou a pasada lexislatura co PP para des· 
bancar oo aNG, ficou nema ocasión desprazaclo oo ,_.. precisar del a dlreita. 

O BNG expulsou a dous concelleiros de 
Cervo por negarse a pactar cos socialistas 

PP e PSOE governan 
xuntos en catro concellos 
O PP e o PSdG-PSOE gover
nan en coalición en Muros e 
Manzaneda mentres se apoian 
mutuamente en Cee e Fiste
rra. O BNG, pola contra, ex
pulsou a dous concelleiros de 
Cervo que se negaron a pac
tar co alcaldábel socialista. 

"Este pacto é perfecto", afirma 
fachendoso o alcalde socialista 
de Muros, Celestino Formoso 
que governa en coalición co 
PP. Podía facelo ariméticamen
te co BNG, pero este discípulo 
politice de Francisco Vázquez 
considera que o PP está máis 
perta dos socialistas que os 
nacionalistas. Por el extenderia 
esta entente a outros moitos 
concellos, coma Vigo. 

Xa na Costa da Morte, PP e 
PSOE tamén manteñen a sin
ton ia. En Cee o 
socialista Manuel 
Lamela foi elexi
do en minoría, 
pero agora go
verna co apoio 
do PP. En Fiste
r ra e o pop u lar 
Valentín Castre- · 
xe é o que gover
na co apoio do 
PSOE. Tanto uns 
coma outros afir
man que ambos 
os dous casos 
non leñen nada 
que ver. Desde o 
PSOE insisten 
que eles pactan 
concello a conce
llo e afirman que 
non fomentan os 
pactos co PP, 
pero tampouco 
os condenan. 

En Cervo o BNG expulsou a 
dous concelleiros por negarse 
a apoiar ao cabezfi de lista do 
PSOE, Roberto Alvarez, de
mandando dos socialistas ou
tro candidato que non fose o 
controvertido alcalde. Onde 
tampouco chegaron a acordo 
socialistas e nacionalistas foi 
en Castroverde onde o actual 
alcalde, que se apresentou na 
anterior lexislatura nas fileiras 
do BNG lle puxera unha mo
ción de censura ao seu com
pañeiro nacionalista na alcal
dia. 

O responsábel de política mu
nicipal do BNG, Luis Obelleiro 
afirma que nos únicos lugares 
que existiron máis problemas 
foi onde "non tiñamos que 
pactar unicamente BNG e 
PSOE, senón que había ou-

tras candidatu
ras". Considera 
que os casos 
citados ante
riormente ou 
outros que xa 
se resolveron 
coma os de Via
na do Bolo, Rai
riz de Veiga ou 
Xinzo, "non po
den dar unha 
imaxe deforma
da do que suce
de no. país, on
de os pactos 
funcionan bas
tante ao xeito". 

Unha diferéncia 
si semella existir 
entre BNG e 
PSOE. Os na
cionalistas afá
nanse en dar a 
mensaxe de que 
os pactos fun
cionan e óllanos 
na sua totalida-

Asi, noutra costa, 
nesta ocasión de 
montaña, en 
Manzaneda, o 
PP conseguiu o 
apoio do único 

xesus Palmou, Secretário Xeral do de . Desde os 
PPgalego. socialistas as 

edil do PSOE, sendo nomeado 
delegado de obras. Este apoio 
permítille obter a maioria a Xo
sé Ervelle, pois Democrácia 
Galega e Unidade Ourensá 
cantan con catro concelleiros, 
tantos como o PP. 

voces son múlti
ples e diversas e consideran 
que .cada concello ten autono
mia. O BNG tomou medidas 
disciplinárias cando os seus 
concelleiros non cumpliron os 
acordos. O PSOE deixoulles li
bertada.+ 

ESTA SEMANA 
ANOSATERRA 

Relativizan 
os problemas 
dos governos 
de coalición 
Boa saude. Ese é o 
diagnóstico de Luís Ánxel 
Lago Laxe sobre o ano de 
rodaxe dos governos de 
coalición. O responsábel de 
Polftica Municipal do PSOE 
aposta por un a cada menor 
desenvolvemento dos 
"governos de progreso que 
os cidadán escolleron como 
alternativa aos 
conservadores". Facendo 
mención aos desencontros 
entre nacionalistas e 
socialistas en Vigo retírese a 
"problemas puntuais" xa que 
por riba esta o acorde ao que 
chegaron o pasado ano as 
direccións de PSOE e BNG. 

"Non só se dan problemas 
nos govemos de coalición. Ai 
recente está o caso da · 
Coruña, cando duas 
concelleiras son substituídas 
e se produce unha crise 
municipal, ou os últimos dous 
anos de govemo popular en 
Vigo", di Lago Laxe. "As duas 
partes deben asumir 
responsabilidades. En calquer 
caso, no PSOE coidamos que 
non se debe estar todos os 
días nos rnéios con estes 
problemas, hai que buscar 
solucions e pensamos que o 
mellor é que se faga a nivel 
local", engade para reseñar o 
papel dos alcaldes, "sexan 
socialistas ou nacionalistas", 
a aglutinar ás equipas. 

Luis Obelleiro, responsábel 
de política municipal do 
BNG, califica os pactos de 
govemo como "positivos, 
amosando que existe un 
xeito diferente· de facer 
política do· PP". Obellelro 
afirma que os sectores máis 
dinámicos da sociedade 
"agardan que os pactos 
funcionen porque necesitan 
proxectos novos para 
desenvolverse". 

Desdramatiza Obelleiro as 
diferéncias existentes até de 
agora, frolto da dificultades 
de encaixar "proxectos 
estratéxicos e políticos 
distintos". Ainda así, fala 
dunha "asimetría no 
comportamento do BNG e do 
PSOE, como se pon de 
manifesto en Lugo e 
Compostela en relación con 
Vigo, Pontevedra ou Ferrol". 
Esta sensibilidade distinta 
viria dada porque na 
estratéxia do BNG están 
claros tanto os pactos co 
PSOE como a "total lealdade 
e a aposta por non beneficiar 
nunca ao PP, así como o bó 
funcionamento orgánico que 
temosos nacionalistas". 

Dentro do PP, as 
calificacións outorgadas aos 
governos BNG- PSOE foron 
moi baixas. Un dos 
primeiros en apontarse ao 
exame foi Dositeo 
Rodríguez. O ex conselleiro 
popular, agora na oposición 
en Compostela, referiuse a 
que a equipa de govemo 
padecia un "baleiro de ideas 
polo medo ao BNG". • 
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O PP contra a criazón da 
Confederación Hidrográfica do Miño 
As cuneas do Miño-Sil e do Límia non pasarán a formar 
parte das competéncias de Galiza porque o PP votou no 
pleno do Senado contra unha moción do senador do 
BNG Anxo Quintana que demandaba a criazón da Con
federación Hidrográfica do Miño. O obxectivo da iniciati
va nacionalista era mellorar a xestión e a planificación 
dos planos de regadío para Galiza meiante a existéncia 
do devandito organismo. Cómpre ter en conta o retraso 
que levan estes planos por mor ·da xestión que desde 
Uvieu faise dos rios Miño e Límia e os seus afluentes. 
Un aspecto relevante da negati.va do PP foi que de
fendeu o voto o senador galega Xan Corral, quen dixo 
que a Confederación Hidrográfica do Norte presta un axeita
do servizo aos administrados. A conca Miño-Sil é un grande 
negócio para a Confederación, o 86% da sua enerxia hidro
eléctrica ten como orixe esa conca. Ademais, na Galiza es
tán oito dos nove encaros da Confederación do Norte.• 

O tren de Porto a Valen~a para o 2004 
No ano 2004 haberá un tren rápido pendular que una 
Porto_ con Valen9a do Minho, o que permitirá reducir a 
hora e média a viaxe até Galiza. De todos xeitos, non 
será alta velocidade. Alcaldes portugueses anunciaron 
uns planos cos que estarla conforme o Governo de 
Lisboa, que amosa a sua disposición a contar con esta 
infraestrutura ante a celebración da Eurocopa de futbol 
de 2004. Na banda galega non hai nengunha data para o 
tren rápido e terian que prosperar as iniciativas para 
mellorar o traxecto entre Ferrol e Vigo e ·tacer un ha 
saida desde esta cidade cara Tui. Oeste xeito, o 
traxecto podería rebaixarse até as tres horas entre A 
Coruña e Porto.• 

O Supremo ordena derrvbar outro 
edificio constrvído hai dez anos en Vigo 
O Tribunal Supremo ordenou derrubar un bloque de edifícios 
construidos en Vigo durante a etapa de govemo municipal 
de Manuel Soto, daquela alcalde socialista e hoxe concellei
ro de Progresistas Vigueses. A licéncia dérase nunha zona 
verde en· contra das indicacións do Plano Xeral e motivara 
unha imediata resposta popular, que se concretou nunha de
núncia. En 1994 o Tribunal Superior anulou a ·licéncia e o 
concello recorreu ante o Supremo. De derrubarse o edifício o 
custe das indenizacións seria inabordábel por parte do con
cello, por iso o actual alcalde nacionalista Lois Castrillo bus
ca legalizar a obra. Na mesma semana do fallo Castrillo 
chegou a un acordo para resolver OlJtro escándalo urbanís
tico da época de Soto, como foi· unha licéncia noutra zona 
verde. Agora parte da parcela seguirá como zona verde.• 

O Estado esca6ma a Galiza 
os cartos da restruturación da mineria 
Dos 189.482 millóns de pesetas cos que o Estado dotou o 
Plano da Mineria, Galiza só recebeu 4.678 millóns, arredor 
do dous por cen, como reco.ñeceu o Governo central 
diante dunha pergunta do deputado nacionalista galego 
Francisco Rodríguez. O Instituto para Reconstrución da 
Mineria do Carbón e Desenvolvimento Alternativo das 
Comarcas Mineiras vai financiar 352 proxectos no 
conxunto do Estado, dos que só tres corresponden á 
Galiza. Inicialmente o Governo excluf ra a todo o país do 
Plano ·coa excusa de que os lignitos pardos galegos 
estaban fora da catalogación de carbón da CECA, pero 
logo tivo que reconsiderar esta postura. Contodo, a 
marxinación segue a ser patente, denuncio u o Bloque.• 

O Bloque exixe .earantias 
no estudo da História de Galiza 
No debate sobre a reforma das Humanidades celebra
do no Congreso, o Bloque emprazou á ministra de Edu
cación, Pilar del Castillo, a que os cámbios non sexan 
unha excusa para anular a história de Galiza. Os na
cionalistas non queren que impere "a conceizón cultu
ral baseada na idea- de que España é unha e só posue 
unha língua que cumpra protexer e promover, o espa-. 
ñol". "Se nas aulas galegas se descoñece algo é a 
existénca do Reino Suevo ( ... ). O que si sobra seria un 
retorno ao relato da Reconquista e dos Reís Godos nun 
sentido imperial", indicou o portavoz do Bloque en refe
réncia ás manifestacións da Real Académia da História. • 

·.· !:. .. 
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OPtNIÓN 

ACHEGAMENTO Á TEORIA E PRAXE 
DO NEOFASCISMO · 

De certo que non son teórico de Ciéncia 
Política, mais os anos e un certo distancia, 
mento nos últimos tres meses da militáncia 
nacionalista activa, permiten que poda ir 
escolmando experiéncias, para, da que as 
xunto e ordeo pensar nelas e elaborar un 
mínimo de teoría sobre algo que me está a. 
preocupar dende hai moitos anos: a fascisti, 
zación da sociedade (e non só do Poder) po, 
la via do adurmiñamento das conciéncias. 

O primeirn aviso xa mo dera un coñecido 
de meu da parte do Condado, aló polo 
1984, cando me confesara que había de, 
mocrácia porque habia eleicións; ou sexa, 
q11e a primeira era un, 
ha consecuéncia das 
segundas. Feitos e de, 

XosÉ CURRÁS 

en tempos anteriores ao 1977: para Man, 
dar. Non debería engadir que os votos son 
o resultado "de la madurez del pueblo 
español", pero case é abrigado berrar que 
non se vota libremente cando che dan a 
elexer entre os que se gobernan "po.den tra, 
er moitas causas" e os que van ser sistema, 
ricamente nenguneados. Naturalmente, a 
madureza do povo pasa polo acarrexo de 
votantes, por levar a papeleta dende a casa, 
polo abuso dos Meios de Comunicación 
nun único sentido, polo apoio das grandes 
empresas ou polo dos narcotraficantes, e iso 
que somos europeos e livres, e por agrade, 
cer os favores prestados. 

·Para o Neofasc;:ismo ter 
o Poder significa apa

claracións do Fraga lri, 
barne ou do mesmo 
Mariano Rajoy nesta 
terra dos nosos peca, 
dos políticos, foron 
dando,me a idea de es, 
crever uns aponta, 
mentas para podermo, 
nos achegar ao corpo 
doutrinal do Neofas, 
cismo, sen pretender 
esgotar todo o . que hai 
que dicer a lor disto, 
que xa é asunto claque, 
les que son, abofé, 
máis competentes ca 
min na matéria 

'Est.amos asulagados, 
mergullados, fundidos 

na tese fraguiana. 

rentar que se f ai e con
vencer a todos diso, 
controlar a pequena 
economia deixando a 
macro-economia na 
man duns poucos, evi
tando "o intervencio
nismo do Estado". Sig
nifica control dos 
Meios de Comunica
ción, a negación da 
discrepáncia, das pro
testas alén do política
mente correcto. O Ne
ofascismo é todo ad
xectivo, mesmo aldra
xe (nas declaracións á 
Prensa, nas interven
cións parlamentares) e 
nunca ten nada subs
tantivo, agás as obras. 
O neofascismo é in-

Fixo-me pensar e es
crever a prática cotiá 
do Partido Popular en 
todos os lugares nos 
que goveman;· a base 
que Hes· forneceu o 
PSOE, coa sua total 
inexperiéncia, para fa-
cer o que fan e o medo 
que teño a que os 

. Percebe--se 
. ,, . 

nas conc1enc1as: 
xa non hai xente 

· cabreada, mozos e 
mozas, novos e vellos, 

a encher Baldaio, 
As Encrobas ou 

o Pavill6n de Lugo. 
substancial, é un esta
do de ánimo, é o nihi
lismo alleo, é mentira 
constante repetida no 
sentido goebbelsiano 
(toda Galiza electrifi-

cada, con teléfono, comunicada, o tren xa 
está aí ainda que falten do~s anos máis para 
rematar as autovías ... ) O Neofascismo é ob
viar a Lei e a vontade popular se non é ex- . 
presada nas Sacrosantas Votacións Cua, 
tríanuais, pasar das senténcias xudiciais ou 
non obrar con respeito aos proxectos sub
metidos á exposición pública {en Moaña 
ternos o exemplo sangante dun aterrado 
que están a facer). Mais, ai daqueles que 
non cumpran a (sua) Lei...! 

do, o importante é o Progreso e no seu nome 
de Deus Ex Machina todo está permitido. 

Estamos asulagados, mergullados, fundidos 
na tese fraguiana. Percebe-se nas concién
cias: xa non hai xente cabreada, mozos e 
mozas, novos e vellos, a encher Baldaio, As 
Encrobas ou o Pavillón de Lugo. E non hai 
diferencia económica e social entre a GaJi, 
za do 2000 e a do 1977. 

De certo que hai dias nos que entran an
ceios de botar-se ao monte, "machete en ma
no", pero no meu arredor sofren os Antóns 
Pausadas (¡Dios qué buen vasallo si oviesse 
buen señor!) embarcados como estamos na 
cruzada de pelexar co fascismo no seu pró
prio terreo, cos seus próprios meios, coas 
suas mesmas palavras, aliando-nos cos seus 
mesmos aliados. Afinal, quizá estexa ben e 
sexa proveitosa esa loita, pero cando o fas
cismo unido ( ou sexa, Francisco V ázquez e 
Mariano Rajoy, ou Carlos G. Príncipe -
máis coñecido por compañeros que vengo es
capando de la represión de la Policía franquista 
en Pamplona- e Xosé Cuiña) nos apresente 
batalla e volva impedir que este país avan, 
te, ao mellar ternos que cambiar de táctica, 
pero xa terán toda a Sociedade okupada. 

Deixemos os laios na nosa casa e sigamos a 
examinar a casa allea, que governa as duas. 
O Neofascismo, galega ou español, é trasa
cordo do vello Gatopardo, no que Manuel 
Fraga non ten categoría, nen história nen 
persoal, para facer de Príncipe Salina e acaso 
devén en integrista Padre Pirrone, entre os 
orgásmiscos ¡Jesús! ¡María! da parte máis re
lixiosa do ·seu partido, arranxando o casa, 
mento da sobriña, e o José Maria Amar non 
pasa de ser un Caloghero Sedara, aproveita, 
do da almoneda á que submeteu as proprie, 
dades estatais. lso si, aseguran e acreditan 
que as teses marxistas xa están obsoletas e do 
filósofo o máis que viron foi a capa dalgunha 
obra sua de lonxe, na vitrina das librarías. E, 
por suposto, esta xentiña tería pagado cartos 
por formar parte do pelotón de execución de 
Francisco Ferrer Guardia ou de Alexandre 
Bóveda, pero son os que nos goveman. 

Non sei cal será a solución. Quizá usar 
Meios de Comunicación de ámbito peque
no (prensa local, radios ... ) como xa deixei 
dito hai máis de 15 anos; quizá volver ao 
espírito de xove ou ano da mocedade de 
Camota nas eleicións locais do 1983. Moi, 
to me temo que nos van coller co paso 
cambiado.• 

15 DE XUÑO DE 2000 

PALABRAS 
BARBARAS 

XEsus REDONDO A.BUIN 

Jesús María Pedrosa Urquiza era conce, 
lleiro do PP, afiliado de ELA e pateaba 
nas tabernas nacionalistas. Un ser ancho 
de espírito. Non asi quen lle pegou o ti, 
ro. Os que se dan a valer a golpe de gati, 
llo prescinden das sutilezas do espírito. 
Non as precisan. O que disinte é maketo 
e listo. Non se complican a vida. Co cal 
nola complican. Os nazis tamén eran 
asi. Para eles a raza era a ária. As demaís 
erros da seleción natural a correxir. 

Hai ocasións en que hai que fcer esforzos 
para non darlle a palabra ao corazón. 
Improbos. Porque o corazón non as pen, 
sa. Di o que sinte e listo. Seguro que me
llar asi. Porque se o corazón pensase, en 
ocasións pararla, por tomar prestadas pa
labras non miñas. Pero paga a apena 
pensar e sopesar o que se di e o que non 
se dí. A golpe de corazón non se erradi, 
ca o fanatismo. Co cal non digo que ha, 
xa que gastar luva branca cos que gastan 
a linguaxe do gatillo. Digo que hai que 
ir contento e coidado á hora de disuadir 
e persuadir. Xarope de pau e cal viva fo, 
ron semente de comando. Choveu sobre 
mallado. Ese non é o camiño. 

Ainda por ríba. Fanático que mata unha 
vez mata mil. Por iso digo. Falar coa ca
beza costa en ocasións a mitra, si, pero 
non é optativo senón imperativo que a 
luz do entendemento ilumine a loita an
titerrorista. Desafogar é humano, si, pero 
un luxo impermisíbel. Vale máis unha 
vida que mil desafogos seguidos. Pensar 
que hai ainda por aí xente importante 
facendo apoloxia da teoria de que un lu
me apaga outro lume pon a carne da ga
liña. Porque non é cuestión de correla
ción de forzas. Non de valentía ou co
bardía. Deberan desaparecer do léxico 
civil os vocablos valentía e cobardia. 
Matar con carapucha ou sen ela, polas 
costas ou de fronte é o de menos, o de 
máis é porlle fin a esta locura homicida. 

Non teño motivos para simpatizar co 
nacionalismo. Son internacionalista. A 
maiores compartin celda con José Luís 
López, de la Calle por pelexar contra o 
despotismo e pegáronlle catro tiros o ou
tro dia. Eu mesmo fun amenazando de 
morte por españolista. O cal non quita 
para que diga que as palabras pronuncia, 
das polo presidente do Govemo non fo, 
ron precisamente divinas. Foron máis 
ben palabras bárbaras das que canto an
tes debera desdicirse. Requfreo o país.• 

meus compafteiros vaian achegando-se a 
camiños semellantes a ese (decidin deixar 
i&o de miñas/meus compañeiros/as, porque 
está tan deturpado que non pasa de ser un 
retrouso eleitoral nas bocas de moitos, ou 
algo que non se traduce en cousa que non 
vai alén do segundo posto na lista a non 
sei qué institución ou; como moito, un de
sexo de comezar un camiño: a economía 
na linguaxe ha poñer as cousas no seu lu
gar, mais non sei cando, agardando que for 
cando non sexa necesário sinalar, pola 
igualdade conseguida. O bon é que non 
son o único que o pensa, pero si o único 
que o di e que, coma sempre, ha ser mal 
interpretado). 

O Estado de obras é consubstancial á T eo, 
ria e Praxe política do Partido Popular e 
do Neofascismo. Tanto Hes ten que aos 
poucos meses se lles veña abaixo un pavi
llón recén inaugurado ou que por unha via 
rápida non pasen os veículos e prefiran 
usar a vella estrada: obras son amores ... ou 
iso pensan eles, ... e os que os votan. Fan as 
fotos, poñen anúncios nos xornais, minten 
cando inauguran e re-inauguran a mesma 
obra várias veces; aventuran datas de re
mate qµe non chegan, mesmo se auto-con
·vencen que son imprencindíbeis e a Nosa 
T erra segue no mesmo sítio, ou pior, que 
no 1989 ou no 1981. 

Xosé Lois 

Ben, irnos d~bullar o grao. Quizá poderia
mos partir dun siloxismo: a) Hai democrá
cia porque hai eleicións; b) O noso grupo é 
o que ten máis votos e gaña as eleicións e, 
consecuentemente, c) Os que participa
mos nas eleicións, somos demócratas e os 
'que as gañamos, os máis demócratas. lmpe, 
cábel, se non fose falso, de riba a baixo: 
Pero, ai!, é o razonamento que están a 
usar, se é que se lle pode chamar razona
mento, adobado cun impertinente "noso
tros los demócratas" que só me leva ao re
frán español de "Dime de lo que presumes 
y te diré de lo que careces". 

Apartir desa idea de que a democrácia é 
consecuéncia dos votos, aqueles que odia, 
ban os Votos Democráticos non Orgánicos 
e aos Partidos como meio para chegar ao 
Poder (que non é o mesmo que ao Gover, 
no), usan a cantidad e de papeletas no mes, 
1;1º sentido que usaban as Non-Papeletas 

.O Neofascismo sempre "aposta". Pasa as le, 
xislaturas e os mandatos "apostando", nunca 
"organizando". Agora aposta polo Progreso 
dende unha perspectiva de Centro. lso sig, 
nifica que se hai que aterrar a ribeira dunha 
ria para "traer indústrias", aterra-se e xa está. 
Se logo resulta que non hai mentes pensan, · 
tes; se hai que poñer 10.000 millóns de pese, 
tas para "axudar" ao Estado a que faga unha 
auto,estrada de peaxe, tanto ten que este 
Rincón del Noroeste fose sempre o esqueci-
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Neutras catro comunidades os populares xa votaran a favor 

O PP négase a apoiar unha proposta 
para que os selos cumpran a lexislación lingüística 
*A.E. 

O PP votou en contra dunha 
proposición do BNG, PSOE e 
Mixto para que os selos pos-
tais cumplan a lexislación lin-
gülstica e teñan reflexo neles 
as distintas línguas do Esta-
do. Daniel Barata sostivo que 
debia ser o grupo parlamentá-
rio do PP no Congreso quen 
tomase a iniciativa. Vaina 
tomar? "Ao millor si, ao mi-
llor non", contestouse Barata. 

b PP está nunha etapa involuti-
va a respeito dos dereitos na-
cionais e das suas concrecións 
prácticas, coa língua como prin-
cipal expoñente. Galiza ocupa-
ria a vangarda desta Loapa de 
facto e os populares galegas su-
peditarianse cada vez máis a 
Madrid. Así se interpretou no 
Parlamento a negativa do PP a 

* A.EIRÉ 

Cando Xosé Cera rematou de ler 
o seu derradeiro informe, Xosé 
Manuel Beiras levantou e come
zou a aplausar. Ao voceiro do 
BNG seguírono imediatamente 
os seus compañeiros, os socialis
tas e os dous deputados de EdG. 
Os populares aplausaban aballo
ados e tardaron en despedir ao 
Valedor postes en pé. 

Esta imaxe pode servir para re
tratar as distintas percepcións 
que da institución do Valedor e 
do próprio Xosé Cara teñen os 
diferentes grupos. Ao PP molés
tanlle os seus informes, como 
lle rilla calquer caste de control. 
O seu voceiro, Xan Casares, 
chegou a inventar unhas verbas 
do informe do Valedor nas que 
este loubaria á Administración 
pola sua colaboración coa insti
tución e por facerlle caso ás 
suas recomendacións. 

O Valedor, coa cortesia institu
cional que o caracteriza, "bus
cando o control coa colabora
ción e non coa confrontación", 
afirmou que "as formas nas que 
se traduce o deber das Admi
nistracións públicas de colabo
rar co Valedor, son basicamen
te duas, unha que fai referéncia 
á dilixéncia en contestar os in
formes que se piden, e outra 
esa mesma dilixéncia en mani
festar se aceitan ou non as re
comendacións feitas polo vale
dor e motivando o seu critério 
en caso de non aceitalas. Un 
ano máis podemos dicer que 

· esta avaliación resulta positiva, 
pero tamén hai que dicer que 
foron bastantes os casos que 
foron máis negativos". 

Pero o Valedor queixouse ta
mén da Xunta, á sua_rnan!3i.ra. 

apoiar unha proposición de lei ción, ces votos a favor dos pe- cionalista Pilar Garcia Negro ca-
do BNG, PSOe e -Grupo Mixto, pulares. E cando se apresente lificou aes populares galegas 
para que os seles postais reco- no Congreso cal vai ser a posi- como "perigo público" que infrin-
llesen as distintas línguas do ción do PP? Barata afirmou que, xe a lexislación "lanzados nunha 
Estado. ao millar a apoia ao millar non. carreira involutiva e depredado-

ra". Calificounos de "política-
O voceiro cultural do PP, Daniel Xa cando subiu Barata ao estra- mente menores de idade" e de 
Barata, xustificou a postura da do, nas bancadas da prensa ha- - "indivíduos de protectorado" que 
sua prganización en que xa se bia rexouba sobre cal ia ser a "van para atrás .amparados na 
ven facendo en casos concre- disculpa inventada por Barata orde do amo" por afirmar que ti-
tos, citando o selo conmemorati- . para non apoiar a proposta de ña que ser o PP quen apresen-
vo de Anxel Fole en 1986, ou os toda a oposición. Porque o PP tase a iniciativa no Congreso. 
carimbos do Xacobeo de 1993 e tiña dado a palabra de apresen-
1999. Tamén se referiu o ex tala aos catre grupos conxunta- Garcia Negro, despois de recor-
conselleiro de cultura ás campa- mente e, despois de estar agar- dar outras propostas semellan-
ñas de "seles plurais" que xa es- dando por eles meses, a oposi- tes aprobadas polo _parlamento 
tán en marcha, polo que "non ción viuse na abriga de apre- galega, como a oficialidade dos 
desboto a posibilidade de que, sentala en solitário. topónimos provinciais de A Co-
no seu momento, se apoie". ruña e Ourense, os portas de in-

O deber do Estado terese xeral cu. a protección das 
Pero esa proposta vai a ser lllas Atlánticas, perguntouse pa-
apresentada no Congreso, ainda Esta postura do PP levou a que ra que sirve o parlamento galega 
que non prosperou na Galiza, os distintos voceiros lle adica- se non pode tomar iniciativas. 
pois outras catre comunidades sen á dereita española duras 
xa aprobaron idéntica proposi- palabras. Asi, a deputada na- Xosé Manuel Pazos, de EdG, 

O Valedor tamén se queixa 

Xosé Cora, Valedor do Povo, presentando o seu último infonne ao Partamento. A. PANARO 

pero vaia se se queixou. Asi, 
puxo se manifesto como non se 
foron solucionando nengun dos 
graves problemas que el anali-

. sou nos seus informes desde 

hai dez anos, cando chegou ao 
cárrego. O Valedor contestába
lle ás críticas do PP e da Xunta 
aos seus informes afirmando 
que, con estes, pretendeu refle-

xar problemas que, máis alá de 
reclamacións concretas, afectan 
a colectivos con menoscabo dos 
seus dereitos fundamentais. 

Asi, nestes informes puxo de ma
nifesto a discriminación laboral da 
muller. O uso abusivo das expro
priacións forzosas, recordando 
que, mália as suas recomenda
cións, ainda pequenos empresá
rios están sen cobrar un total de 
3.000 millóns de pesetas. Tamén 
foi crítico coa contratación nas ad
ministracións de persoas por em
presas de traballo temporal. 

Outras dos informes que máis 
molestaron ao PP e ao que, por 
suposto, non fixeron caso, foi a 
denúncia de que nos médios. 
públicos de comunicación non 
se cumple o "pluralismo infor
mativo". Reclamaba Cera a 
criación do Consello Audivisual. 
Sen éxito. 

Cando analisou a probreza e a 
exclusión social na Galiza, a 
Xunta respostoulle que era "ob
soleto", e o Valedor retrucou que 
"máis quixera el que o fose". Ca
lificou de "fracaso sen paliativos" 
a actual lei de reinserción social, 
acusando á Xunta de desaten
der gravemente os seus deberes 
cos_ máis pobres, dedicando os 
seus estarzas "á información 
sesgada e propagandística". Ta
mén denunciou problemas de 
discriminación e, na sua última 
intervención puxo de manifesto 
o "déficit de residéncias públicas 
para Terceira ldade". 

Os cortes de fluido eléctrico, pe
díndolle á Xunta que tomase 
medidas- para que as eléctricas 
fixesen un servício "a altura dos 

· tempos", recomendando trasla
dar as liñas de alta tensión que 
pasan polos lugares, foi outra 
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afirmou que a disculpas de Ba-
rata "non son de recibo", denun-
ciando a total supeditación do 
PP galega a Madrid, acusándo-
os de facer deixación total das 
suas funcións e botándolles en 
cara que fan "brindis ao sol co 
galega" e lego néganse a cum-
plir a lexislación. 

O voceiro socilista Méndez Ro-
meu recordou o "deber que ten 
o Estado de defender o patrimó-
nio lingúistico comun" e como a 
distintas línguas tamén son lín-
guas estatais. 

Garcia Negro tamén lembrou-
que só o 0,83 do seles están 
neutras línguas estatais e como 
é ''totalmente absurdo que teña-
mos sequera que pedir esta lei, 
cando o Estado ten a obiiga de 
dar cumprimento á realidade 
plurilíngüe". + 

das demandas non atendidas. 
Asi mesmo o Valedor avogou 
por unha lei contra os ruidos. 

Criticou as fundacións e os pe
rigo de que, con sociedades 
públicas "que entran na esfera 
do dereito privado", non se con
trole o gasto público, advertin
do da ilegalidade que se dá 
nestas institucións á hora de 
contratar aes traballadores, on
de prima o enchufismo. Tamén 
criticou as listas de espera na 
sanidade e afirmou que "a de
mocrácia non chegou ainda ao 
funcionamento interno dalguns 
concellos pequenos". 

Pero Xosé Cara vaise persoal
mente contento do seu cárego. 
"Non hai renúncia, nen dimisión 
nen fustración", afirmou. Non é 
para menos se ternos e canta 
que recibiu as gabanzas máis 
unánimes que se teñen escoita
do no Parlamento. Asi, a voceira 
do BNG, Salomé Álvarez califi
couno como "exemplo democrá
tico fronte aos abusos adminis
trativos". Esta consideráción foi 
asumida por Emílio Pérez Touri
ño e Anxo guerreiro. Xan Casa
res criticou que a oposición fixe
ra un "uso catrostofista" dos in
formes do Valedor. Se cadra por 
iso Fraga non tivo a delicadeza 
de estar na sua despedida. 

O PP, que agora anda á procu
ra dun novo Valedor, non ten 
razóns para estar contento, 
non só polos informes críticos 
que lle viñeron dar a razón 
ponto por ponto ás críticas rea
l izadas ao longo destes anos 
pela oposición , senón porque o 
96% das máis de 12.000 quei
xas apresentadas polos cida
dáns, foron catalogadas como 
razonábeis e recibiron o ampa
ro desta institución.• 
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Rodríguez Peña fixa os retos no 'compromiso e participación' 

O PNG·PG reencontrouse 
no seu VI congreso con antigos militantes 
-0-A.E. 

O PNG atopouse con vellos 
militantes no seu VI Congre
so aos que trata de incorpo
rar ao BNG despois de que 
todos estes anos andasen 
por libre. Entre estes militan
tes atopábase o ex alcalde de 
As Pontes Tomás Coello e 
Xaime llla Couto. Rodríguez 
Peña, reelexido secretário xe
ral, fixou no "compromiso co 
· BNG e na participación dos mi
litantes do PNG" o reto máis 
importante nesta nova etapa. 

Segue apostando o PNG por 
deixar a un lado as diferéncias 
que podan existir con outras 
formacións presentes no BNG 
porque "neste congreso come
zamos a velo desde tora: o es
pañolismo quer desfacer ao 
BNG desde dentro", afirmou 
Rodríguez Peña, para aseverar 
logo que a "unidade do BNG é 
rotunda". 

Rodríguez Peña fixo na sua in
tervención de clausura un cánti
co ao pluralismo do Bloque, 
"entendido do mesmo xeito que 
o entendia o-PG, que tiña unha 
unidade orgánica plena pero . 
non era uniforme". Calificou ao 
BNG como "unha alternativa 
completamente .distinta" e afir
mou que non hai dentro dos vo
tantes do PP "moitas persoas 
que, por definición, sexan vo
tantes sempiternos deste parti
do ou sexan conservadoras", 
polo que fixou como un dos re
tos do PNG incorporalas á 
alianza nacionalista do BNG e 
"facerlle perder o soporte em
presarial ao PP". 

Peña chamou a zugarlle o apoio empresarial ao PP. 

·. 

l 5 DE XUÑO DE 2000 

P. BERGANTIÑOS 

Tamén denunciou Rodríguez 
Peña na sua intervención o 
"avance descarado do pensa
mento único", poñendo de ma
nifesto como "os partidos espa
ñois non teñen un proxecto pa
ra Galiza" e que se abrazan for
malmente o galeguismo é "pota 
forza do nacionalismo". Califi
cou ao PP como "un producto 
terminado dunha vella estraté
xia" que utiliza a Galiza como 
contención doutras reivindica
cións nacionais, "ainda que se
xa indo en contra dos nosos ·in
tereses sociais". 

Considera que a maioria do tecido empresarial está interesado que o BNG governe na Galiza 

Crfticou tamén abertamente ao 
PSOE por achegarse sempre 
ao PP nas estratéxias de longo 
alcance "poñéndose sempre ao 
servício do Governo central". 
Tamén criticou aos socialistas 
non por cumprir axeitadamente 
os pactos municipais, sobre to
do en Vigo, poñendo de mani
festo como o BNG é o garante 
dos pactos "pois os intereses 
dos cidadáns son o noso com
promiso". 

Rodrígúez Peña foi reelexido 
secretário xeral e Xosé Mosque.:. 
ra, presidirá o consello nacional, 
substituindo a Gustavo Docam
po, que abandona o cárrego por 
mor da sua saude. Un home en 
ascenso no PNV vai ser Bernar
dino Crego, que ocupará o cá
rrego de vicesecretário xeral. + 

Beiras afirma que todas as decisións no BNG se toman por consenso 
As críticas ao BNG e as novas 
aparecidas desde as eleicións 
xerais na prensa sobre as dife
ré ncias internas estiveron moi 
presentes na intervención de 
Beiras na clausura do congreso 
do PNG. Tres foron os eixos do 
seu discurso: a idiosincrásia do 
BNG e o papel dos colectivos 
que o integran, nomeadamente 
o PNG, a importáncia da memó
ria e unha leicción de economia 
coa mundialización como centro. 

Así Beiras afirmou que o BNG 
é "plural por definición", que 
funciona sempre por consenso 
interno e non por "hexemonias 
relativas ou absolutas". Beiras 
puxo de manifesto como non 
hai nengun outro caso na histó
ria política non só de Galiza ou 
do Estado, senón de Europa. 

Para Beiras, calquer indivíduo ou 
colectivo integrado no BNG ten 
dous papeis a desempeñ~r: a 
práctica política do BNG e a fun
ción específica de cada organiza
ción que o integra que debe co
nectar cos sectores que lle son 
afíns para que asi "podan perce
ber mellor o proxecto do BNG 
através dunha destas fiestras". 

Beiras contrapuxo a pluralidade 
existente no BNG, cos "artifí
cios cromáticos" existentes nos 
outros partidos e as tácticas 

' das loitas polo poder. Asi afir
mou que a pluralidade do BNG 
non "existe para repetir todos a 
mesma cousa, senón para do
tar de contidos á frente". Ante a 
"uniformidade do PP e PSOE, 
con caudillos ou gran patrón", 
Beiras contrapuxo a que o dina
mismo interno do BNG "onde 
eú só son o seu portavoz, non 
dou directrices". 

Seguidamente Beiras tentou dei
xar claro que cando el recorre á 
memória non o fai a título perso
al, "senón que está na memória 
colectiva do BNG". "Ternos me
mória, sen memória non existirí
amos, porque o ser humán é un 
ser histórico", seguiu afirmando. 
Tamén foi contundente ao afir
mar que "a memória non discri
mina" e que o BNG non ten a 
culpa de que Fraga fose ministro 
dun ditador. Beiras recoñeceu 
que outra cousa seria se Fraga 
mudas~, que podia ter mudado, . 
"pero non mudou porque pensa 
que pertence á história como 
Calígula", rematou. 

Para Beiras é importante saber 
quen tomos, quen somos pero 
tamén saber "quen foron outros, 
outros nacionalistas (referíndo
se ao Galeuzka), outros demó
cratas (sindicatos e partidos) e 
tamén quen foron os inimigos". 

Que o BNG poña orde 

Nas referéncias económicas 
Xosé Manuel Beiras afirmou, 
sen deix~r lugar a dúbida, que 
"a maioria do tecido empresarial 
de Galiza está interesado que o 
BNG governe na Galiza e poña 
orde". Fronte a este amplo sec
tor, Beiras situou outros pode
res económicos que "están a fa
cer todo o posíbel para que o 
BNG non chegue á Xunta". 

Para Beiras non só é o peque
no empresariado autóctono o 
que ten uns intereses coinci
dentes cos do BNG, ºsenón 
que, fronte ao empresariado 
trasnacional, hai importantes 
grupos galegos, mesmo que 
tributen en Madrid, que están 
obxectivamente interesados 
en que ·as co1:Jsas muden na 
Galiza. Pero a mundialización, 
propiciada hoxe polos grandes 

fondos de pensións ("a mun
dialización sempre esistiu, non 
é nada novo", afirmou) poñen 
en xaque a todo o sistema. 
Beiras citou asi a crise asiáti 
ca ou como Blair ou Jospin ti
veron que adaptar a sua políti
ca presionados por estes inte
reses. 

Beiras puxo de manifesto como 
o BNG distingue entre a mun
dialización "empresada no mer
cado único, elevada na ideolo
xia ao pensamento único", co
mo dinámica histórica de Hu
manidade e a dinámica econó
mica galega, porque "unha cou
sa é o empresariado e outra a 
oligarquía". 

"Somos plurais, somos diversos 
e moi capaces de adaptarnos 
ao terreo e ternos acumulado 
moito traballo e moito produto 
ao naso capital político", rema
tou afirmando Beiras na sua in
tervención entre os congresis
tas do PNG e convidados, entre 
os que se atopaban os repre
sentantes de todas as organi
zacións integrantes do BNG e 
moitos menos empresários dos 
que pretendian no PNG. • 
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Arturo Dopico, director xeral de R 

'R é na Galiza o que Euskaltel en Euskadi' 
* H. Vl]!CANDE 

COMO É PERCEPTÍBEL NAS RUAS DAS CIDADES, A EMPRESA GALEGA DE TELECOMUNICACIÓNS R ESTÁ A LEVAR A CABO UN ESFORZO 

PARA CHEGAR A TODAS AS VIVENDAS URBANAS E PRESTAR SERVIZOS DE TELEFONIA, INTERNET E TELEVISIÓN. NESTA ENTREVISTA, 

O SEU DIRECTOR XERAL ABORDA OS PLANOS DESTA COMPAÑIA E ANALISA A SITUACIÓN DAS TELECOMUNICACIÓNS NO NOSO PAÍS. 

Como van os proxectos da non está tan aquelado, que e chamadas de balde entre clien- Outros competidores 
compañía a respeito dos ob- non hai tanta diferéncia coa tes de R nalguns casos. Somos, 
xectivos iniciaís? Telefónica. de lonxe, os máis baratos e, se A finais deste mes remata a 

exceptuamos a Telefónica, so- moratória que a Telefónica 
A condicións coas que nos fixe- Non enfocamos a nosa aposta mos os únicos que oferecemos ten para oferecer servizos por 
mos co servizo abrigaban a ter polo prezo, ainda que como no- chamadas locais porque ternos cabo, non temen a sua com-
cabo nas unidades básicas , é vos operadores que somos si fa- rede própria. peténcia, xa que. é unha em-
dicer, as mazás, dos concellos cernos unha oferta competitiva. O presa que conta cunha plata-
maiores de cincuenta mil habi- importante é que oferecemos un- A que sectores se dirixen? forma de satélite e que en rea-
tantes antes de sete anos. Nós ha rede nova e própria con servi- lidade xa está aliada coa outra 
propuxémonos facelo en cinco zos integrais. Os clientes non te- O noso obxectivo é universal. plataforma? 
anos, pero estamos a acelerar o rán que buscar vários provedo- T emos unha división de empre-
proceso e en tres anos, antes res; teléfono, intermet e televisión sas e outra residencial. Neste ti- Telefónica non vai desenvolver o 
de Decembro de 2002, estare- chegarán desde a mesma em- po de servizos avanzados, a cabo. Se analisamos o que fixe-
mos nas sete cidades a dispor presa, unha compañia que ten meirande parte das empresas ron no mundo todos os monopó-
de todo o mundo. Ademais, es- unha rede moderna e que terá do mundo diríxense ás empre- líos tradicionais, despois da libe-
tamos a investir en polígonos in- efeitos sobre a economía e o em- sas, nós a toda a xente, ainda ralización vemos que isto nunca 
dustriais como o do Cambre, o prego. Levamos fibra óptica a to- que se pode dicer que o noso sucede, ademais Telefónica vén 
Pocomaco ou A Grela. A dia de das as mazás e ás veces até os cliente está entre os quince e os de anunciar que non o vai facer. 
hoxe ternos uns dous mil clien- mesmos edifícios; isto supón un- cincuenta anos. Esa compañia xa ten o cento por 
tes, pero isto hai que velo desde ha rede sen parangón en España cento dos clientes e compite en 
o ponto de vista da penetración. e a nível internacional que permi- A composic_ión accionarial de todo tipo de servizos: teléfono, 
Sobre as casas cableadas te- te dar servizos diferenciais de to- R é moi autóctona, non bus- internet e televisión, ainda que a 
mes o vinte por cento dos clien- do o que son telecomunicacións. can outro tipo de alianzas pa- televisión oferécea por satélite. 
tes, cando as previsións eran do Respeito aos prezos, o noso pa- ra garantir a prestación dal- lsto implica que tampouco vai ter 
sete ou do nove por cento. quete básico a vivencias costa mil guns servizos? interese en entrar no cabo. 

seiscentas pesetas e oferece do-
Houbo problemas para iniciar ce canles de televisión, internet e O noso capital basicamente é ·Dentro dos seus accionistas 
as obras? a cota fixa do teléfono. Compre autóctono, iso dá monstra da está a Caixa de Vigo, Ourense 

ter en conta que o Ministério de implicación de R no país. Con- e Pontevedra, implica isto que 
Comezamos a desenvolver o Fomento xa aprobou unha suba todo ternos unha alianza con vai aliarse con ela para ofer-
proxecto cando as eleicións mu- da cota de abono da Telefónica, once operadores por cabo no cer algun tipo de servizo? 

. nicipais de Xuño de 1999 e non que vai quedar en 2.320 pesetas . Estado para garantir o forneci-
nos daban licéncias. Agora está Nós oferecemos, por exemplo, rnento de produtos audiovi- T emos proxectos coa caixa e ces 
solucionado. un descanto do vinte por cento suais. Logo hai acordes de in- sócios en xeral. En Xullo irnos 

polas chamadas a calquer móbil, terconexións para que todas as . apresentar un proxecto de co-
Dá a impresión de que o pre- unha tarifa especial para Galiza chamadas que partan de Galiza mércio electrónico entre as em-
zo que oferecen polo servizo que supón un aforrro da metade cheguen a destino. presas e tamén de empresas con 
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particulares. É un investimento 
importante, mil millóns, e esta
mos esperanzados co resultado. 

Sen embargo, non hai certa 
falta de cultura tecnolóxica 
nas empresas? 

A cuestión das -tecnoloxias é 
complexa, moitas veces é difícil 
facer cambiar ás empresas a 
sua forma de funcionar, pero a 
resposta indica todo o contrário, 
que hai gañas por facer cousas. 

Galiza e as 
telecomunicacións 

Pero na Galiza por exemplo 
estamos case á cola na pene
tración da intemet. 

Na Galiza hai unha situación de 
desvantaxe pela dispersión da 
povoación, cada servizo é máis 
caro por iso. Pero non creo que 
estexamos tan atrasados na inter
net. Nós perguntamos a alguns 
provedores e dixeron que os 
clientes na Galiza eran os mella
res, os quemáis tempo pasaban 
conectados e isto é importante. 
Sucede o mesmo ces teléfonos 
móbeis. As telecomunicacións 
son unha oportunidade. A priori a 
dispersión e a periféria xogan na 
nosa contra, pero hai que mudar 
de critério e non incidir tanto na 
intención de atraer investimentos 
como na de atraer traballo apro
veitand o as telecomunicacións. 

Non ere que a Xunta pudo ter 
apurado o proceso e facer co
mo Euskaltel, que ocupa o pos
to de Retevisión en Euskadi? 

Euskaltel só comezou a operar 
dez ou doce meses antes que 
nós. Deu servizo através do 
050, pero iso non significa nada 
porque as chamadas através de 
prefixo rematarán por desapare
cer porque non aportan nengun 
valor engadido. Hoxe, R é na 
Galiza o que Euskaltel en Eus
kadi, damos os mesmos servi
zos, somos operadores integrais 
de telecomunicacións. 

E non ere que cecais habia que 
ter realizado concesións dal
guns servizos desde Galiza? 

A nosa dispersión de povoación 
é un inconveniente e cecais ha
bia que ter dado algunhas licén
cias polas unidades administrati
vas que hoxe están vixentes, iso 
podía ter salvado este problema 
e facilitar o servizo a máis por
centaxe da povoación. No caso 
do cabo foi así, pero por exem
plo alguns casos dos móbeis 
quizais ~aberia que dalos na 
Galiza. E léxico se ternos en 
conta a descentralización do Es
tado. En todo caso, está é unha 
competéncia que unicamente 
ten Fomento. Contodo, non des
carto que se dean algunhas con
cesión s no futuro aquí. Pasou 
coas emisoras de rádio, que ta
mén son telecomunicacións. 

Por último, respeito ao trato 
que a Xunta deu á Telefónica 
antes da liberalización, non 
ere que pagou unha telefonia 
rural que estaba obsoleta? 

Grazas a iso Galiza foi a primeira 
comunidade do Estado en ter o 
servizo universal. Se cadra podía 
ter agardado un ano para ter tec
noloxias máis modernas, pero é 
importante que o teléfono chega
se a todos os pontos do rural. 

Pero a voz· hoxe non é o servi
zo básico . 

Hoxe non, pero si daquela. • 
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Maite Fernández 

'O PP de Vigo non existe' 
*A. ESTÉVEZ 

Maite Fernández quer presidir o PP ·de Vigo e asegura ter 
unha equipa renovadora e capaz, coa que se enfrenta non 
só ao outro aspirante, Pablo Egeriqlie, senón á dirección do 
partido. A ex parlamentária e ex concelleira percura o seu 
papel nun partido que prescindiu dela,· ainda que tampouco 
descarta un acordo para a lista única. Esta profesora de 
História apreséntase ante os afiliados cun "proxecto de 
centro" para paliar a "desmotivación dos populares vigueses". 

Por que Maite Fernández quer 
presidir o PP de Vigo? 

Hai xa or:ice meses, que con ou
tros compañeiros, de xeito espe
cial con Pablo Comesaña, pensa
mos en facer algo polo partido 
ante a situación de transitorieda
. de, perda de. ilusión e de activida
de do PP en Vigo. As situacións 
débense recoñecer para poder 
dar solucións. Comezamos a reu
nirnos con afiliados, ainda que o 
primeiro encontro foi con Manuel 
Fraga para explicarlle como que
ríamos recuperar o partido en Vi
go. Nas reunións coas bases po
los bairros confirmouse a desmo
tivación e a desilusión. Fumos 
configurando unha equipa e un 
programa. O PP de Vigo precisa 
dun cámbio, dun novo estilo e 
dunha nova xeración. Queremos 
un cámbio nas formas sen que 
teña que variar o proxecto do PP. 

Ademais de non estar apoiada 
pola dirección, vostede com
pite cun home ... 

Coido que o PP está preparada 
para elexir unha muller na agrLI°
pación local. Gracias áo estarzo 
dos meus país, acadei unha for
mación e unha independéncia 
igual á dos meus compañeiros. O 
meu paso polo concelleria da Mu
ller ofereceume o contacto con 
outras mulleres, independente
mente da ideoloxia. Por riba de 
·todo, son persoa e muller. Levei 
adiante iniciativas sobre muller 
que non eran as que se espera
ban do PP. Na loita pala igualda-

de, para min non hai direitas nen 
esquerdas. Apreséntome ás elei
cións locais porque os estatutos 
permiten facelo a calquer afiliado 
ou afiliada. Ternos os mesmos di
reitos, outra causa é que teña
mos as mesmas avantaxes. 

Vostede tala dunha renova
ción riecesária. Que intereses · 
representan Pablo Egerique e 
vostéde? Cal é a diferéncia? 

Ainda que as relacións persoais 
con Egerique son boas, penso 
que representamos dous estilos 
diferentes. A equipa -qµe enca
bezo quer cambiar o PP de Vi
go, ten un proxecto de centro. 
Hai moita ilusión e moitas gañas 
de ·traballar. Dentro do partido, 
como se dunha família se trata
se, tamén hai que facer un rele
vo xeracional sen que isa signifi
que que non podamos traballar 
xuntos. O partido ten que facer
se desde abaixo e góstame re
pre$entar a forza das bases. 

Xesus Palmou xa amosou que 
non lle tan grácia duas listas. 

As direccións sempre prefiren só 
unha candidatura, sexa cal sexa a 
formación política. Hai medo sem
pre ás divisións. Pero é que o PP 
en Vigo non existe. Necesita de
bate interno para que despois do 
dia 24 de Xuño saia afortecido. 
As bases quieren implicarse de 
novo. Se nós ternos o respaldo 
maioritário o dia 24, vaise dar esa 
participación. Nós 11on empeza
mos traballar hai quince dias, se-
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nón hai once meses. A dirección 
pdoe desexar unha candidura pe
ro os estatutos permiten que se 
apresenten máis. E non é tan fácil 
apresentar unha lista! Precisa dun 
10% de avais, ou sexa, seiscen
tas persoas que respalden a can
didatura. Se a nosa lista conse
gue o apoio, irnos tender a man a 
todos; espero que, no caso con
trário, non sexamos excluídos. 

As bases votan, pero a direc
ción manda e promove a Ege
rique. 

Son moitas as voces, e algun-

P. BERGANTINOS 

has caladas, que eu entendo 
palas presións, que me dan áni
mo. Consideran a decisión froito 
dun grande esforzo. Eu non fa
go as causas ao cho u, somos a 
mellar equipa, ternos o mellor 
programa e son a mellar candi
data para dirixir o partido. 

É posíbel chegar a un acordo 
antes do dia 24, que a con
venzan para chegar a unha 
lista única? 

Nunca rexeitamos un posíbel 
acordo integrador. Todos somos 
do PP e o diálogo é sempre posí-

· Rectificou a sua renúncia á portavocia suplente no parlamento o mesmo dia de apresentala 
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bel. Pero hai que ter en conta que 
eu levo un programa a discutir. 

Vostede di que o PP non exis
te en Vigo pero hai once con
cellei ros na oposición baixo 
esas siglas. Como analiza o 
seu traballo? 

O papel como oposición ten que ' 
ver co feíto de non ter un partido 
forte e coesionado detrás. Bas
tante estarzo tan os concellei
ros, que son novas nesa tarefa. 

E que opina Maite Fernández 
do governo municipal BNG
PSOE? 

A miña -percepción non difire do 
do resto dos viciños. Non poden 
ser executados os orzamentos 
tras un ano de governo. Sen 
presuposto, o concello está pa
ralizado. Os dous grupos teñen 
a abriga de entenderse por que 
po~ riba de todo está o ben da 
cidade. O governo do PP deixou 
moitos proxectos en marcha, 
como o Museu de Arte Contem
poránea e os novos viais, que 
facilitan que o governo actual 
poda viver de rendas. 

E a un ano vista, por que o PP 
perdeu o governo en Vigo? 

Entre 1995 e 1999 perdimos vin
te mil votes. Foron abstencións 
ou votos en branco, non foron 
parar a outras formacións. Coido 
que o eleitorado do PP amosou 
o seu disgusto pola presión ex
terior para cambiar o candidato 
a alcalde. A equipa de governo 
tivo moito máis acertos que 
erras e foron catro anos moi froi
tíferos para a cidade. O varapao 
viu polos enfrentamentos públi
cos dos seus líderes. 

Que vai pasar con Maite Fer
nández se a sua lista non é a 
máis votada odia 24? 

Xa levo uns cantos anos traba
llando nun proxecto de centro e 
será o que continue facendo 
dentro do PP como militante de 
base. Non será o mellor, segui
rán sen gustarme moitas das 
formas do PP, pero vou seguir 
ho partido porque me permite 
desenvolver ese traballo. • 

· Garcia Negro nega que a sua renúncia obedecera a enfrontamentos políticos 
"Aplicaron a lupa a un asunto 
menor, porque atinxe a unha de
cisión persoal e o funcionamento 
do grupo parlamentário non ia 
sofrer nengunha variación". Asi 

, explica a deputada do BNG Pilar 
Garcia Negro a sua renúncia a 
continuar como portavoz suplen-

. te, apresentada o 6 de Xuño no 
rexisto .do Parlamento e retirada 
24 horas máis tarde, e, sobre to
do, a revoraina que se armou ao 
filtrarse esta decisión. 

A rolda de prensa que tiña con
vocada a deputada o dia 8 para 
dar canta da eliminación das pro
bas de língua galega para o ace
so á Xunta, serviu para que saise 
ao paso das especulacións de
satadas. Garcia Negro, afirmou 
que a sua decisión non tiña nada 
que ver coa política e menos co
as dis.crepáncias dentro do BNG 
ou co debate interno. Considerou 
·que a decisión de apresentar a 
renúncia ao cárrego e a sua rec
tificación lago forma parte de "ac
tos moi personais" e "obedece 

unicamente a motivos próprios e 
laborais". Cando se arranxaron 
eses "problemas persoais", Gar
cia Negro d~cidiu dar marcha 
atrás tendo en conta que, "como 
máximo, queda un ano para o fi
nal da lexislatura". 

García r'Jegro puxo especial én-
. . tasé en pór de manifesto que . 

non existe nengun enfrontamen
to "nen coa· persoa nen co papel 
de Xosé Manuel Beiras". Esta 
era unha das razóns que daba 
El Correo Gallego ao anunciar a 
renúncia, citando fontes do pró
prio BNG. A mesma fonte referí
ase a debates internos dentro 
da frente nacionalista. Debates 
que a deputada emarcou dentro 
da lóxica da "dinámica política", 
porque no BNG "non se liquidan 
os debates con e punto, nen co 
aquí mando eU', senón que to
das as decisións se dari despois 
dunha discusión moderada, co
mo ten que ser''. 

A qeputada do BNG puxo de 

X.M. Beiras e Pilar Garcia Negro no Parlamento. A. PANARO 

· manifesto como a ·~intervención 
política non só é un dereito dos 
militantes e dirixentes, senón un 
deber", e que só informacións 

interesadas poden elevar o de
ba te, o intercámbio de posi
cións ou as distintas visións, á 
categoria de discrepáncias. 

"Non se pode calificar de en
frontamentos o que non o son; 
a discusión forma parte da pró
pria política", concluiu. 

No BNG apresentan os debates 
internos como algo lóxico e afir
man que hai intereses en mag
nificalos e en elavalos á catego
ria de enfrontamentos poi íticos 
para debilitar ao BNG. Neste 
senso manifestouse o congre
sista Francisco Rodríguez, que 
tamén negou motivacións políti
cas a respeito da decisión de 
Garcia Negro. Xosé Manuel Bei
ras, pola sua banda, declinou 
pronunciarse, pero, na sua inter
vención no congreso do P_NG, 
puxo de manifesto a sintonia 
existente e como todas as deci
sión s internas se toman por 
consenso. 

Ainda así, no BNG existe un forte 
descontento interno "por filtracións 
interesadas que non se adaptan á 
realidade e só obedecen a singu
lares intereses persoais".• 
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Velasco (Caixa Pontevedra), e Gaioso (Caixavigo), dirixentes da nova entidade fusionada. 

Os representantes dos governos de Pontevedra, 
Poio e Vilaboa, fara da asemblea xeral 

A .fusión de Caixa Pontevedra 
recarga de populares o novo consello 
Oitenta e dous votos a favor e 
vinte en contra foron o resul
tado da votación do Xoves 8 
de Xuño a respeito da fusión 
da Caixa de Aforros de Ponte
vedra con Caixavigo e Ouren
se. Os votos contrários tive
ron diferentes motivacións: os 
pequenos empresariQs añoran 
unha caixa local e o BNG sina
la que o consello de adminis
tración da nova entidade non 
contará cos representantes do 
governo municipal. Pola sua 
parte, o mesmo dia Caixavigo 
e Ourense ratificaban a fusión. 

Raimundo González, o conce
lleiro de Facenda en Pontevedra 
e representante nacionalista na 
Asemblea Xeral de Caixa Pon
tevedra retírese a unha blindaxe 
no novo consello cos membros 
do núcleo duro do PP. "Non no
vo concello de administración 
van entrar só exclusivamente os 
membros do PP, porque se van 
cubrir prazas cos suplentes dos 
conselleiros correspondentes, 
ou sexa, tamén do PP. E, ade
mais, representantes do núcleo 
máis duro do partido como o al
calde Covelo, Xosé Costa, o de 
Lalín, Xosé Crespo, ou o do Po
rriño, Xosé Manuel Barros", si-
nala Raimundo González. · 

Até agora na asemblea xeral de 
Caixa Pontevedra habia dous 
representantes do BNG, un do 
concello de Pontevedra e outro 
do de Poio. Na nova entidade 
non hai preséncia dos naciona
listas de Pontevedra. "Unha cai
xa non é un banco, ten que res
postar á composición social. 
Aqui semella só existir o PP. Hai 
que ter en conta que é Caixa 
Pontevedra é unha entidade im
portante en vilas agora governa-

. das polo BNG como Ponteve-

dra, Vilaboa e Poio", sinala. 

De calquer xeito Raimundo Gar
cia matiza que o voto negativo 
deuse nesta votación concreta. 
"Nos non nos opoñemos á fusión, 
que xa estaba en marcha o pasa
do ano e era inevitábel, ainda que 
se tratara dunha decisión política 
do PP. Esperamos que a nova 
entidade resposte ás necesidade 
de Galiza e non funcione como vi
ña facendo Caixa Pontevedra, pe
ro o que manifestamos é a nasa 
oposición aos critérios que se es
tán utilizando para poñela en mar
cha", di o concelleiro pontevedrés. 

Outros que se manifestaron en 
contra da fusión foron . dous dos 
delegados de UGT e. o presiden
te da Asociación de Pequenos e 
Medianos Empresários de Pon
tevedra, Xosé Maria Rodríguez. 
O secretário da Banca da UGT 
xustificou a decisión dos dous re
presentantes palas presións de 
directivos da caixa que non están 
de acordo coa fusión. No caso 
de Rodríguez, tratábase da con
sideración da entidade como "a 
mellar empresa de Pontevedra". 
A oposición á fusión foi maior 
nesta entidade, proba do cal é 
que as votacións realizadas en 
Caixavigo e Ourense meses 
atrás obtiveron a unanimidade 

Dezanove no consello 

O texto dos Estatutos da nova 
caixa estabelece unha asemblea 
xeral de 160 vocais, un consello 
de administración formado por 
dezanove e unha comisión de 
control con oito membros. Pero, 
como situación provisória, duran
te o primero ano o consello terá 
máis membros, trinta e cinco, e 
no segundo, vintesete "coa fin de 
aproveitar a experiéncia e coñe-

cemento dos actuais integrantes 
dos órganos de governo". Duran
te os vindeiros dous anos esta
belécese un sistema de co-presi
déncias que compartirán os dous 
responsábeis de Caixavigo e Ou
rense máis Manuel Campos, pre
sidente de Caixa Pontevedra. 

Do balance da fusión tírase un 
volume de activos de 1.240.585 
millóns de pesetas e un investi
mento creditício de 718. 764 mi
llóns. Os fundos próprios da enti
dade fusionada ascende a 100. 
685 millóns. O número de empre
gados é de 2.466 e o de oficinas 
na Galiza, 454. Manifestada que
da a vocación de liderazgo ainda 
que Xulio Fernández Gaioso re
coñeceu que o mercado financiei
ro da nova entidade na Coruña e 
Lugo supon só o 8% pela implan-

. tación de Caixa Galicia. De cal
quer xeito, os resultados dauran
te o último ano da nova entidade 
Caixa Vigo e Ourense foron bos, 
cun medre no benefício do 8%. 

A entidade quer expandirse cara 
Portugal, en palabra de Fernan
dez Gaioso. Caixa Vigo e Ou
rense xa conta con sucursais no 
Porto e Lisboa pero quer abrir 
vinte máis nos vindeiros anos. 
Tamén quer deseñar unha estra
téxia para Latinoamérica xa que 
o 13 % dos recursos dos clien
tes proceden da emigración. 

. Sobre o nome, ainda están 
abertas as posibilidades. Polo 
de agora a denominación oficial 
é a de Caixa de Aforras de Vigo, 
Ourense e Pontevedra pero se 
estabeleceu un concurso de ide
as entre o público e os empre
gados. Unha axéncia está enca
rregada de revisar as suxerén
ci as, máis de tres milleiros, e 
escoller as mellares.+ 

O papel 
de Franco 

. . / 
na trans1c1on 

0 colunista de EL PROGRESO 
Xoán Soto dá a sua visión so, 
bre o proceso de cámbio de 
réxime no Estado español tras 
a morte de Franco. "Sobre as 
de~laracións de Felipe Gonzá, 
lez sobre a transición e as crí, 
ticas que recibiu en diferentes 
meios caben tantas opinións 
coma opinantes; o único que 
non admiten os feítos é a sua 
negación: velai a teimosia, iso 
tan pegañento; velai o eppur si 
muove, aquilo de Galileo. Para 
o caso, a obstinada realidade é 
certarnente desagradábel, pero 
é a que é. a transición non a 
fixeron nen o PSOE, nen 
UCD, nen os sindicatos, nen 
o posibilismo dos comunistas. 
Cesen as discusións: a transi, 
ción fíxoa Franco. Foi Franco 
quen, en 1966, designou a 
Juan Carlos de Barbón o seu 
sucesor: Foi Suárez, ministro 
falanxista de Franco, quen 
convocou eleicións a Cortes 
constituíntes. Foron persona, 
lidades do franquismo (Fraga, 
Martín Villa) quen xogaron 
bazas decisivas no camiño ca, 
ra á normalidade democrática. 
A transición fíxoa Franco. De 
aí a sua irreductíbel 
preséncia". • 

Animais con boa 
e má prensa 
O escritor uruguaio Eduardo 
Galeano publicou no xornal 
arxentino PÁGINA 12 un dos 
seus relatos que poñen o mun, 
do ao revés. "Os poetas e os 
artistas do pincel e do cincel 
aman desde sempre o león, 
que vibra nos hinos, flamexa 
nas bandeiras e custódia caste, 
los e cidades, pero a ninguén 
se lle ocorreu cantarlle á hie, 
na, nen inmortahzala na tea 
ou no bronce. O león dálles 
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nome a santos e papas e empe, 
radares e reís e .plebeios, pero 
non hai notícia de que 
nengunha persoa se chamara o 
se chame Hiena. Segundo os 
estudosos da vida dos bichos, o 
león é un mamífero carnívoro 
da família dos félidos. O 
macho adícase a ruxir. As fé, 
mías ocúpanse de de conseguir 
a comida, un menu de cebras 
ou veados, mentres que o ma, 
cho agarda. Cando a comida 
chega, o marcho sérvese 
primeiro. Do que sobra, 
comen as fémias. E ao final, se 
algo queda ainda no prato, co, 
men os cachorros. Se non que, 
da nada, fódense. A hiena, 
mamífero carnívoro da família 
dos hiénidos, ten outros costu, 
mes. É o cabaleiro quen trae a 
comida, e el come ao último, 
despois de que se servisen os 
nenos e as damas. Para eloxiar, 
dicimos: é un león. E para in, 
sultar: é unha hiena. De que ri 
a hiena? Ri de nós?" • 

Enfrontamento 
ETA--PNV 
O director de ETB, 
Internacional, José Félix 
Azurmendi, comenta no diá, 
rio basco DEIA as relacións 
que a ET A e o PNV tiveron 
desde o nacimento da primei, 
ra. "Anasagasti recollia e facia 
sua o Domingo pasado a tese 
dun vello militante do PNV 
que defendía que a ET A 
naceu contra o PNV. Sobre o 
nacimento da ET A construí, 
ronse as máis variadas e pere, 
grinas teorías, incluíndo unha 
q4e defende que a fundou a 
CIA, teledirixida por un ex 
militante do PNV. Teria 
razón o afiliado do PNV cita, 
do por Anasagasti se o que 
quere dicir, recordar, é que se 
levaron moi mal PNV e ET A, 
case especialmente ao princí, 
pio, cando as diferéncias ideo, 
lóxicas e metodolóxicas eran 
na prática moi poucas, ainda 
que as persoais, enormes. na, 
ceu a ET A contra o PNV? 
ET A naceu no contorno do 
PNV e sempre creu saber que 
non había nada que procurar 
no PNV, no Governo basco 
no exílio, na xeración da gue, 
rra. A ET A foi especialmente 
dura e inxusta con aqueles 
que menos merecían os seus 
reproches. O PNV foi anti, 
ET A, moito antes de que esta 
lles dese verdadeiros motivos. 
Os que na ET A comezan a 
morrer e matar 1 matar e 
morrer, teñen por outra parte 
pouco que ver -se cliso se tra
ta- cos fundadores, meUo·r di, 
to, non teñen nada a ver.+ 

TASIO/GARA 
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CID AD ES 

O PP reduce o conflito a un 'problema xurídico' 

Ourense manifestarase o dia 27 por Benposta 
De "prácticas mafiosas" caliti
cou a parlamél)tária socialista 
Maria Antonio Alvarez os méto
dos utilizados pola Xunta para 
presionar ao Padre Silva, res
ponsábel da Cidade dos Mu
chachos de Ourense. Debatía
se no Parlamento o Martes 13 

. unha proposición na que os so
cialistas relacionaban as de
núncias de maos tratos contra 
Benposta coa presión do Go
verno galego para ocupar uns 
terreos dos que reclama a titu
laridade. Este é o motivo da 
convocatória feita pola platafor
ma de apoio a Benposta para 
manifestarse o dia 27 de Xuño. 

A convocatória faise tras a cons
titución dunha plataforma de 
apoio á laboura do Padre Silva, 
na que se integran asociacións e · 
organismos sociais e culturais da 
cidade das Burgas. Co lema 
"Ourense con Benposta", sairá 
ás oito e media da tarde do dia 
27 do pavillón dos Remédios. 
Quer reseñar a coordenadora a 
laboura da Cidade dos Muchac
hos e a repercusión internacional 
que conlevou para Ourense. 

Por outra parte, a titularidade 
dos terreas foi def·endida polo 
parlamentario do PP Mauro Va
rela, ainda que con alguns pon
tos sen aclarar. Segundo expli
can os responsábeis benposte
ñ os, hai máis de quince anos 
cedéronse uns terreas á Xunta 
por 82 millóns de pesetas para 
construir vivendas. O proxecto 
non foi levado a cabo pero, se
gundo Varela, as seis hectáreas 
mercadas en 1984 cambiaron 
de calificación "e agora xa se 
pode constriuir unha cidade de
portiva". Sobre a contrapartida 
da operación: construir máis de 
duascentas vivendas, Varela ex-

Os rapaces de Bemposta afirman que a idea seguirá ainda sen Silva. 

plicou que a claúsula é máis un
ha declaración de intencións pa
ra evitar o pagamento de impos
tas que unha imposición. 

Para o deputado popular non se 
deu nengunha cirscunstáncia 
anómala na tramitación das de
n ú n ci as de maos tratos, que 
asegurou nada tiñan que ver coa 
situación dos terreas. Segundo o 
PP, ao Valedor do Pavo ch~gou 
unha denúncia anónima, que foi 
transmitida normalmente á con
sellaria de Familia e que esta 
cumpriu coa sua abriga de tras
pasala ao Tribunal Superior de 
Xustiza de Galiza. · 

O grupo parlamentar do PSOE, 
solicitaba unha apertura de diá
logo institucional con Benposta 
para atapar unha solucion de 
usos compatíbeis dos terreas, 
ainda que a proposta contou 
coa oposición do Pp. A deputa
da Maria Antonia Alvarez criti
cou que a consellaria de Família 
dera credibilidade ao anónimo. 

Declaracións nos xulgados 

Por outra parte, o alcalde de Ben
posta, Antonio Apolinar, acudiu a 
delcarar como imputado ao xulga
do o Xoves 8 de Xuño despois de 
que nas declaracións dos nenas 

O concello adverte que non as consentirá e anúncia accións legais 

P. BERGANTIÑOS 

salvadoreños saise a relocir o al
cume de "Antonio, o venezolano" 
como autor de agresións. Apolinar, 
que naceu en Xunqueira de Espa
dañedo e leva cinco anos vivindo 
en Benposta, negou todas as acu
sacións. O alcalde benposteño 
saiu do xulgado sen que se toma
ra nengunha medida contra el. 

O mesmo dia, e atendendo ao 
cruce dos casos nos xulgados de 
Ourense, estaba chamada a de
clarar por unha denúncia de Ben
posta Marisa de Martínez. Non 
acudiu alegando que non podia 
abandoar a tutelaxe dos nove ne
nes que ian sair de Ourense.• 

Os imigrantes denúncian práticas racistas en dous locais vigueses 
Os locais son "Toro", na rua 
Pontevedra número oito, e "Fe
rré", en Areal catorce . Ambos 
estabelecimentos públicos im
peden sistematicamente o ace
so de imigrantes africanos ao 
seu interior sob a falsa escusa 
de ser clubes nos que é preciso 
ser sócios, cando non se solici
ta acreditar a perténcia a clube 
nengun ao resto dos clientes, 
ainda cando van por primeira 
vez. O Venres nove de Xuño, 
un grupo de imigrantes denun
ciou o feito a meio dunha mobi
lización. O concello, pola sua 

· banda, anunciou medidas con
tra os dous locais. 

Os locais nocturnos funcionan 
como estabelecimentos hosta
leiros normais e nunca caben 
exclusións de persoas por ra
zóns de étnia. Só cando teñen 
recoñecido o direito de admi
sión poden determinar unhas 
normas obxectivas de aceso 
como son as de etiqueta -levar 
garabata ou non vestir calzado 
deportivo- ou exixir estar aso-

Estes locais vigueses foron denunciados por xenófobos. A.N.T. 

ciados. Pero non é o caso, 
nengun dos dous locais ten re
servado o direito de admisión. 

• (' • .. ; .... • "' l..,~ 

A Subdelegación do Governo é 
a encarregada de dar este per
miso, o cal implica o pagamen-

, _; t 1 ' t • , .l ( r! , t t. · 

to duns impostas especiais, por 
iso moi poucos estabelecimen
tos teñen reservado este direi
to. 

En todo caso, o direito de admi
sión non pode empregarse para 
estabelecer discriminacións de 
carácter racista. Mesmo o racis
mo é unha figura que ten trata-
mento penal. · 

Mentres os imigrantes e várias 
organizaicóns de solidariedade 
manifestaron a sua oposición a 
estas práticas, o concello de 
Vigo, através do concelleiro de 
Sanidade e Consumo, Santia
go Dominguez Olveira (BNG), 
anunciou que non vai admitir 
estas práticas. O edil dixo que 
haberá inspeccións e tamén 
anunciou medidas legais á 
marxe das sancións adminis
trativas do concello. Os imi-

. grantes tamén temen que esta 
conduta se poda xeneralizar e 
por isa tamén anunciaron unha 
série de medidas para comba
ter o racismo.• 

15 DE XUÑO DE 2000 

Peche en San Cibrao 
contra unha empacadora 
en Pereiro de Aguiar 

A construción dunha 
empacadora no límite 
municipal de San Cibrao de 
Viñas con Pereiro de Aguiar 
motivou que os viciños 
deste último concello 
ou resán estexan a ocupar a 
casa consistorial de San 
Cibrao. Os viciños, que 
mesmo aseguran contar co 
apoio do alcalde popular de 
Pereiro, non rexeitan a 
posibilidade de que a planta 
se construa neutra zona, 
incluso no seu próprio 
concello. Os viciños 
manifestaron que non van 
depoñer a sua atitude 
mentres non se retire o 
proxecto.+ 

As áreas metropolitanas 
# naceran en un ano 

Antes de un ano a Xunta 
regulará as competéncias 
das áreas metropolitanas, 
o que dará a posibilidade a 
un novo tipo de 
organización territorial moi 
vencellado ás comarcas, 
as cais non conqueriron 
nengun estátus xurídico 
na Lei de Comarcalización, 
ainda que se trata dunhas 
unidades tradicionais no 
noso país. Vigo será a 
primeira área 
metropolitana, terá 
competéncias en matérias 
como urbanismo, 
transportes ou cultura e 
respostará a unhas 
necesidades formuladas 
polos alcaldes de toda a 
mancomunidade. Despois 
de Vigo está previsto que 
a comarca da Coruña 
ensaie unha fórmula 
parecida.• 

Reclaman o traslado 
dos depósitos do Ferrazo 
para protexer 
as aves migratórias 

A Plataforma pola Defensa 
da Ria de Arousa reclamou 
o traslado dos depósitos de 
hidrocarburos do Ferrazo 
para salvadardar as aves 
migratórias que aniñan no 
inverno na ria, xa que é 
unha zona privilexiada, pois 
o 25% das aves que pasan 
o inverno na Galiza, faino en 
Arousa. Ademais, un 
informe realizado en 
colaboración coa 
Consellaria de Pesca 
consigna na zona 42 
espécies de aves protexidas 
oficialmente na Directiva de 
Aves da UE. A Plataforma 
tamén denunciou un acto 
propagandístico do · 
conselleiro de Meio 
Ambiente en Corrubedo, 
cando soltou un mascato 
recuperado nun lugar no 
que "segue a existir unha 
mancha de miles de metros 
cadrados de hidrocarburos 
sen que nengun 
responsábel de meio 
ambiente tome cartas no 
asunto".• 
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Venturas e desventuras do alcalde de Tea 

En Cacheiras danlle a volta á tortilla 
-4>- PAULA BERGANTIÑOS 

As eleicións municipais non 
lle trouxeron fortuna a Ar
mando Blanco, alcalde de 
Tea. As denúncias sobre irre
gularidades urbanísticas no 
Concello abriron a caixa dos 
tronos no seo do Governo 
municipal. Desde o mes de 
Xaneiro, Blanco perde as vo
tacións por enfrentamentos 
con catro dos dez concelleiros 
populares. Non pode conce
der licéncias de obra pero os 
edifícios de 3 plantas seguen 
a brotar como cogumelos. 

Armando Blanco accedeu á al
cadia de Teo en 1995 despois 
de que a Xunta Eleitoral rexeita
ra unha impugnación das pape
letas. Como concelleiro tiña fa
ma de xestionar os problemas 
dos viciños desde o mostrador 
da Casa das T artillas, botando 
man do seu teléfono móbil e das 
boas relacións coa Xunta. En 
Cacheiras todo os viciños saben 
con quen hai que ir falar para fa
cer a mili en Pontevedra, librar
se dunha multa de tráfico ou to
par traballo. 

Pero Blanco, que non gasta de 
traballar en equipa, enfréntase 
desde princípios de ano a unha 
crise dentro do Partido Popular 
local que o levou a perder unha 
xeira de votacións formuladas 
pola oposición. Catro dos dez 
concellais do PP apoian siste
máticamente as propostas do 
BNG e do PSdeG-PSOE, des
pois de que Armando Blanco se 
negara a aceitar as suas exixén
cias, entre elas, ter máis capaci
dade de manobra desde a Casa 
Consistorial e contratar un ar
quitecto municipal. As desputas 
chegan ao ponto de que militan
tes populares dan cantan de co
mo nunha reunión co secretário • 
xeral do PP , Xesus Palmou , 
Blanco é un dos concelleiros 
"case chegan ás mans". 

lnfraccións urbanísticas 
en 25 edificios 

O "nerviosismo" dos populares 
desátase unha vez que o BNG, 
no mes de Novembro, solicita a 
paralización das obras de cons
trución de nove grupos residen
ciais que, en total, afectan amáis 
de 25 edificios de vivendas por
que vulneraban a altura máxima 
dé edificación permitida, baixo e 
duas plantas. Todas as constru
cións están ubicadas na zona de 
Cacheiras, á beira da C-541 e 
incumpren claramente as Nor
mas Urbanísticas ao adoptar, en
riba da segunda planta, a forma 
de mansarda, que segundo o 
próprio regulamento sempre 
computa como un novo andar. 

O anúncio de que a formación 
nacionalista seguiría todos os 
pasos administrativos e legais 
para impedir estas "aberracións 
urbanísticas" tivo eco entre os 
populares e deu lugar unha 
xunta dos construtores no Hotel 
Congreso dos Tilos. Os promo
tores, que acusaron aos tres 
concelleiros do BNG de ser 
"franco tiradores políticos", fixe-

En Chocheiras multipl'tcanse os edificios que non respeitan os 9,5 metros de distáncia coa C·S41. Arriba aspecto que presenta a subi· 
da ao Montouto. Abaixo, obra nos Tilos que non conta con licéncia municipal. 

ron unha declaración pública na 
que sinalaban que "en todas 
partes cacen fabas" e na que 
suxerian que as construcións 
"en casos pontuais" podian in
cumprir as Normas. 

"Ninguén dubida hoxe que o ur
banismo salvaxe que se produ
ce na zona de Cacheiras provo
cou unha clara alarma social. 
Sen embargo, para o alcalde to
do está de maravilla. Cúmpren
se as normas e se hai algun cul
pábel, serian os arquitectos que 

visan esas obras. Pero quen in
forma sobre a adecuación dun
ha obras ás normas urbanísti
cas son os técnicos municipais 
e quen outorga a licéncia e 
quen ten que vixiar que os pro
xectos se cumpran é o Concello 
-sinala Martiño Noriega, porta
voz do BNG de Teo. Os cons
trutores recoñecen incumpri
mentos parciais das normas e 
aqui non pasa na~a". 

No mes de Novembro, a forma
ción nacionalista tamén solicitou 

do Concello unha relación por
menorizada das autorizacións 
concedidas pala Consellaria de 
Política Territorial para modificar 
a liña límite de edificación á bei
ra da C-541 ao seu paso por 
Cacheiras. Estas autorizacións 
"excepcionais" serian imprescin
díbeis para que o Concello pui
dera outorgar licéncia de cons
trución .ás obras que se situan 
na actualidade a catro metros 
da aresta exterior da estrada, 
cando a distáncia exixida pala 
Lei 4/1994 é de 9,5 metros. 

Desde as primeiras denúncias 
urbanísticas, a atitude do alcal
qe foi a da calada por resposta. 
E por iso que en Abril, os na
cionalistas apresentaron na 
Consellaria de Política Territorial 
as irregularidades. Ademais de 
denunciar o levantamento de 
obras que non gardan a distán
cia regulamentária a respeito da 
estrada e que faltan carteis in
formativos que informen sobre 
dados técnicos dos edifícios, O 
BNG mantén que se iniciaron 
obras sen contar con licéncia 
municipal por parte dalgunha 
promotora e que se continuaron 
outras unha vez dictada a orde 
de paralización polo Alcalde, 
sen que este tomase as perti
nentes medidas cautelares.+ 

'Paraio (PSOE) e Blanco (PP) a mesma cousa son' 
Ás críticas ás denúncias sobre 
intraccións urbanísticas que 
verqueron os construtores e Ar
mando Blanco, sumáronse as 
do portavoz do PSdeG-PSOE, 
Manuel Parajo e a do concellei-. 
ro, tamén socialista Miguel 
Hombre, até as últimas elei
cións representante de IU. Sur
prendentemente son as duas 
persoas nas que o alcalde, un-

ha vez que se produce o en
fre ntam e nto no PP, atopa 
apoio. Nos últimos dias un dos 
catro concelleiros tamén cedeu 
ás presión do alcalde na procu
ra da maioria. De feito xa se 
lles puido ver xuntos no acto do 
25 aniversário do coléxio públi
co de Calo. 

En Teo, hai un dita que afirma 

que "Parajo e Blanco, a mes
ma cousa son". Tamén é vox 
populi que o portavoz do PS
deG-PSOE ten aparecido co
mo intermediário de construc
toras como Malvar na compra 
de terreas. De feíto, as suas úl
timas actuacións en favor do 
rexedor nos Plenos mtmicipais, 
póder:ille costar a sua expul
sión do partido.+ 
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1 O Coléxio de 
1 Arquitectos de 
1 Santiago sinala 
: que Teo carece 
I de modelo 
I urbanístico 
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A Delegación de Santiago 
do Coléxio Oficial de 
Arquitectos elaborou, a 
petición do BNG de Teo, 
un dictame sobre as 
Normas Subsidiárias 
vixentes neste Concello. 
Tras un informe elaborado 
polo arquitecto Henrique 
Seoane, o coléxio sinala 
que as normas municipais 
"presentan, en xeral, unha 
baixa calidade como docu
mento técnico para a orde
nación do território". A es
te dictame seguiralle un 
novo informe encarregado 
tamén pola formación na
cionalista, a respeito das 
infraccións urbanísticas. 

O informe destaca a ausén
cia dun "modelo de organi
zación urbanística" e de 
"referéncias a un marco te
rritorial máis amplo". Sinala 
que se utilizan as estradas 
como único elemento 
estruturante do espazo ur
bano e conclue que o que 
foi concebido e realizado 
para circulación "reconvér
tese en soporte directo da 
actividade urbana, compro
metendo a sua funcionali
dade ( colapsamento de trá
fico) e a sua seguridade". · 

Pon de manifesto tamén 
que se produce unha "re
núncia ao proxecto do es
pazo urbano, ao trazado e 
á percepción dos espazos 
públicos desde a escala 
urbanística, en definitiva, a 
preconfigurar a forma da 
cidade através da ordena-1 ción". 

1 
O diagnóstico da situación 
complétase con alusións 
expresas ao património 

1 natural e cultural. O Colé
xio de Arquitectos aponta 
que non se contemplan co-

l mo "factores de desenvol
vimento" o sector agrário 

1 e a explotación dos recu
ras forestais e naturais e · 
cualifícase de "insuficien-

1 te" a protección prevista 
para os espazos naturais e 

1 para o património cultural 
construido. 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Como consecuéncia de to
do o que sinala no seu di
tame, o Coléxio de 
Arquitectos recomenda 
"unha revisión a fundo da 
actual normativa urbanísti
ca municipal para corrixir 
os defectos sinalados", asi 
como que se complete a 
"dotación dos s·ervizos 
técnicos municipais para 
que o Concello responda 
adecuadamente á deman
da que hoxe ten nos 
aspectos de ordenación, 
xestión e disciplina 
urbanística".• 
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Gago compro,métese a procurar a isención para as pequenas explotacións 

lnquedanza entre os labregos polo 
hermetismo europeu sobre a supertaxa 
*CÉSAR LORENZO GIL 

A dia de hoxe, a Comisión Eu
ropea ainda non publicou os 
dados sobre produción láctea 
en Galiza. Oeste xeito, ainda 
non se confirmou se existiu 
exceso e se van existir multas 
por supertaxa. Por este moti
vo, desde o Sindicato Labrego 
Galego (SLG) xa se exixiu que 
se lles explique aos labregos 
cal é a supertaxa galega e pe
diulle á Administración galega 
unha xestión lóxica diante do 
Ministério de Agricultura para 
deixar isentas deste pago ás 
explotacións máis pequenas. 

A semana pasada, o conselleiro 
de Agricultura, Castor Gago, fa
cia unhas declaracións á Televi
sión de Galiza nas que explica
ba as suas sospeitas pola imi
néncia dos pagos do exceso da 
cota· láctea. "Parece que vai ha
ber unha supertaxa de 2.000 ou 
3.000 millóns de pesetas". As ci
fras, que se uniron tamén a ou
tras informacións que talaban 
dun pagamento de 10.000 mi
llóns de pesetas para todo o Es
tado, son oficiosas. Mais os ru
mores criaron a óbvia inquedan
za entre os produtores e os sin
dicatos labregos, preocupados 
de que as multas administratF 
vas soterren definitivamente a 
produción leiteira tradicional. 

Desde o SLG, estas preocupa
cións xa tiveron o seu reflexo no 
início das xestións para aclarar 
este tema e procurar solucións 
de urxéncia que impidan unha si
tuación insoportábel para os agri
cultores. "Estamos pendentes da 
confirmación da Comisión Euro
pea. Queremos saber se vai ha
ber supertaxa e que cifras son as 
definitivas", explicou a secretária 
xeral desta central, Lídia Senra. 

Senra adiantou que o SLG xa 
mantivo conversas ca conselleiro 
Gago para facerlle extensiva a 
sua inquedanza por eses paga
mentos. A Xunta xa sabe que non 

irnos permitir que se lles abrigue 
aos pequenos produtores a unha 
supertaxa excesiva que só é a 
confirmación de que o sistema de 
cotas está mal enfocado". De Ga
go conseguiron o compromiso de 
que negociará co ministro espa
ñol, Miguel Arias, a isención da 
supertaxa para aquelas explota
ción s que produzan menos de 
150.000 kg de leite. "Se non se 
adopta esta medida, está en peri
go a raíz mesma da produción e 
iremos cara. a un futuro sen pro
dución tradicional e entregados á 
indústria", afirmou Senra. 

Cámbios de fundo 

Esta medida é eventual e nece
sariamente urxente. Por iso, o 
SLG está a procurar algun tipo 
de remédio para a crise leiteira 
galega na reforma da Política 
Agrária Comun (PAC) para os 
próximos anos. "Xunto con ou
tros sindicatos agrários da 
Unión, estamos busoando ama
neira de mudar a PAC no 2002. 

SLG e Xunta 

Pretendemos -que se impoñan 
diferentes medidas que fagan 
posíbel o futuro dos gadeiros 
sen que vivan hipotecados aos 
grandes produtores", dixo a sin
dicalista. Entre estas propostas 
destacan o control da produción, 
a garantia de prezo mínimo até 
os 100.000 kg producidos por 
persoa e a exixéncia de que os 
gadeiros só utilicen métodos tra
dicionais para consegujr o leite, 
polo que se debería impedir a 
proliferación de tratamentos hor
monais e transxénicos para as 
reses e as terras de forraxe. 

Senra confía en que Castor Ga
go dea mostras da sua boa von
tade nos próximos días, cando 
convoque unha mesa do sector 
para negociar o reparto da cota 
ainda flotante (207.000 tonela
das). "Espero que a Xunta de
fenda os nosos intereses e bus
que o benefício dos pequenos 
produtores. Se non é así, esta
mos dispostos a dar a batalla", 
anunciou a dirixente do SLG. + 

buscan pontos de encontro 
O SLG valorou moi positiva
mente o encontro mantido a se
mana pasada co conselleiro de 
Agricultura, Castor Gago, para 
tratar, dun modo global, os te-· 
mas máis importantes do sector 
en Galiza. Mediante unha nota 
de prensa, o sindicato naciona
lista mostrouse confiado en que 
a actitude da Xunta sirva para 
rachar o desprezo histórico do · 
executivo autonómico cara aos 
problemas dos labregos. 

Os asuntos nos que se pro
dundizou foron variados e os 
avances, moitos, segundo a 
apreciación dos portavoces da 
central. Diante da pr.oposta do 
SLG de estabelecer unha Me-

sa Agrária Galega na que se 
puidesen debater os principais 
problemas agrícolas, o conse
lleiro avogou por convocar di
ferentes mesas sectoriais pro
ximamente para avaliar a posi
bilidade de constituír un marco 
d,e diálogo superior. 

Noutros aspectos da nego
ciación, como a deforestación, 
as· refugallos do agro, o sector 
vacun, o viño ou as convocató
rias eleitorais do ámbito agrá
rio, o SLG manifestou a sua 
satisfacción pola coincidéncia 
das suas propostas e os pro
xectos que se queren poñer en 
marcha desde o departamento 
de Castor Gago.+ 

As sedes das empresas 
MANuELCAO 

O 8 de Xuño pasado a xunta de accionistas de Terra,Lycos, o 
terceiro portal mundial de intemet, aprobou o traslado da 
sua sede á cidade de Barcelona. Con este motivo empezouse 
a debater sobre a importáncia das sedes das empresas para as 
cidades e CCAA. Xa con ocasión da fusión do BBV con Ar
gentaria e, máis recentemente, co intento de compra de Hi
droeléctrica del Cantábrico por Unión Penosa xurdiu a dis, 
puta sobre a sede das empresas resultantes. Na Galiza, non se 
produciron cámbios significativos desde o traslado de FENQ, 
SA para Madrid debido á escasa dinamicidade do tecido em
presarial galego e a incapacidade para acoller proxectos de 
investimento de empresas multinacionais. No caso galega, 
existen empresas multinacionais localizadas aquí (Cir:roen), 
empresas galegas que medraron e se converteron en grandes 
grupos que mantiveron a sua sede (Zara e Pescanova) e em, 

·presas que desenvolven unha parte importante da sua activi
dade na Galiza e teñen a sede en Madrid (Endesa). 

Actualmente, a globalización económica tende a limitar a in
fluéncia do poder político á hora de condicionar a localización 
das sedes das empresas. Mais, no caso de España, pode detec, 
tarse unha presión significativa por parte do poder central en 
determinados sectores dependentes de certas regulamenta
cións e que, nalgun momento, poden necesitar un apoio dir c, 
to ou indirecto das instáncias político,administrativas. As con, 
dicións obxectivas favorecen a localización das sedes na capi, 
tal de España. A construción da rede viária radial en estradas 
camiños de ferro, a especial atención ás infraestruturas na 
CCAA de Madrid e a dotación dunha cantidade e calidade 
superior de servizos xerais e empresariais reafirman a tendéncia 
inercial á localización centralista. Nas empresas da nova eco, 
nomia tenden a esluirse as avantaxes das capitais estatais. 

Son importantes para as cidades e CCAA as derivacións do 
efecto sede. A curto prazo, as influéncias no sector inmobiliá, 
rio e de serviros básicos privados vense reforzadas pola aporta, 
ción de fondos ás Administracións Locais. A posíbel territo, 
rialización do imposto de sociedades para as CCAA en base a 
unha distribución máis igualitária das sedes empresariais é in, 
viábel ao estar o poder empresarial moi concentra.do en Ma, 
drid e, como moito, distribuido nalgunhas cidades como Bar, 
celona 011 Bilbao. Sempre haberla unha forte discriminación 
respecto das áreas máis atrasadas polo que, neste ponto, a de
sigual distribución dos ingresos das Administra.cións Autonó, 
micas haberla de superarse con deseños máis complexos. No 
médio e longo prazo, as avantaxes da localización das sedes 
empresariais é máis importante debido ás estratéxias e deci, 
sións que como axentes dinámicos desencadean ou inducen 
no território no que desenvolven as suas actividades. Habi
tualmente, a disposición de capital humano cunha alta cuali, 
ficación, a xeneración dunha cultura empresarial que non se 
pode importar doadamente e a criación duns serviros asocia
dos de calidade podeJavorecer as tendéncias ao desenvolvi
mento territorial e a atracción de novas investimentos. 

'A localización das sedes das 
empresas nunha cidade ou 
CCAA sempre terá efectos 

positivos para a economia local 
ou territorial" 

A localización das sedes das empresas nunha cidade ou 
CCAA sempre terá efectos positivos para a economia local ou 
territorial e calquer iniciativa ou medida razoábel emprendida 
polos axentes sociais·, económicos ou políticos dun território 
para conservar ou atraer tales centros de decisión ha de ser va
lorada como moi acertada. En calquer caso, nunha economia 
global o principal factor de atracción de empresas e sedes non 
procede, exclusivamente, do exercício do poder político senón 
da existéncia duns condicionantes básicos que permitan áS no, 
vas empresas desenrolar as suas actividades dé produción, ano
vación, organización e serviros en condicións competitivas. + 
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A factura enerxética, que sobe un 162°/o, anula o aumento do 19°/o nas exportacións 

O déficit comercial español segue 
a medrar a pesar da debilidade do euro 
-e>- RAMÓN MACEIRAS 

A apreciación continuada do 
dólar provocou unha medra 
do 35,9% nas exportacións 
españolas a EE UU, do 15,5% 
en América Latina e do 16% e 
15,4%, respectivamente, en 
Xapón e no suleste asiático. 
Dentro da Unión Europea, o 
aumento das vendas espaf\o
las fol do 13% para a zona 
euro e do 15,3% para os paf
ses non Integrados no euro. 

Pero esto non evitou que o sal
do deficitário da balanza comer
cial española medrara uri 52, 1 % 
no primeiro trimestre deste ano, 
até atinxir 1,48 billóns de pese
tas. As exportacións aumenta
ron un 19, 1 %, mentres que as 
importacións o facian o 25,6%, 
impulsadas pola suba do 162% 
nos pagos enerxéticos. 

A factura enerxética, que medrou 
un 162% no primeiro trimestre 
deste ano, segue distorsionando 
gravemente os resultados daba
lanza comercial española que no 
período Xaneiro-Marzo acumula
ba un saldo negativo de 1,48 bi
llóris de pesetas, superior nun 
52, 1 % ao rexistado nos tres pri
meiros meses de 1999. 

da alza dos prezos enerxéticos, 
que foi dun 155,8% no período. 
A distribución por áreas xeográfi
cas do comércio exterior ·espa
ñol no primeiro trimestre de 
2000 confirma tamén o impacto 
derivado da suba dqs prezos do 
petróleo e da depreciación do 
euro fronte ao dólar, xa que 
mentres os pagos por compras á 
zona euro medraban só un 
16,8%, estos aumentaban un 
22,8% para os países da UE fó
ra da moeda única e un 30,3% 
no resto do mundo. 

A análise por produtos das im
portacións españolas durante o 
primeiro trimestre, e obviando o 
xa comentado aumento na fac
tura enerxética, mostra unha 
forte medra do 25,8% nos bens 
de consumo duradeiro e do 
42,3% nas equipas de secreta
ria e t~lecomunicacións, que in
cluen os teléfones móbeis. Mo
deranse , sen embárgo, as com
pras de automóbeis do exterior, 
que soben só en un 8,7%, fronte · 
ás taxas de medra superiores 
ao 30% que mantiñan ao longo 
do exercício precedente. Desde 
o ponto de vista da exportación, 
os sectores mais dinámicos en
tre Xaneiro e Marzo de 2000 fo
ron os de semimanufacturas, 
cun aumento do 28,4% (grazas 
ao sector químico, que medrou 
un 29,5%; os bens de consumo 
duradeiro (27,2%), e as bens de 
equipa, que soben un 13,6%. 

Este forte aumento do valor das 
compras enerxéticas foi deter
minante na medra totaJ das im
portacións, ao que aportan un 
35%, e que entre Xane iro e 
Marzo superaron os 6,26 billóns 
de pesetas, un 25,6% máis que 
o ano pasado. O governo achaca ao prezo do petróleo a maioria dos problemas de control, da inflación. 

As vendas do sector do automó
bil medraron un 15,2%, con au
mentos mais fortes en compo
ñentes (23,36%) ·que en veícu
los (11,9%); mentres que a ex
portación alimentária aumentou 
un 9,9%, co sector hortofn,1tícola 
medrando a unha taxa do 5,6%, 
e o conxunto dos demais secto
res, un 15,2%. • 

Fronte a esta evolución das im
portacións, as exportacións me
draron o 19, 1 % no período, até 
os 4,78 billóns de pesetas. Pero 
se se elimina o afeito dos pre
zos, a medra real das exporta-

cións ~ntre Xaneiro e Marzo foi 
do 13%, só unha décima máis 
que o 12,9% que aumentaron 
as importacións. 

de Estado de Comércio cifran 
nun 5,4% o incremento dos pre
zos das exportacións, mentres 
que a suba dos prezos das im
portacións se elevou até o 
11,3% debido ao forte impacto Os dados oficiais da Secretaría 

'tiffli&*"'"' 1 
A recuperación asiática recua 

O meirande tema dos comentários da prensa 
económica internacional esta semana céntrase 
na ralentización da incipiente recuperación 
económica do suleste asiático. Vários econo, 
mistas reduciron os seus pro"gnósticos de medra 
rexional para o ano entrante en un ou dous 
pontos porcentuais para ubicalos entre un 3% 
e un 5%. E moitos afirman que unha aterraxe 
forzosa da economía estadounidense poderia 
ter un impacto mais profundo na rexión. 

As bolsas de valores e as moedas da rexión caí, 
ron e os investidores estranxeiros tiraron mi, 
llóns de dólares de Tailándia, Filipinas e lndo
nésia, paises que até hai alguns meses eran 
considerados entre as economías con mellares 
perspeitivas a nível mundial. Mesmo a conser, 
vadora Organización para a Cooperación e o 
Desenvolvimento Económico (OCDE) adver, 
tiu sobre o~iscos no suleste asiático. 

"As repertusións dunha desaceleración en 
EE.UU sobFe as taxas de interese e as expor, 
tacións á dinámica asiática poderian facer re, 
cuar, ainda que. probabelmente non abortar, 
a sua recuperación", expresou un recente do, 
cumento da OCDE publicado no influinte 
The Wall Street]ournal. 

Sinala este diário que "a perda de dinamis' . 
mo en Ásia poderia impactar os resultados 
de várias multinacionais que apostaron a 
que a medra da rexión as axude a campen, 
sar as caídas nos ingresos dos mercados lo, 
cais. O grande temor é 

Pero os efeitos son moito maiores. Grande 
parte do comércio dentro da rexión ten que 
ver con partes e materiais· usados para facer 
produtos que son, mais adiante, vendidos a 
Estados Unidos. Ao engadir estes "bens en 

que a perda de vigor 
en EE. UU debilite as 
exportación:s da re, 
xión". 

A recuperación do su, 
leste asiático foi impul, 
sacia polos consumido, 
res de EE.UU, que es, 
tán a mercar de todo, 
desde calzado desporti, 
vo feíto en Indonésia e 
seda de Tailandia, até 
os microprocesadores 
que lntel Corp. ensam, 
bla en Filipinas. Estados 
Unidos é o principal 
mercador dos bens do 
suleste asiático. As suas 

'Grande parte do 
comércio. dentro da 

rexión ten que ver con 
partes e materiais usados 

para facer produtos 
que son, máis adiante, 

vendidos 
aos Estados Unidos" 

proceso", xunto ao gas, 
to dos consumidores 
que provén do comér, 
cio c'on EE.UU, os 
analistas estiman que o 
impacto nas economias 
rexionais "poderla mu}, 
tiplicarse ". 

A recuperación no su, 
leste asiático foi sin, 
guiar debido a que se 
sustentou nas exporta, 
cións, explican os 
analistas. Nestes mo, 
mentas, ese é o prin, 
cipal perigo. Unha ca, 
ída poderia quitar a , 
relucir profundos pro, 
blemas esti:"uturais, in, 

compras representan máis do 20% das expor, 
tacións de T ailándia e Malásia e perta do 30% 
das de Filipinas. 

cluída a persistente e pesada débeda da re, 
xión, mais de dous anos despois da crise f¡, 
nanceira.• 
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En 3, 1 % a inflación anual 
Xa dixeramos aquí que a infla
ción de Maio ia a ser alta. Os 
dados oficiais de Maio elevan 
xa a 3, 1 % a inflación anual. Pe
ro o Governo segue a· insistir en 
que a previsión oficial se man
teña non 2%, cifra que non ere 
ninguén. Non obstante, Rato 
asegurou que esta suba da in
flación "compénsase" por outras 
''boas notícias económicas", co
mo a anunciada polo ministro 
de Facenda, Cristóbal Montara, 
de reducir a previsión oficial do 
déficit público no 2000 do 0,8% 
ao 0,4%. Outra previsión, por 
suposto, pero Rato está conten
tísimo ... A inflación de Xuño vai 
polo mesmo carniño. As subas 
salariais por convénio (2,8% en 
promédio) xa están superadas 
aberfamente. • 

O PIB da eurozona 
med~ un 3,2°k 

O Produto Interior Bruto 
(PIB) da zona euro e da 
Unión Europea rexistou un 
aumento do 3,2% no primeiro 
trimestre de 2000 respecto 
ao mesmo periodo do ano 
precedente, segundo as pri
meiras estimacións publica-
· das esta semana por Euros
tat, a Secretaria Europea de 
Estatísticas. O PIB da zona 
euro e dos quince pafses que 
integran a Unión Europea re
xistou un incremento do 
0,7% no primeiro trimestre de 
2000 respeito aos tres meses 
anteriores. Por· outra banda, 
no trimestre de 1999, a eco
noinia da zona euro medrou 
un O,S°k respecto ao trimes
tre anterior, ao igual que na 
Unión Europea. Pola sua par
te, en Estados Unidos, a eco
nomia medrou un 1,3% no 
prirneiro trimestre respetto 
ao precedente, que rexistou 
un incremento do 1,S°/o. En 
taxa interanual, o PIB 
estadounidense medrou un 
5%. Eurostat engade que tan-

. to as exportacións (3,2% pa
ra os Once e o UE), como as 
importacións (3,2% na euro
zona e 3% nos Quince) rexis
taron un incremento nos tres 
primeiros meses deste ano.• 

A superbolsa mundial 
As Bolsas de Nova lork, Tokio, 
Paris,.Hong Kor)g, México, Sáo 
Paulo, Austrália, T oronto, Ams
terdam e Bruxelas manteñen 
conversacións multilaterais pa
ra impulsar a criación dun mer
cado bursátil mundial con horá
rio continuado. O Global Equity 
Market atinxiria unha capitaliza
ción de 20 billóns de dólares, 
case 3.500 billóns de pesetas. 
Desta forma, seria posíbel ope
rar nos mercados as 24 horas 
do dia, ao cobrir os fusas horá
rios de Europa, América e Asia
Pacífico. Este proxecto de Bol
sa mundial abranxe as 
principais rexións económicas 
e, de levar-se a cabo, chegaria 
a concentrar o 60% das opera
cións bursátiles de todo o mun
do, ao interconectar ás Bolsas 
participantes através de siste
mas electrónicos que traballa
rian durante todo o día:. Os in
vestidores terán acceso a este 
mercado mundial desde as 
suas Bolsas nacionais, que 
manterán a sua identidade. Ao 
mesmo tempo, críase un fondo 
único mundial de liquidez.• 
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Hai non moitos meses nada un novo mé
dio de comunicación da Xunta de Galicia, 
Galicia no terceiro milenio. A novidade a 
respecto doutros médios tamén en posesión 
-máis ou menos evidente- do govemo ga
lego, consiste en que se trata dun xornal 
electrónico que se edita a través de iñter
net, ad maiorem gloria do noso presidente 
(como algunhas seccións máis do sitio web 
da Xunta). Aproximadamente a metade 
das "novas" editadas nel teñen como prota
gonista a don Manuel Fraga, as suas visitas, 
inauguracións, declaracións ou entrevistas. 
E todas cumpren ~crupulosamente aquilo 
de "Galicia vai requetebén", incluíndo 
mesmo referéncias descualificadoras a can
tos cuestionan o lema: a CIG é, neste sen
so, un dos seus brancos favoritos. M~lia a 
escasa penetracióp. de internet na Galiza 
(irnos á cola do Estado e de Europa), cóm
pre non esquecer unha boa bolsa de emi
grantes galegos que actualizan a sua rela, 
ción co país a través da rede, aos que se lles 
oferece pouca información alternativa. 

O pasado dia 7 de Xuño Galicia T erceiro 
Milenio abraiábanos con outra boa nova: 
"A Xunta de Galicia mellora a súa comuni, 
cación cos cidadáns a través de Internet", 
que foi recollida para o outro día polos mé
dios, sen cuestionala, of course. Debullemos 
tres aspectos da espectacular foguetaria que 
incluía desta volta. 

"En 1999 a páxina principal do web da ad
ministración autonómica acadou máis de 
800.000 accesos. Até o 5 de Xuño do pre, 
sente ano, recibiu máis de 700.000". Para-
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ACIGocupa 
pacifica mente 
várias sedes-de 
empresas de
traballo temporal 

Case 500 delegados 
sindicais da Confederación 
lntersindical Galega (CIG) 
ocuparon de xeito pacífico 
once oficinas de empresas 
de traballo temporal en nove 
cidades galegas o pasado 
Venres, 8 de Xuño. Este acto 
de protesta serviu para 
denunciar o alto grao de 
precariedade que sofren os 
traballadores galegos, un 
problema que aumentou 
logo da implantación deste 
tipo de sociedades. 

A ocupación durou 
aproximadamente unha hora 
e combinouse con outras 
protestas, como a protesta 
na Praza do Obradoiro de 
Compostela; a participación 
na ocupación da sede de 
Humano en Ourense das 
traballadoras da empresa 
téxtil Marcial Lamas, en 
folga desde hai dous meses 
por non teren cobrado o seu 
salário desde o mes de 
Febreiro e a entrega na 
Delegación de traballo da 
Coruña de documentos 
acreditativos do nivel de 
precariedade e accidentes 
laborais desta comarca.• 

15 DE XUÑO DE 2000 

Fennin Paz nun intre da sua intervención na Organi%ación Internacional do Traballo. 

Fermin Paz pede na OIT 
cámbios na política neoliberal 
O secretário nacional da Federa
ción de Químicas e Enerxia da 
CIG, Fermin Paz, defendeu dian
te da Organización Internacional 
de Traballo, que celebrou a sua 
88ª sesión o pasado 7 de Xuño 
na cidade suíza de Xenebra, 
cámbios estruturais na aplicación 
da política económica neoliberal 
nos países subdesenvolvidos. 
Paz, en calidade de secretário 
xeral da Unión lntemaconal Sin
dicaJ de Traballadores da Ener
xia, apontou as claves básicas 
do que considera máis prexudi-

cial para as economias do Ter
ceiro Mundo: a privatización dos 
seus sectores estratéxicos. 

No seu discurso, o sindicalista 
galego solicitou unha humaniza
ción das relacións económicas 
entre o capital e os traballadores 
e apostou por manter as estrutu
ras públicas no sector enerxéti
co como salvagarda dunha im
portante bulsa de traballadores, 
ameazados desta maneira pela 
precariedade e a miséria do de
semprego. • 

GALICIA VAi REQUETEBÉN 
SOBRE A PRESENZA DA XUNTA EN INTERNET 

ISABEL V AQUERO "' DANIEL ROMERO 

béns. A cantidade é unha das teimas pro
pagandísticas do governo galego, e de can
do en vez gustan de abouxarnos coas cifras 
de acceso ás webs da Xunta, do Xacobeo 
ou da RTVG. Non é 

ria rematada este mesmo ano. Na presenta
ción deste novo proxecto no pasado mes de 
Abril, forneceuse o dado de que nos anos 
98 e 99 foran conectados 350 centros de 

que desconfiemos, pero 
existen controis de au
di éncia rigorosos e 
científicos, como o da 
OJO, ao que se some
ten os sitios web de, 
por exemplo, o BOE, a 
Axéncia Tributária ou 
o Concello de Barcelo
na. Este último, dirixi, 
do a un censo de povo
ación semellante ao de 
Galiza, contabiliza 
267 .955 visitas durante 
só o mes de Abril de 
2000. Se cadra, unha 
maior penetración de 
internet entre os cida
dáns barc:eloneses e os 
excelentes servizos en 
liña que oferece son 
parte do segredo do seu 
éxito. · 

Sigamos con cantida
des. "A incorporación 
dos centros de educa
ción secundária, a tra, 

'Os anos de presenza 
daXunta 

no ciberespazo só 
serviron para criar 
un pequeno e novo 

aparato 
de propaganda, pero 

non para oferecer 
unha administración 

electrónica 
á cidadania'" 

secundária. Se as con- · 
tas non nos fallan, iso 
significaría que en ca, 
da un <lestes 350 cen
tros contarían con 22 

_ conexións á rede. Por 
favor, se algun centro 
do país conta con estes 
médios, fáganolo sa, 
ber. 

Anuncian novos ser, 
vizos en liña (e 
van ... ) para as vindei, 
ras semanas: a infor, 
mación da contrata
ción en curso da Xun-
t a (proxecto CON- · 
TRA T) e serviros pa
ra a cidadania, un 
proxecto co suxestivo 
no me de MI XUN, 
TA. Ambos, en reali-
dade, foron anuncia
dos hai xa dous anos, 
pero republicítanse 
cada cerro tempo, pa, 
ra que non nos esque
z amos. Os anos de 

vés do proxecto SiEGA, supón que ~a exis, 
ten máis de 8.000 postos educativos conec, 
tados". lste proxecto é unha "actualiza
ción" dun proxecto anterior de conexión 
dos centros educativos a intemet, que esta, 

presenza da Xunta no ciberespazo só ser, 
viron para criar un pequeno e novo apa
rato de propaganda, pero non para ofere
cer unha administración electrónica aos 
cidadáns, como cacarexadamehte presu-

men no proxecto "Administración elec
trónica" que se pode consultar na sección 
de servizos da web da Xunta -ese sí. Un 
acceso máis caro na edición electrónica 
que no papel ao 000 (un dos poucos ca
sos no Estado de boletín oficial non gra, 
tuíto), e a posibilidade de solicitar prazas 
xuvenis no programa "Campafia de V e, 
rán" son os únicos servizos en lifia que 
lles oferece arestora á cidadania a Admi, 

· nistración da Xunta a través de internet. 
Nen sequer é posébel consultar o estado 
de tratamitación dun expediente, ainda 
que nos outorgan unha clave identificati
va por se queremos facer esta xestión a 
través da rede, como nos suxire a própria 
Xunta. Nen sequer é posíbel facer xestión 
nengunha en liña coa Secretaria Xeral de 
1 + D, a promotora do noso desenvolví, 
mento tecnolóxico. Non se chega, logo, 
nen ao cativo 1,5% de trámites adminis
trativos que pode efectuar, de media, un 
cidadán español a través de internet, se
gundo un traballo de Andersen Consul
ting. E a isto podemos sumarlle outros 
moitos fumes ( Galimarket, a plataforma 
para o comércio electrónico en Galicia, 
XeraciónNosa, a web da mocidade, e tan, 
tos outros) que nos comunican sen ainda 
prenderen o lume. Non sen razón Fraga 
salientaba na antedita edicióI\ de Galicia 
T erceiro Milenio que "os expertos recofie
cen que Galiza foi pioneira e sitúase na 
vangarda das comunidades autónomas es
pañolas, ao nível dos países máis avanza
dos da Europa, en aspectos relacionados 
coa sociedade da información". ¡Moitas 
olas ao lume, e un garavanzo a cocer!• 
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Zara e;os 
despidos 
por horas 
extras 
Zara Logística, a empresa máis 
importante do Grupo Inditex, 
ven de despedir a carro tra, 
halladores na Coruña por fal, 
tar un día. Segundo denun, 
cian as seccións sindicais da 
C IG e da CUT a empresa 
p rocedeu ao desp ido sen 
abriir nengunha clase de ex, 
ped iente e en plen a n ego
ciación cos sindicatos. "A 
pesar da inexisténcia dun ca, 
lendário laboral, de horários 
estabelecidos e de que a 
maioria dos traballadores te, 
ñen contratos a tempo par, 
cial que rebasan amplamente 
moi por riba do que marca a 
lei-nalgun caso sobrepásanse 
até un 130% as horas do 
contrato- a empresa decidiu 
despedir aos traballadores por 
non asistir ao traballo unhas 
horas que nen sequera figu, 
ran no seu contrato", din. 

Subliñan os sindicatos que es
ta medida deixa ver como se 
realizan xomadas a tempo 
completo con contratos a 
tempo _parcial. O pasado ano 
o comité de empresa das ten, 
das de Zara denunciara diante 
da Inspección de T raballo as 
diferentes irregularidades co
mo a realización de horas ex, 
tras que non e cobran. Este 
c micé de empr a foi o pri
meir que fi rmar n as d pen, 
denta de Zara na Galiza co 
áním de re lver problema 
c m das h ras extras ou da 
conce ión de d canso . A 
pre identa, Mar Gamallo de, 
nunciara que cada empregada 
estaba a facer como mínimo 
duas horas diárías de balde. 
Por outra parte, as vacacións 
ó poden collerse en periodos 

máximos de quince dias. 

Queixábanse ademais de re, 
presión sindical que se ti:adu
cia en perda de incentivos sa, 
lariais e presión continua so
bre as suas accións. No caso 
da Coruña, dous dos despedí, 
dos figuraban como candida, 
tos nas recentes eleicións sin
dicais. Os benefícios anuais de 
lnditex superan os trinta mil 
millóns de pesetas anuais. • 

COMPRO BE 
a eficácia 

de anunciarse en 
ANOSA TERRA 

. Chame aó 986 433 830 
e solicite 
as nosas 

tarifas publicitárias 
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Intereses políticos e comerciais queren anúlar os símbolos nacion_ais 

O BNG exixirá unha expresa referénCia 
a Galiza nas novas matrículas de coches 
*C.L. 

As matrículas dos coches do 
Estado español están a punto 
de mudar radicalmente. O esgo
tamento do sistema nas demar
cacións de Madrid e Barcelo
na obriga ao governo de Az
nar a propoñer unha nova ma
trícula que poida ser homolo
gada na Unión Europea. As pro
postas ainda non foron debati
das pero os partidos políticos e 
outras instáncias xa puxeron 
enriba da mesa as suas ideas. 

O cámbio nas placas dos auto
móbeis é un dos temas máis lon
gamente discutidos e que aínda 
non ten unha solución final. Os 
partidos políticos con representa
ción parlamentar herdaron este 
debate -que non se vai adiar 
alén do verán- da lexislatura an
terior, cando non se puxeron de 
acorde o governo e os seus da
q uela sócios nacionalistas bas
cas e cataláns. A clave do desen
contro estaba, non tanto no tipo 
de matrícula que tiñan que portar 
os veículos, como no xeito de re
flectir a procedéncia deste. 

As formacións nacionalistas 
concordaron coa proposta de eli
minar as referéncias provinciais, 
adoptar un sistema aleatório de 
catro cifras numéricas e tres le
tras (sen que se incluan as vo
cais para evitar casos de combi
nacións cacofónicas ou ofesnsi
vas }, rematado cunha pequena 
banda azul na que se inclua a 
bandeira da Unión (doce estrelas 
en círcul o). Pero PNV, CiU e 
BNG exixian tamén que, xunto 
coa enseña europea figurase a 
inicial identificativa das nacións e 
autonomias. O PP negouse a 
aceptar a desaparición do E sim
bólico do Estado español no sis
tema internacional de identifica
ción. Á espera de coñecer se se
ria factíbel a eliminación do E, 
seguindo os tratados interna
cionais sobre o tema, os popula
res tamén se opuxeron á idea 
de consenso que os nacionalis
tas propuxeron despois, manter 
o E e engadir a sigla autonómica. 

O debate segue agora no mesmo 

ponto no que se abandonou hai 
máis dun ano, pero coa diferéncia 
notábel de que a maioria do PP fe
cha a posibilidade de que se preci
se do apoio nacionalista para apro- -
bar a sua proposta. A dúbida resi
de entón na postura -ainda non 
pública- que tome o departamento 
de Interior que dirixe Jaime Mayor. 

Contodo, desde o BNG séguese 
a defender a preséncia dun sinal 
identificador para Galizá Segun
do o deputado no Congreso Car
los Aymerich, cómpre aproveitar 
a conxuntura de cámbio actl:lal 
para cumprir duas arelas dos na
cionalistas, a eliminación das re
feréncias provinciais, que sempre 
serviron para dividir os galegos, e 
adoptar unha sigla recoñecíbel 
para toda a cidadania. "Nós que-

- remos que se impoña unha refe
réncia nacional , ben como única, 
ben como acompañante do E. A 
nasa idea é defender as siglas 
GZ, pero atopámonos con que a 
palabra Galiza non existe a nivel 
institucional". Por iso parece que, 
de se aprobar a sigla autonómi
ca, será un G ou GA o símbolo 
definitivo do naso país. 

Aymerich defende a inclusión do 
identificador nacional para evitar 
unha confusión xeralizada entre 
todos os automóbeis do Estado. 
"Sei que para os vendedores 
pode ser moi bon que ninguén 
saiba de onde son os coches, 
pero paréceme fundamental que 
se aplique en algo tan cotián co
mo unha placa de matrícula a 
realidade plurinacional". 

Intereses comerciais 

Cando cómezou o debate políti
co rexurdiron as propostas dos 
vendedores de coches usados e 
das asociacións de automobilis
tas. Desde o grémio da venda 
viuse con bons ellos a desapari
ción da identificación provincial 
e optaron por eliminar calquer ti
po de referéncia territorial. Na 
defensa desta idea residia a ne
cesidade de impedir que os co
ches perdesen valor de merca
do por razóns ·relacionadas coa 
sua orixe. Os vendedores ma
nexan informes que talan de mi
les de millóns de perdas ao non 
podaren vender coches matricu
lados en Euskadi en Madrid ou 
por mor da desvalorización que 
-sofren os veículos procedentes 
das províncias costeiras , máis 
prexudicados cós outros polo 
efecto do salitre. 

Todas estas circunstáncias foron 
sopesadas polos condutores, que 
quixeron desdramatizar o asunto 
e criticaron os vendedores por 
quereren aproveitar unha medida 
administrativa para enganar me
llor os seus clientes. Segundo es
tas asociacións, para solucionar 
o problema das inquinas territo
riais é suficiente con facilitar eco
nomicamente a rematriculación 
dos automóbeis; no caso dos 
problemas da proximidade ao 
mar, a excusa cae pela sua pró
pria léxica, xa que a procedéncia 
sempre se pode eliminar na placa 
pero non na documentación, polo 
que a camuflaxe resulta inútil.• 

Segundo acorde do Consello de Administración de 6 de Maio de 2000, convócase 
aos accionistas de PROMOCIÓNS CuLTURAIS GALEGAS S.A., con domicílio en Vi; 
go, rua do Príncipe 22, á Asemblea Xeral Ordinária que se celebrará na citada sede 

social o dia 30 de Xuño de 2000 ás 17 horas en Primeira Convocatória e o dia 1 de Xullo á 
mesma hora en Segunda e defini~iva, babeo a seguinte 

ORDEDODIA 
l.- Informe do Presidente do Consello de Administración. 
2.- Exame e aprobación, no seu caso, do Balance, Canta de Resultados, Memória e In

forme de Xestión corresponden te ao exercício de 1999. 
4.- Rogos e perguntas. 

En Vigo, a 26 de Maio de 2000 
O Conselleiro Delegado 

XOSÉ FERNÁNDEZ PUGA 
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lntelectuais ourensáns 
contra as corridas 
de touros 

Por que son espectáculos 
superados e contrarios ao 
espírito do povo galego, 
máis de cuarenta persoas 
relacionadas coa vida cultu
ral e pública asinaron un ma
nifesto en contra das 
corridas de tauros. Promovi
do pola Plataforma Antitauri
na a causa das corridas ce
lebradas nas festas do Cor
pus con subvención munici
pal millonária, o manifesto 
denúncia que se cause dor 
innecesária aos tauros. A di
rectora de teatro Anxeles 
Cuña, o avogado Nemésio 
Barxa, os escritores Xosé 
Luis Méndez Ferrin, Xosé 
Carlos Caneiro e Bieito lgre
xas, o sindicalista Xosé Ma
nuel Puga, o profesor Isaac 
Alonso Estravis, o pintor Xo
sé Luis de Dios, e Xosé 
Lois, o Carrabouxo.+ 

Pola peatonalización 
da prQza de Fefiñáns 
en Cambados 

Protexer o entorno da pra
za de Fefiñáns é o obxecti
vo da campaña que ven de 
lanzar o BNG de 
Cambados. Os nacionalis
tas apresentaron o Sábado 
1 O de X uño na praza esta 
campaña explicando que 
buscan sinaturas tanto na 
vila como no resto do país. 
O paso diário de veículos 
causa desperfectos no pa
vimento ademais de 
molestias á xente que pa
sea por Fefiñáns, 
argumentan no BNG, que 
alude ao recente corte do 
tráfico por obras "polo que 
non existiu nengun proble
ma". Antes de poñer en 
marcha a campaña, o BNG 
solicitara a anulación da 
autorización dunha nova 
edición da Feira do Home 
Artesán.+ 

O PP, por unha nova lei 
de familias numerosas 

"A família é, palas funcións 
que realiza, o pilar fundamen
tal do sistema de benestar 
español pero se dá a circuns
tancia de que esa familia se 
reproduce cada vez con máis 
parquedade. De seguir asi ·as 
causas, a família semellaria 
incapaz de sosterse a si mes
ma. España povoaríase de ti
llos únicos que deberian atu
rar sobre os seus ombros, 
unha columna de pais, avos, 
bisavós e talvez tataravós 
centenários xa que, afortuna
damente as expectativas da 
xente maior son a cada máis 
longas no tempo". Esta é par
te da exposición de motivos 
do grupo do PP no Senado, 
que solicita a elaboración 
dunha nova lei de Famílias 
Numerosas para rematar coa 
"escasez de xentes xóvenes 
e sás capaces de traballar, 
de xerar riqueza e financiar o 
sistema".+ 
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18 
Nº 939 - ANO XXIII 

Miguel Vilayerde, 
Secretário xeral dos·CAE 

'A única· reforma válida 
da selectividade 
é a sua supresión' 

-0- PAULA BERGANTIÑOS 

Doutra volta os estudantes esfréntanse á selectividade . 
.Nesta convocatória poden pedir dobre corrección de exa
mes e o expediente académico conta máis que as probas, 
pero para os CAE a única solución que beneficiaria ao alu
nado é a sua supresión. Miguel Vilaverde, o secretário xeral 
da organización estudiantil nacionalista, tamén fai uha ra
diografia do sistema educativo unha vez rematada a reforma. 

Como valoran os CAE a refor
ma da selectividade? 

O problema da selectividade é 
que priva de estudar segundo a 
libre eleición de cada quen. O 
Governo pode aprobar multitude 
de reformas para maquilar as 
probas, pero nós seguimos re
clamando como única solución 
para avanzar nos dereitos dos 
estudantes a sua supresión. 

Hai organizacións que denún
cian que saen beneficiados os 
alunes dos centros privados. 

Non podemos criticar que o ex
pediente, que o traballo de catre 
cursos, empece a contar niáis 
que os exames que se fan en 
tres dias. O problema non é que 
o 60% da média o represente o 
expediente académico senón 
que existen centros privados 
que inchan as notas e que crian 
desigualdades sen que a Xunta 
tome medidas. 

A nova rede de Bacharelatos 
e Ciclos Formativos incre~ 
menta as desigualdades entre 
os estudantes? 

A verdadeira selectividade que 
existe agora é a oferta do Ensino 
Postobrigatório. A modalidade de 
Bacharelato T ecnolóxico só se 
vai impartir en 62 concellos e o 
de Artes nas cidades. A xente, ou 
renúncia a eles cu ten que des
prazarse desde os quince anos e 
non todo o mundo dispón dos re-

cursos económicos suficientes. 
Nas cidades non hai problemas 
porque se oferta todo, pero o pro
blema aparece sobretodo no ru
ral. Por outra banda, a implanta
ción dos Ciclos Formativos tam
pouco ten en canta a realidade 
económica de cada comarca. Só 
se oferta un Ciclo Formativo de 
Produción Vinícola e implántase 
na Coruña, non en zonas como o 
Salnés ou Ribadávia. 

A Consellaria lávase as mans 
arguindo que non é un ensino 
obrigatório. 

Foi unha das respostas máis 
claras e sinceras do gabinete de 
Currás. Amasa o seu talante e o 
que queren facer ca ensino pú
blico. Impedir que a maior parte 
da povoación, a que ten menos 
recursos, non estude, non teña 
formación e sexa máis dócil e 
fácil de controlar. 

·unha vez coñecida a oferta 
deste ciclo, que valoración fan 
os CAE reforma educativa? 

Cando se aprobou a implantación 
da LOXSE, o Governo galega ci
frou en 100.000 millóns de pese
tas a cantidade que debia de 
aportar o Estado, pero eses car
tas nunca se investiron. O novo 
modelo educativo precisaba de 
cámbios que non se poden facer . 
sen o orzamento necesário. Ese 
déficit púxose de manifesto so
bretodo o pasado ano. O 90% 
dos centros atopáronse con falta 
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de profesorado, de material e con 
obras durante meses. Tamén fa
cian falta centros novas que non 
se fixeron. Do mesmo xeito a 
oferta de servizos complementá
rios é deficitária. Coa LOXSE é 
obrigatório que todos os centros 
teñan comedor e transporte, pero 
na prática non é asi. Hai servizos 

Colección HISTORIA DE GALICIA 

GALICIA NA 11 REPÚBLICA 

CARLOS F. VELASCP SOUTO 

A VENDA EN QUIOSQUES E LIBRARIAS 
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de catering nalguns centros, non 
chegan á metade. O mesmo 
acontece coa oferta de transporte 
que non é suficiente. A Consella
ria non paga moitas destas liñas e 
no mellar dos casos as empresas 
oferecen unha rebaixa do 50%. 

Faltou planificación por parte 
da Consellaria? 

A Consellaria quixo facer as 
causas sen ter coñecimento de 
cal é a realidade nos centros. 
Non contou coa opinión dos 
sectores que vivemos a realida
de do ensino dia a dia. A CIG e 
os CAE apresentamos máis de 
trescentas enmendas ao seu 
plano que non quixeron debater 
no Consello Escolar de Galiza. 

A Xunta tamén apostou por 
escolarizar nun mesmo cen
tro, nos CPl's, rapaces de ca
tro a dezaseis anos? 

O número de expulsados coa 
LOXSE medrou de xeito moi pre
ocupante. A entrada nos institutos 
de nenas de 12 anos que teñen 
que conviver ces de dezaoito xa é 
bastante conflitiva, para máis can
do se matriculan no mesmo cen
tro os rapaces desde o Ensino ln
fanti l. O pequenos tentan imitar 
aos maiores, nos maus comporta
mentos sobretodo. Queren facer-

•- r_ t r r) 
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se notar. As atitudes violentas e o 
fracaso escolar por culpa de todo 
isto foi un dos problemas máis 
graves que tiveron que analisar 
as Direccións e os Consellos Es
colares. Os mozos, segundo as 
idades, tañen diferentes proble
mas e non se poden atallar do 
mesmo xeito. Por outra banda 
tampouco se cumpren as rátios 
do número de alunas por aula, 
que seguen masificadas. 

As últimas mobilizacións ad
virten sobre o baixo uso do 
galego nas aulas. 

Os CAE e a Plataforma pala Ga
leguización do Ensino Médio se
guim9s a facer campañas para 
que se cumpra a lei, algo que 
non acontece no 70% dos casos. 
Á Consellaria non lle interesa que 
a situación mude. Os CAE apre
sentamos queixas nas secreta
rias dos centros. Todos os meses 
ten que pasar o inspector e reco
ller esas instáncias, pero non pa
san e cando pasan non lles tan 
caso.O Conselleiro acusou de 
eleitoralista unha xornada que 
mobilizou a 30.000 estudantes en 
todo o país. O estudantado e. as 
Equipas de Normalizacións solici
tan através de cartas ao Valedor 
que se cumpra o Decreto pero 
eles ignórano e non dan nengun 
tipo de resposta. • 
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O espectacular xogo luso, O mellar do início da Eurocopa 

Portugal reclama para si a glória de Europa 
* CitSAR LORENZO GIL 

A Eurocopa 2000 botou a an
dar en Holanda e Bélxica cun 
bon sabor de boca. A maioria 
das 16 seleccións ali presen
tes demostraron ter a calidade 
suficiente para converter a fa
se de eliminatórias que come
zará o próximo Sábado, 24 de 
Xuño, nun bon espectáculo 
futbolístico. Os primeiros par
tidos demostraron xa duas 
cousas, Portugal por fin con
verte en vitória o seu académi
co xogo e as favoritas a priori 
teñen que mudar moito o seu 
estilo se queren finalmente 
vencer na final de Rotterdam. 

De todo o visto no início deste 
campionato, que xa foi moito en 
todos os aspectos, o máis inte
resante foi comprobar que o bon 
xogo de Portugal por fin é produ
tivo. Da noite para mañá, os lu
sos son os favoritos dos espec
tadores e, como xa titulou algun 
xornal español, ''todos somos do 
combinado vermello e verde". 

A xeración que arrasou hai dez 
anos en todas as competicións xu
venis por fin parece preparada pa
ra asaltar os tronos da madurez. 
Luís Figo, Rui Costa e Joáo Pinto 
son os piares nos que se asenta 
unha equipa lúcida, namorada da 
elaboración e máis pendente de 
bordar xogadas para o gozo do 
público que de se atar ás imposi
cións dun doroso sistema táctico. 
A pegada portuguesa é moi impor
tante, non sé para os seus particu
lares intereses, senón na defini
ción do xogo máis útil para gañar, 
que ao fin e ao cabo, é o primor
dial obxectivo dos 16 combinados. 

Joáo Pinto, na fvtografia, é un do5 punlai5 de Portugal, con Figo e Rui Co5ta. 

vais, aproveitadas polos árbitros 
para impoñer esa lei que sempre 
favorece os máis grandes. 

As regras do xogo 

Está claro, despois da xornada 
inaugural de todos os grupos, 
que se criaron duas famílias esti
lísticas nesta Eurocopa. Dun la
do reclaman o seu protagonismo 
os combinados ben coesiona
dos, que xogan con electricidade 
en todas as suas liñas e que po- _ 
suen uns líderes naturais capa
ces de facer méritos para lograr 
honras nos seus países. Ao lado 
de Portugal , por este camiño 
van Chéquia, que mália perder, 
fixo unha maravillosa segunda 
parte diante dos holandeses e 

consagrou a Pavel Nedved co
mo o máis talentoso dunha se
lección que xa sorprendeu a Eu
ropa hai catro anos. 

Roménia está a meio camiño 
entre a máxia de Gica Hagi, 
Constantin Galea e Adrian llie e 
a inxenuidade doutros_ homes, 
como Dinu Moldovan. A pésima 
actuación do árbitro dinamar
qués Kim Nielsen tiroulles aos 
romenos un penalti e pitou indis
criminadamente foras de xogo a 
favor dos xermanos. 

Outra selección que aposta polo 
grupo é Eslovénia. Na estrea 
deste estado acabado de nacer, 
os futbolistas compensan toda a 
sua inocéncia cunha coraxe in-

críbel. O seu 
empate ante 
lugoslávia 
-un fracaso 
visto como se 
puxera o par
tid o- é un 
prémio ben 
grande para 
unha equipa 
de soldados 
destinados en 
guerras de to
das as ligas 
europeas, co
mandad os 
por Zlatko Za
hovic, un ve
tarán de mil 
campañas, 
desde Portu
gal a Grécia. 
Na outra beira, 
no xogo de se
ñoritos dema
siado ben pa
gos, máis pen
dentes de lucir 
a marca do 
seu patrocina
dor nas botas 
que de facer 

_ un bon papel 
colectivo, están case todas as fa
voritas. A selección española deu 
a risa. Diante dunha equipa como 
Noruega que domina o xogo aé
reo coma ninguén, todo o talento 
que Garnacha colocou no medio
campo e no ataque insistiu duran
te 90 minutos en meter balóns por 
alto na área. O combinado esta
tal, laureado moito antes de se 
iniciar a Eurocopa, cumpriu, en 
troques, o seu hábito histórico, fa
cer diminutos os seus xénios. Ra
úl agachouse entre as torres es-

. candinavas e Guardiola andou 
coa língua fara ao redor do círculo 
central. 

Con maior sorte no marcador pe
ro con igual sentido, debutaron 
ltália e Holanda. A escadra azzu-

A brillante remontada diante de 
Inglaterra demostroulles aos es
cépticos que si se pode vencer 
se xogas mellar có rival, apostan
do polo tua própria identidade, 
alleo á ditadura do marcador e do 
reloxo que avanza en contra. O 
mediocampo luso xogou igual 
cando perdia 2-0 que cando con
seguiu o 2-3; só baixou o ritmo 
de cara ao final porque xa Costa 
e Pinto tomaban folgos para o 
próximo recital ante Roménia. 

Línguas de primeira e de rexional 

Contra a idea da ecuación de bon 
futbol igual a bon resultado, ta
mén se levantaron os modelos de 
vitória colleitados por Holanda ou 
ltália. Ambas as duas seleccións 
venceron grácias a infantis empu
rróns das defensas dos seus ri-

A maioria dos partidos desta 
Eurocopa hai que seguilos 
pala telev,isión coa narración 
de José Angel de la Casa e 
os comentários de Míchel 
González. Á parte de calque
ra valoración sobre a sua per
tinéncia e o nivel de interpre
tación do xogo que están ven
do, hai un detalle que fai da
no nos oídos dos telespecta-

dores. Tal e como xa denun
ciou o BNG no Congreso, Te
levisión Española discrimina, 
no que a pronúncia se retire, 
a lí ngua portuguesa. Mentres 
que, durante a retransmisión, 
os comentaristas tan un es
tarzo para respeitar a fonética 
de nomes como Scholl, Nevi
lle ou Kluivert, cun nivel de 
sofistificación nunca visto até 

Fara excluído coa falsa excusa de que tiña un olla de vidro 

hoxe na televisión estatal, 
desprézase a dos nomes lu
sos. De la Casa e Míchel no
mean á española ao defensa 
Jorge Costa ou ao seleccio
nador Humberto Coelho. Co
mo dixo o parlamentário Fran
cisco Rodríguez, o próximo 
paso será "traducir directa
mente o nome de Figo e cha
marlle Higo ". • 
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rra ratificou a fonda crise do seu 
futbol. Diante de Turquia nave
gou na máis pura indefinición e 
estivo máis perta do desfile de 
modelos da sua camisola réplica 
dos anos 70 que do futbol de alto 
nivel. Holanda pareceu unha reu
nión de vellos amigos que se po
ñen de acorde para celebrar o 
seu reencontro cunha pachanga. 
A selección con mellares indivi
dualidades da Eurocopa pareceu 
apática e insulsa, incluso allea á 
presión da sua afeizón. 

Alemaña é unha equipa decep
cionante. Ademais dos proble
mas de idade dos seus futbolis
tas, chama a atención a falla de 
sistema do seu adestrador 
Erich Ribbeck. Os campións de 
Inglaterra 96 non souberon a 
que xogaban diante de Romé
nia e só poderán chegar lonxe 
nesta fase final se a sorte está 
do seu lado. 

lugoslávia actuou segundo as 
máximas do seu seleccionador. 
Vujadin Boskov, aquel que dixe
ra "futbol é futbol", transmitiulles 
aos seus esa filosofía. Despois 
de facer literalmente o ridículo 
diante de Eslovénia e converter 
ao porteiro lvica Kralj no máis 
mao dos internacionais presen
tes nesta Eurocopa, conseguiu 
remontar un 0-3 cun home me
nos e en tan só 6 minutos. Cal
quera explicación escapa nece
sariamente da léxica e hai que 
esperar a próximos encontros 
para saber cal é a realidade da 
selección balcánica. 

A selección francesa posue un 
equilíbrio envexábel entre sorte 

· no xogo, eficácia nos seus ata
ques e calidade individual dos 
seus seleccionados. No once ti- . 
tular que vapuleou á feble Dina
marca -a piar selección, visto o 
seu debu- había 1 O campións 
do mundo. E isto pode ser deci
sivo. A madurez e a templanza 
adquirida haj dous anos sérve
lles aos galos para controlar, no 
futuro, os maos partidos. 

Ainda no limbo da indefinición 
están Inglaterra, que xogou moi 
ben diante de Portugal e pode 
ficar lesionada moralmente polo 
asoballamento do seu rival, No
ruega, que gañou só polo des
propósito español, e Bélxica, 
Suécia e Turquía, tres combina
dos ben mediocres, destinados 
a criar a sua própria identidade 
nos próximos encontros. • 

O tribunal de Ourense obriga a admi~r a un vixilante de montes purgado 
A sala do contencioso adminis
trativo do xulgado provincial de 
Ourense anulou a contratación 
de persoal temporal no servizo 
e defensa contra incéndios fo
restais de 1999 no Barco e obri
gou a que se permita a un aspi
rante a someterse a unha proba 
visual para o posta de vixilante, 
lago de demonstrarse que tora 
excluído despois de atribuírselle 
falsamente un olla de vidro. Esa 
convocatória fixera interinos a 

todos os contratados. A Xunta 
anunciou que recorrerá o fallo. 

O aspirante, Emílio Blanco po
dara someterse a unha nova 
proba visual e, no caso de supe
rala, verá recoñecido o seu di
reito a que sexa incluído na ca
tegoría de vixilante no grupo do · 
servizo contra incéndios do Bar
co con efeito desde a data que 
comezou a vixéncia das listas, 
na primavera de 1999. 

No proceso no que foi excluído 
Emílio Blanco estaba en xogo o 
aceso á interinidade de todos os 
contratados, coa fin de mellorar e 
profesionalizar o servizo contra 
incéndios. Daquela, agora o as
pirante tamén gañará a interini
dade, como o resto dos seus 
compañeiros. No proceso de se
lección de persoal ao que se reti
re a senténcia, no expedente de 
Blanco apareceu unha documen
tación asinada polo secretário da 

Delegación de Meio Ambiente 
que indicaba que tiña un olla de 
vidro e iso imposibilitábao para o 
servizo. Semellante dado era fal
so, pero serviu para apartar a un
ha persoa "incómoda" pola sua 
filiación nacionalista e palas suas 
práticas reivindicativas. 

Emílio Blanco habia vários anos 
que traballaba temporalmente 
como vixilante ~n~it1ado servizo 
contra incéndio \ comarca do 

Barco e pala puntación que acu
mulara, tiña direito un novo con
trato en 1999, contrato que só 
se lle podía negar se tiña algun 
defecto físico incompatíbel coa 
tarefa que ia realizar. No exame 
visual, atopáranlle un defecto, 
que correxiu con lentes, como 
demonstraba a documentación 
que adxuntou . Posteriormente 
apareceu excluído e no expe
diente viña consignado que tiña 
un olla de vidro. • 
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Castigar a uns, dividir a outros, co PNV como principal obxectivo 

Aznar mostra o seu plano contra os nacionalismos 
~B. LAXE 

Aznar pretende blindar o Es
tad o das autonomias pac
tando co PSOE, agora que a 
dereita española está forte, 
os socialistas en declive e 
os comunistas escangalla
dos. /> sua táctica está en si
tuar fóra do sistema aos na
cionalistas máis radicais e 
dividir aos susceptíbeis de 
facelo, como o PNV ou CiU. 
ETA é unicamente unha dis
culpa moi axeitada, para ata
car á "frente nacionalista". 

A maioria das críticas dirixidas 
contra a comparecéncia de Jose 
Maria Aznar para talar de Eus
kadi, referíronse ao seu ton, ca
lificado de "cuarteleiro" ou "fas
cista", cando non de "inadecua
do" ou "retrógado", como térmi
nos máis suaves. O xeito de fa
larlle ao lehhendakarí, como se 
fose un seu mandado, amea
zante e esquecendo os aspec
tos institucionais de ambos cá
rregos, foron outros dos rasgos 
que se destacaron, sobre todo 
desde PSOE e IU. Aznar retru
cou, de novo, coma se o pro
blema fose o ter talado dema
siado alto e a destempo. 

Pero o problema non foi o ton 
empregado nen: a cortesia ins
titucional esquecida. Nen tan 
sequer o tratar de encerellar e 
aproveitar os debates exis
tentes no PNV. O verdadeiro 
problema está no fondo antide
mocrático das suas palabras, a 
negación dos dereitos de Eukal 
Herria e de todos os naciona
listas por extensión. 

Aznar mostrou claramente as 
suas cartas, por se alguén non 
acreditaba nas suas manifesta
cións de que os inimigos desta 
lexislatura ian ser os nacionalis
mos. Aznar non só conminou, 
con tono prepotente .a arrufado, 
ao PNV (por extensión a todos 
os demais) que rache todas as 
suas relacións coa esquerda 
abertzale, que abandone os 
principios do acorde de Lizarra, 
senón que esixe, abxuramento 
público de calquer intención de 
superar o actual marco autonó
mico español. En resumidas pa
labras, o que Aznar pediu é que 
os nacionalistas deixen de selo. 

O presidente do · Governo espa
ñol mostrou con nídia claridade 

.cal é o seu plano para manter a 
unidade do Estado español e a 
pervivéncia o Estado das Auto
nomias. Dirixiu toda a sua arti
lleria non para lograr o adiailto 
das eleicións en Euskadi, por
que agora secadra é o PNV 
quen as adianta pola sua canta, 
en vista dos inquéritos que se
guen dar aos nacionalistas co
mo gañadores, senón e.entra o 
PNV como partido e contra Xa
bier Arzallus en particular. 

O chauvinismo español preten
de non só un cámbio de perso
as nos helkídes, senón un cám
bio total de poítica, que abando
en os seus princípios nacionalis
tas. O presidente do governo 
español foi claro ao afirmar que 
se non mudaban os dirixentes 
non podia mudar a política, po
ñendo este troco como o seu 
grande obxectivo. 

Arzallus convertéuse na besta negra de Az:nar. 

Un motín dentro do PNV 

Aznar pretende reeditar o motin 
dentro do PNV e semella que 
ten suficientes datos coma para 
tentar converter nunha rebelión 
interna bandeirizada o "debate 
interno que, nun clima de tran
quil idade" se desenvolve no 
partido en definición de Joseba 
Eguibar. 

O presidente español sabe que 
no PNV hai unha corrente, de 
sempre, a máis apegada aos 
cárregos institucionais e a Ne
guri, que está instalada no auto
nomismo. Son os mesmos que 
durante toda a trégua frearon os 
ímpetus nacionalistas do PNV, 
os que tentaron bloquear o 
acorde de Lizarra. Os que, xa 

daquela, se mostraban críticos 
coa liña emprendida por Arza
llus e Egibar. 

Pero tamén son os mesmos que 
petderon a 111 Asamblea Xeral 
onde o PNV se pronunciou por 
unha "institución nacional" que 
"se converta na referéncia unitá-

. rla .. dos sete herrialdes da que 
até de agora carecíamos", refe
ríndose á.Udalbitza. 

Arzallus,· xa daquelas, se refe
riu a certos elementos dentro 
do partido que "teñen miche
líns por non estar afeitas a fa
cer política". Agora voltouse a 
referir a estes "michelíns" afir
mando que son a graxa que lle 
sobra ao partido. Os críticos 
non se quixeron dar por aludi-

A. EmÉ 

dos e, todo o máis, afirmaron 
élue comparten cada un dos 
príncipios e das ponéncias 
aprobadas. Pero o debate no 
PNV continua e , tal como 
anunciabamos a semana pasa
da, van rachar institucional
mente con H B pero van conti
nuar o diálogo. 

Un diálogo que semella avanzar 
merítres desde H B se apoia a 
Arzállus, neutra hora o maior 
enemigo, ·e se ataca aos seus 
críticos internos, aos que acu
san de ter medo a que se lles 
acabe "o chollo persoal que o 
Estatuto lles oferece". CiU, pela 
sua parte, recomendoulle a Ma
yor Oreja que "se saque o tricór
nio e poña a txapela para resol
ver o problema basca".• 

Unha história de fascismo 
O xeneral americano Ridgeway lanzou ós primei, 
ros axentes químicos para destrozar os cultivos de 
Corea (Norte) causantes en boa medida da fame 
que padecen agora (os chans siguen improduti, 
vos). As suas accións explicounas cunha frase: 
"ningun exceso é suficiente en defensa da líber, 
dade". A calquer crítico ou que non se aliase con 
esta estratéxia alcumábaselle de comunista, de 
estar vendidos á URSS, comezando unha autén, 
tica guerra tamén contra os cidadáns que non se 
aliaban co pensamento oficial. Pois, se a persecu, 
ción comezou contra os comunistas, logo virian 
os compañeiros de viaxe" e despois os cripto,comu, 
nistas. Comezaron as listas negras e comezou o 

fascismo de· MacCarthy. Así explica Haro T ec, 
glen aquelas anos nos EEUU. Que diferéncia hai 
hoxe co plano que tenta pór e marcha Aznar 
contra os nacionalistas? Non moita. Primei, 
ramente o inimigo era ETA (contra ela valía to, 
do, incluido os GAL). Despois foi toda a esquer, 
da abertzale. Agora xa é o PNV ,_todo o naciona, 
lismo. Comezan a circular as listas negras e os 
médios de comunicación españois convértense 
en acusadores e intoxicadores públicos, coas fil, 
tracións do omnipresente fontaneiro da Mon, 
cloa, Cayetano González. Un nome para o recor, 
do. Unha estratéxia coñecida que só se vence · 
aguantando o temor.+ 
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Enrique Muiika 
Defensor del Pueblo 

Despois dunha votación no 
Congreso, o ex ministro 
socialista Enrique Mujika 
resultou nomeado 
Defensor del Pueblo. 
Contado, o designado non 
debeu entender ben a 
natureza do seu cargo. En 
contra de Mujika votaron 
BNG, PNV, ERG e Eusko 
Alkartasuna, pola atitude 
antinacionalista do mesmo. 
IU e Chunta Aragonestista 
abstivéronse. Ao coñecer o 
sentido dos votos dos 
nacionalistas, Mujika 
amosou alegria e 
demonstrou ignorar que o 
Defensor del Pueblo ten 
que ter un talante 
dialogante con todas as 
forzase unha boa atitude 
frente a todo tipo de 
votantes, nacionalistas ou 
non. Mujika é o primeiro 
Defensor que oficialmente 
non é da corda do partido 
no poder.+ 

Sen maiorias 
entre os delegados 
ao Congreso 
Federal do PSOE 

Entre os nove mil 
delegados que acudirán 
aos congresos 
provinciais do PSOE que 
se celebran entre os dias 
15 e 25 de Xuño, non se 
albiscan maiorias que 
permitar afirmar que 
entre os 997 delegados 
que dali saian eleitos 
para o Congreso Federal 
haxa algun grupo 
maioritário que dea a 
secretaria xeral a algun 
dos candidatos que xa se 
apresentaron. De todos 
xeitos, a designación 
serviu para medir forzas 
e parece confirmarse que 
finalmente haberá dous 
bandos: os tradicíonais 
de guerristas e 
renovadores ou 
felipistas. Felipe 
González postulouse 
como candidato ao dicer 
que só será secretário 

, xeral se ten o apoio da 
militáncla. • 

Un comando itinerante 
dos GRAPO 
realiza vários atentados 

O mesmo comando dos 
GRAPO que levou a cabo en 
Vigo o asalto frustrado a un 
furgón de seguridade -no 
que matou a dous 
vixilantes-, perpetrou nove 
atentados ao longo do 
Estado na última semana. 
Os actos violentos estiveron 
dirixidos contra os 
tradionais obxectivos desta 
organización armada, a 
saber: empresas de traballo 
temporal, xulgados, 
rexistrou .. _ A policia 
·confirmou que se trata do 
me·smo comando, recrutado 
en ambientes radicais de 
Madrid. Vários integrantes 
do comando están 
identificados, pero non hai 
pistas policiais sobre o seu 
paradeiro.+ 
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Dinamarca mantívoas fara da UE para salvagardar a sua riqueza pesqueira 

As lllas Feroe futuro estado europeu 
-0- ANTONIO CASTEL 

O vindeiro 15 de Xuño iniciara- . 
se a terceira ronde de conver
sas entre as lllas Fer0e e Dina
marca, onde se debate como 
ponto máis conflitivo a dura
ción do periodo transitório no 
que o estado danés continua 
axudando ao arquipélago. Des
pois dese periodo as Feroe 
poderian ser un novo estado 
europeu, cun réxime pareci
do ao dos paises da Com
monwealth, coa reina danesa 
como xefa de estado comun. 

O governo danés, presidido po
lo socialdemócrata Pul Nyrup 
Rasmussen, está de acordo en 
conceder a independéncia ao 
arquipélago, pero non coas esi
xé n c ias da delegación das 
Feroe. Rasmussen só está dis
posto a continuar a pagar du
rante catro anos o cheue anual 
de mil millóns de coroas (22.300 
millóns de pesetas), que equili
bra o presuposto feroense, un
ha axuda que xestiona o gover
no autonómico. Para o primeiro 
ministro das Feroe, Anfínn 
Kallsberg, o período de transi
ción debería prolongarse 15 
anos, para poder diversificar a 
economía e triplicar o PNB. 

O governo independentista de
sexa asinar un acordo de libre 
asociación con Copenhague, 
seguindo o modelo de 1918 asi-

nado entre lslándia e Dinamar
ca. O acorde recoñecia a inde
pendéncia da illa, que obtiña un
ha substancial axuda financeira 
dos daneses, e lslándia formou 
parte da coroa de Dinamarca 
até finais de 1944 en que se 
proclamou a república. 

Entre os pontos de acordo aca
dados destaca o mantemento 
da dupla cidadania paa os resi
dentes dos dous paises. Segun
do a revista das Feroe, Sosialu
rin, a delegación danesa tamén 
semella disposta a aceitar que 
os cidadáns dun país tivese di-

reito.s especiais no outro. 

Se nas negociacións do dia 15 
non se acadase un acordo subs
tancial, o governo das Feroe 
convocaría un referendo de auto
determinación no Outono. · Unha 
decisión arriscada porque case a 
metade da povoación (45.000 
habitantes) é contrária á inde
pendéncia. O Parlamento refrexa 
esa realidade con 32 deputados, 
dos cales 13 socialdemócratas, 
na oposición, defenden a nego
ciación dun acorde pero sen ra
char con Dinamarca. 

O acorde que persegue a maio
ria afín a Kallsberg pretende su
perar a autonomía de 1948. 
Desde entón teñen governo e 
parlamento próprios, bandeira, 
selección nacional de fútbol re
coñ eci da pola FIFA e form.an 
parte do Consello Nórdico, un 
organismo de cooperación re
xional. Para o Parlamento da
nés as lllas Feroe elexen dous 
deputados. 

Non á UE 

Os 45.000 habitantes das deza
sete illas que forman as Feroe 
viven nun território difícil equidis
tante de Noruega, Escócia e ls
lándia, da ganderia e a pesca. 
Case o 50% da povoación activa 
adícase a estas duas activida
des e á indústria derivada da 
pesca, especialmente ás plantas 
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de salgar peixe. De feito a pesca 
e os seus derivados representan 
o 95% das exportacións. 

Coa finalidade de protexer a 
principal .riqueza do país, o go
verno non quixo que as Feroe 
entrasen na Comunidade Eco
nómica Europea cando o fixo Di
namarca no 1973. Os habitantes 
do arquipélago sempre viran con 
receo ao continente, temendo a 
chegada das flotas pesqueiras 
comunitárias ás suas augas. 
Ademais da aportación de 
23.000 millóns anuais, Dinamar
ca asume o pagamento da poli
cía, a xustiza e a educaicóns 
dos feroeses, cunha partida de 
5.575 millóns de pesetas .anuais. 

Durante as negociacións de 
Maio, a prensa danesa publicou 
dados do governo que asegura-

. ban que manter as Feroe cos
tá b a 11 e a Dinamarca case 
40.000 millóns de pesetas 
anuais, ao que Anfinn Kallsberg 
retrucou asegurando que hai se 
incluían os custes en servícios 
sociais dos habitantes das 
Feroe que viven en Dinamarca. 

A grande esperanza do governo 
das Feroe é o petróleo. Situa
das nunha zona rica en hidro
carburos, as illas poderian con
verterse nunha Noruega no ca
so de que confirmen as pros
peccións que se realizan a gran
de profundidade. + 
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A eleición de seu tillo como presidente garante a estabilidade ante a devolución dos Altos do Galán 

Siria aposta pola continuidade no proceso de paz 
tras a morte de Hafed al·Assad 
A morte de Hafed al-Assad 
non suporá motivo de inesta
bilidade no Oriente Próximo. 
O Parlamento de Síria resol
veu a continuidade institucio
nal ao nominar ao fillo do fale
cido, Bachar al-Assad, como 
novo chefe do Estado. A paci
ficación de Oriente Próximo 
non dependerá, pois, da suce
sión, senón do .compromiso 
de Israel de devolver os Altos 
do Golán e de admitir a estabi
lidade no Líbano e a indepen
déncia do Estado palestino. 

Hafed al-Assad foi o presidente 
constitucional dunha república 
árabe cunha cámara multiparti
dista durante 29 anos. O seu pa
ís estivo cercado polos intereses 
norte-americanos e sionistas. Os 
Estados Unidos e o seu aliado 
Israel someteron á nación a un
ha desestabilización que come
zou en 1967, cándo tropas israe
líes invadiron os Altos do Galán 
e a beira esquerda do rio Xor
dán, os territórios palestinos 
ocupados, daquela baixo sobe
ranía territorial de Xordánia. Cos 
territórios ocupados Israel ase
guraba novas zonas de coloni
zación e cos Altos do Galán ga
rantía o fornecimento de auga. 

Síria e os Altos do Galán son un 
ponto estratéxico na zona porque 
son paso dalguns dos caudais 
máis importantes dunha rexión 
na que escasea a auga. A sua 
ocupación en 1967 iniciou un lon
go proceso de inestabilidade polí
tica no Oriente Próximo que 
posteriormente deu lugar á gue
rra civil no Líbano e á ocupación 
dese país por parte de Israel. 

A política expansionista de Israel 
en Xordánia, Síria e Líbano com
pletábase coa invasión da penín
sula do Sinai, en Exipto. Dema
siados frentes abertos, o que fixo 
a Israel buscar a paz co poderoso 
viciño do Sul e centrarse no Nor-

A enfenniclade de al·Assad pennitiu Preparar a sucesión. 

te. Ao longo de vintecinco anos o 
Estado sionista basou a sua políti
ca militar no Líbano e en Síria. 
Oeste xeito, o Líbano converteuse · 
no gampo de batalla no que a U
ga Araba tratou de deter o expan
sionismo sionista. Israel e Síria fo
ron protagonistas senlleiros dun 
conflito no que tamén planeaba a 
sombra norte-americana. 

Con Síria como principal antago
nista, Estados Unidos designou á 

pátria de Hafed al-Assad como 
Estado terrorista, co mesmo rango 
que Líbia e Irán, principal aliado 
de Síria. Co tempo, as necesida
des xeoestratéxicas norte-ameri
canas trasladáronse ao Golfo Pér
sico e Iraq relevou a Irán na clasifi
cación de Estados terroristas. 

Cámbios xeoestratéxicos 

A guerra do Golfo significou un 
novo paso no cámbio de cenário 

Os Bolechas van 
de excursión 

TERRA 

rexional. Demonizado Iraq, Irán 
convertíase en "aliado" conxun
tural, Síria comezaba a ver redi
mida a sua condición de terroris
ta e os Estados Unidos caian na 
canta de que a estabilidade en 
Oriente Próximo non se acadaria 
nunca pola via militar, senón 
através de procedimentos diplo
máticos e que Israel teria que re
nunciar á sua política expansio
nista e ensaiar un camiño de en
tendimento cos seus viciños. 

O resto das fichas caerían aos 
poucos: pacificación do Líbano, 
recoñecimento da autonomía pa
lestina, retirada do Sul do Líbano 
e comezo das negociacións para 
a retirada dos Altos do Golán. 
Nesta texitura atopábase Síria 
cando faleceu Hafed al-Assad. 
Durante a sua enfermidade, o 
Parlamento preparou unha suce
sión sen sobresaltos e en canto 
morreu o presidente, modificou
se a Constitución para facilitar o 
aceso á presidéncia do tillo de 
Hafed al-Assad. 

As supostas intrigas que pode
rian abocar ao país a un enfren
tamento carecen de base real e 
só serian unha estratéxia para 
facer recair sobre Síria calquer 
atranco que se produza no pro
ceso de paz no Oriente Próximo. 
Sobre Síria hai unha lenda negra 
que nace desde a ocupación dos 
Altos do Golán. A chegada ao 
poder do Partido Socialista Pan 
Arábigo, Baás, en 1963, emárca
se no contexto da guerra fria e 
provoca a reacción dos Estados 
Unidos ao reforzar o seu apoio a 
Israel. Al-Assad, como presiden
te desde 1971 , era a personifica
ción dun país inimigo e sobre el 
ainda hoxe perdura o perfil con
traditório que lle atribuiron os Es
tados Unidos: o de presidente 
autoritário que governou o país 
sen permitir oposición nengunha 
e o de chefe dun Estado en peri
go pelas liortas internas.• 

Os Bolechas van ao super 

Os Bolechas van 
ao médico 
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Erros en duas de cada tres 
penas de morte 
nos Estados Unidos 

Dous tércios das penas de 
marte recorridas entre 
1973 e 1995 nos Estados 
Unidos foron anuladas 
polos tribunais superiores, 
o que dá unha idea dos 
numerosos erras que se 
producen nos xuízos e nas 
senténcias á pena capital. 
A isto hai que engadir os 
erros que non se 
detectaban deica a 
chegada das probas do 
ADN, que recentemente 
exculparon a vários 
acusados. Ademais, alguns 
dos condenados nen 
sequer poden reclamar 
submeterse a esas probas 
mesmo cando xa están no 
corredor da morte, como 
sucedeu recentemente en 
Texas. A pesar de todo 
isto, a pena de marte goza 
de grande popularidade 
nos Estados Unidos.• 

O povo ecuatoriano 
rexeita a dolarización 

Os sindicatos de Ecuador 
comezaron unha semana 
de mobilizacións con1ra o 
Governo do presidente 
Gustavo Noboa debido á 
sua política de axustes 
fiscais e de proceder a 
dolarizar a economía 
nacional. O Xoves e o 
Venres, quince e 
dezaseis de Xuño, hai 
unha folga xeral e 
agárdase o apoio da 
Confederación de 
Nacionalidades 
lndíxenas. A dolarización 
deixa nas mans da 
Reserva Federal dos 
Estados Unidos alguns 
intrumentos de política 
económica vitais para os 
intereses de Ecuador, 
como o tipo de cámblo 
ou os xuros.• 

A ONU recoñece 
a persecución sistemática 
dos sérbios en Kosova 

O secretário xeral da 
Organización das Nacións 
Unidas, Kofi Annan 
recoñeceu que se rexistan 
níveis inaceitábeis de 
violéncia contra os sérbios 
na província de Kosova, 
ocupada por forzas 
internacionais. Existen 
probas de que os ataques 
contra esta parte da 
populación están 
cuidadosamente 
organizados. Pero estes 
dados non lle abondan ao 
comisário europeu de 
Política Exterior e de 
Seguridade, o español 
Javier Solana, quen vén de 
afirmar que o cancro na 
zona é lugoslávia. Kofi 
Annan, pala sua parte, 
recoñeceu que a forza de 
interposición da ONU terá 
que permanecer en Kosova 
durante moitos anos antes 
de que estexa 
restabelecida a 
convivéncia e que a 
comunidade sérbia teña 
garantida a sua 
seguridade. • . 
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Valen te 
No número do 8 de Xuño de 
2000 publicouse un artigo meu 
co título de "O terceiro espello de 
Valente". , Pero como do orixinal 
desapareceron os dous primei
ros parágrafos, cortados palas 
tesoiras implacábeis da redac
ción, síntome abrigado a explicar 
nesta carta o senso do "terceiro 
espello". No Outono de 1990 fi
xen unha viaxe polo Norte da 
província de Lugo en compaña 
de Valente e máis a sua muller 
que nos levou a Santo Andrés 
de Teixido. Froito desa viaxe foi 
o poema "Romaxe", que Valente 
escribiu en galega para a revista 
de A Nosa Galiza, de Xenebra. 
Ao dia seguinte Valente deu un
ha conferéncia no Ateneo Ferro
lán, a pedido do meu e bon ami
go Álvaro Espilla, que era entón 
Presidente do Ateneo. Esa con
feréncia de Valente tiña por título 
"Retrato en dous espellos", que 
segundo explicou o escritor eran 
as duas línguas literárias por el 
empregadas: o galego e o caste
lán. Este título da conferéncia de 
Ferrol de 1990 é o que me serviu 
de clave para titular o meu artigo 
"O terceiro espello de Valente", 
que para min quer representar o 
lado non literário de Valente e o 
seu fondo compromiso político e 
social, que ven desde moi lonxe 
e que ten adoptado posicións 
moi radicais en moitas cuestións, 
que o levaron a sair en defensa 
dos emigrantes españois na Suí
za, dos índios guatemaltecos na 
guerra civil de Guatemala ou , 
máis recentemente, da povoa
ción zigana da capital de Almeria 
ou dos traballadores africanos 
dos cultivos de El Ejido e arre
dores. Espero que con esta nota 
quede claro para os leitores de A 
Nosa Terra o título un tanto es
trano do meu artigo sen esta ex
plicación.+ 

XoÁN .ANLLO 

Falando de artigas 
Coido que umha das reivindica
zóns de A Nosa Terra sempre foi 
a procura da obxectividade na in
formazóm, frente a linha predo
minante de versóm correcta ou 
adaptada, habitual nas outras ca
beceiras. Velaí 
a dor que me 
produce des-
cubrir que se Para 
vulnere este 
princípio, e as 
dúbidas que 
me acompan
ham: se nesta 
situazón, da 
que som eu 
con hecedor, 
fracasa a ob
x e cti vid ad e, 
quem mega
rante que nom 
suceda o mes
mo neutras cir
c un s tá n c i as, 
nas que estas 
páxinas somo 
meu único 
ponto de refe
réncia? 

Toda esta la
dainha vem a 
canto do arti
go sobre Bem
pos·ta. Nel 
cuestiónase a 
obxectividade 

desenvolver 
Preescolar na 
Casa, Cáritas 
Diocesana de 
Lugo percebe · 
axudas, entre 
outrosda 
Fundazón 
Bemard Van 
Leer.Nom 
existe, pois, 
nengum vínculo 
directo entre a 
Fundazómea 
devandita 
Conselharia. 

da fundazóm Bernard Van Leer 
por colaborar coa Conselharia de 

' '· ~. ....... ".'.::;- . 
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Suso Sonmortin 

Familia no programa de TV Pre
escolar na Casa. Tamanho disla
te. Tem a mesma validez que 
afirmar que pasto que Lendoiro e 
Henrique Tello som, ou forom 
concelheiros na Corunha, e am
bos-os-dous som siareiros do 
Deportivo, tenhem, por conse
guinte, o mesmo pensamento 
político. Falso. Primeiro, Prees
colar na casa é um programa de 
formazón de familías, que dis
póm, entre outros meiqs, dum 
programa na TVG. Para desen
volver o programa (nom me retiro 
unicamente ao meio) Cáritas 
Diocesana de Lugo percebe axu
das, entre outros, da Conselharia 
de Educazón (tal vez a principal), 
da Conselharia de Familia, do 
Ministerio de Trabalho, e tamén, 
de xeito totalmente independen
te, da Fundazón Bernard Van 
Leer. Nom e?<iste, pois, nengum 
vínculo directo entre a Funda
zóm e a devandita Conselharia. 

A informazón, aquí fornecida, es
tá recolhida tamén no libro "Pre
escolar na Casa. Unha utopía re
alizable", do que o xornal dispóm 
nos seus fondos. A próxima vez 
ao falar de Preescolar na Casa, 
fagam o favor de botar umha 
ollada ao libro. Obrigado. + 

RAFAEL RUIBAL PEREIRA 
(CALDAS DE REIS) 

Consenso 
As persoas abaixo-assinantes, 
como estudantes universitárias 
galegas preocupadas e implica
das no uso da língua, queremos 
emprazar as autoridades envol
vidas no problema ortográfico
normativo do galega (Conselha
rias de Cultura e EducaQom, 
Real Academia Galega, ou ou
tras que indirectamente tamém 
o estejam) a que mostrem von
tade de ressolve-lo, promoven
do para isso: 

- o fim da censura ortográfica 
em todos os ámbitos da vida pú
blica do país, principalmente com 
a modificagom da política de 
subsídios a edigom em galega. 

- a promogom dumha roda de 
conversas entre membros de to
das as entidades utentes do ga
lega para conseguirmos a dese
jada normativa de consenso, as
si como um acorde global de 
normalizaQom lingüística e cul
tural do país.+ 

ÁL V AREZ MOLDES, DÉBORA 
E MAIS DE TRESCENT AS 
SINA TURAS A MAIORES 

Touradas 
A celebración dunha corrida de 
tauros na cidade de Ourense ca
rece a todas luces de calquer 
xustificación social e cultural. 
Non é, non foi e non será Ouren
se unha cidade con tradición 
taurina. Ignoramos cales son os 
motivos que levaron ao Concello 
a programar unha corrida para 
estas festas (mais podemos in
tuilo). Nunca existiu en Ourense 
un movimento taurino, unha aso
ciación ou calquer outra mani
festación que faga pensar algun
ha fenda taurina na nasa cidade. 
Non existe, pois, nengunha de
manda social que poida xustifi
car a celebración dun espectá
culo tan alleo á idiosincrasia e 
costumes do pavo ourensán. 

Todos sabemos e compartimos 
cal é o pensamento xeneralizado 
de rexeitamento que provoca o ri
tual sanguiñento que se produce 
nunha praza de tauros; e moito 
máis nun país como o naso, no 
que o maltrato aos animais como 
celebración nunca tivo razón de 
ser. Converter un acto de tal 
crueldade, malfrato, tortura e de 
morte tan selvaxe e sanguinária 
(a denominada "rueda de peones" 
consiste en facer xirar ao touro 
dun lado para outro para que o 
estoque vaia destrozando-lle os 
órganos internos e que se acelere 
a sua marte dun xeito espantoso) 
nun motivo de festa resulta pró
prio de mentes cavernícolas ou 
psico-páticas. Traer un "espectá
culo" destas características a un 
lugar onde nunca tivo un mínimo 
de interese resulta cando menos 
absurdo e desde unha perspecti
va humana, intolerábel.. 
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Desde Galiza Nova preocupa- 1 7-AA~ 
nos tamén o custe que supón 1 
para as arcas municipais, xa de 1 
por elas bastante maltreitas, un- 1 ha montaxe deste tipo. Aind.a 

. máis tendo en canta o escaso, 1 
por non dicer nulo, benefício 1 
que se vai obter. Queremos 1 
lembrar ademais, a abusiva su- 1 ba dos impostas que a finais do 
ano pasado impuxo o señor Ca- 1 Entre as medallas bezas, cargando sobre a totali-
dade da cidadania os resultados Castelao deste 
da sua pésima xestión. O estor-

ano, a Xunta zo financeiro do concello non 
ten xustificación nengunha, a or- concedeu unha de ganización da corrida de tauros 
non ten demanda apreciável e a prata a Juan 
sua inclusión ... Francisco Lazcano nun programa 
de festas non Acedo, diíector responde a Non é, non foi e nengun moti- xeral de estradas do 
vo defendível, non será 

Estado na pasada tendo en con- Ourense unha ta ademais, lexislatura. Suponse que con eses cidadecon 
cartos pode- tradición taurina. que de rematar as 
rianse facer 
causas con autovias a tempo 
máis repercu- 1 teria recebido a sión social e 
de proveito para a nasa cidade medalla de ouro. 
e a para a nasa cultura. 

As corridas de tauros supoñen 
un negócio privado coque se lu-
eran uns poucos e cuxa base é España é unha 
a tortura do animal convertida en 
espectáculo sanguiñento e in- cava de mafiosos 
moral. Mais supón un entramado 

italianos. Centos económico que repercute na so-
ciedade e fai que a prática deste deles pululan pala retrógrado espectáculo sexa difí-
cil de erradicar, ainda que a costa do 
maioria da sociedade onde se 

Mediterráneo produce non apoia a sua prática. 
L español. Fungairiño, Galiza Nova, tendo en conside-

ración todos estes motivos, fai un coa anuéncia do 
chamamento público ao Concello 

Tribunal de Ourense para que rectifique a 
sua inicial intención de organiza- Constitucional, ción dun ''festexo taurino" e retire 
do seu programa de festas este impede a sua 
aberrante espectáculo.+ 1 extradición porque 

DANIEL GóMEZ RODRÍGUEZ foron xulgados en RESPONSÁ VEL LOCAL 
DE ÜALIZA NOVA rebeldia, cando en 

(ÜURENSE) 
España non existe 

Fraga, as mulheres e esta posibilidade. E 

as casualidades lago protestan 
cando Bélxica, por 

Será casual que a única mulher algunha fenda legal, do Governo Galega dirija a "Con-
sellería de Familia, Muller e Xu- non extradita a 
ventude"? Será casual que na 

algun etarra ali Galiza os infantários públicos se-
jam esGassos (afinal , o partido do 

1 asilado. governo é o da classe empresa-
rial, e os infantários privados som 
empresas, igual que os colégios 

Na coluna privados)? Será casual que, es-
tanda a mulher hiper-representa- xornalística máis da profissionalmente em ambitos 
como o da educagom, continuem ñoña do planeta, 
sendo homens os que dirijam 
maioritariamente as instituigons quéixase Carlos 
educativas, as Delegagons, as Casares duns lnspecgons, as Conselharias? 
Será casual que Manuel Fraga 'pailáns' que nun 
condene de forma implícita as 
"parelhas de facto" ao relacioná- bar se rien del 
las com a violencia de género? 

cando tira de 
Talvez teme, desde a mais rango-
sa e sectária mentalidáde na- ordenador de colo e 
cional-catolicista, nom poder con- ponse a escrebe~. 
trolar a intimidade das parelhas 

Por suposto, nunca como noutros tempos? Será ca-
sual que os Assuntos Verdadeira- aborda un problema mente Importantes (Economia, 
Trabalho, lndústria ... ) sejam go- importante nen 
vernados quase sempre por ho-

unha cuestión de mens -mesmo quando tenham 

·."..i ,. .... '· ¡ • • .... I i 
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Casares leva anos 
facéndose o 
sueco. 

O PSOE propuxo 
ao BNG e ao PP 
buscar o consenso 
·para designar ao 
noyo Valedor do 
Povo, xa que Xosé 
Cora anunciou que 
vai retirarse despois 
de dez anos de 
pelexas coa Xu nta. 
Animaliños, se os 
do PP non nomean 
a Diz Guedes para 
o cargo, que 
queden contentos. 

lván, o asturiano, 
relatou ante as 
cámaras que estivo 
dous anos no 
cárcere por 
pederástia. O Gran 
Hermano ocultou a 
declaración, 
confesión que 
rescatou un 

1 programa da rádio. 
Parece que o dé! 
transparéncia é 
algo que só se aplica 
ás mulleres: O 
pasado dos homes 
non debe importará 
audiéncia nen aos 
leitores do Interviú. 

Cinco dias antes do 
Foro de 

1 conselleiros de 1 
1 Educación de todo 
1 o Estado, que se 
1 celebra en Galiza o 1 
1 16 de Xuño,·a 
1 Xunta di 
1 
1 
1 

d~scoñecerolugar 
de reunión. A 
opacidade trata de 
impedir a presenza 
inoportuna 
dalgunha 
mobilización. Volven 
os tempos da 
clandestinidade, 
ainda que agora por 
medo á liberdade 
de expresión.• 
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demonstrado sobradamente a 
sua ineptidom- ou inclusive que 
se inventem cargos ad hoc para 
colocar ou ré-colocar estes clep
tocratas sem escrúpulos que nos 
govemam? Será casüal que proli
ferem maioritarissimamente os 
cursos de "pa-
1 i l heio", "mar-
quetaria", "tra-
balhos ma- Que.fique bem 
nuais", "con-
fecgom" para claro desde já: 
mulheres, pen
sados para 
que continue 
dedicando o 
seu tempo liv
re ao ámbito 
familiar, a 
"criar lar", ou o 
que for, excep
to a si mes
ma? Será ca
sual que as 
mulheres dedi
q u em ao tra
balho domésti-
co e as res-
ponsabilidades 

paraonosso 
presidente, o 
nosso amblto, o 
das mulheres, é 
o privado, o 
familiar, o 
reprodutivo, ou 
seja,oda 
submissom. 

familiares um tempo muito supe
rior ao que lhe dedicam os ho
mens, nomeadamente todas es
sas mulheres que nom se apon
tam no INEM -e que bem lhe vai a 
Fraga que nom o fagam!? Será 
casual que na própria televisom 
pública se continua a colocar por 
toda a parte mulheres-adomo de 
duvidosa fungom que nem .sequer 
som capazes de. concordar sujeito 
com predicado e quando o fazem 
é para dizer as cousas que se di
zem em programas cómo o de 
Ana Kiro? De verdade alguém 
acredita ainda que isto, e tuda o 
que fica semdizer, é ·casual? 

Sinceramente, nom sei como é 
que a gente se escandaliza tanto 
das famosas declaragons de 
Fraga sobre as mulheres ga
legas, a violencia doméstica e as .. 
parelhas "de facto" (talvez por 
oposigom a "de direito"??). 
Escándalo? Por que? Simples
mente verbaliza o que a sua polf-
ti ca evidencia. Simplesmente 
responde a réstea de perguntas 
que precedeu este parágrafo, e 
as muitas outras que ficam por 
fazer. As su as declaragons ape
nas soltam os fantasmas que ha-

ANOSATERRA 

bitam ainda a cabega de muitos 
homens e mulheres galegas e 
galegas, mas sobretudo homens. 

Que fique bem claro desde já: 
para o nosso presidente, o nosso 
ámbito, o das mulheres, é o pri
vado, o familiar, o reprodutivo, ou 
seja, o da submissom ªº império 
das necessidades e os caprichos 
alheios, incluído o seu próprio de 
crer-se no direito de fazer decla
ragons como as citadas. 

Em resposta, só podo convidar 
homens e mulheres a serem in
submissos/as a ditadura do gé
nero.• 

SíL VIA CAPOM 
, (TUI) 

Língua e 
xomalismo 
Os Comités Abertos de Faculda
de de xornalismo, que celebra
mos o 17 de Maio os 365 días do 
ano, quixeramos expoñer algun
has consideracións a respeito da 
celebración deste ano. En con
creto, manifestar o noso estupor 
polo feíto de que a nasa Faculda
de asinara o manifesto que pro
poñian as organizacións convo
cantes da campaña "En galego, 
de princípio a fin" e que reclama
ba unha maior presenza do gale
ga nos meios de comunicación. 
Por certo, cunha curiosa matiza
ción que alertaba sobre· o galega 
"non oficial" no que estaba escrito 
o t~xto e avisaba dos perigos da 
política reintegracionista (sic). 

Esa doada declaración de inten
cións non deixa de ser unha mani
festación paradigmática da hipo
cresía coa que se aborda a cues
tión lingüística neste país. Porque 
o mesmo organismo asinante non 
garda, na realidade, nengunha 
prática diária de fomento e coida
do do galega, co cal desvencella a 
teoria da prática. 

A política oficial da Faculdade de 
Xornalismo de Galiza (da que, 
vaia medo, sairán os ·tututos infor
madores do país) é un absoluto 
baldeiro. Nunca se fomentou nun 
trabalfo, nen escrito, nen radiofóni-

co, nen televisivo, a sua realiza
ción en galega. Nunca se valorou 
a correción lingüística nos devan
ditos traballos (como se o aspeito 
cualitativo non fose importante). E 
podemos falar tamén do absoluto 
desleixamento e relaxación no 
uso da língua por parte dos ensi
nantes (porque se maltratasen o 
castelán do mesmo xeito que fan 
co galega, as gargalladas pode
rian chegar á rua). Ou tamén da 
vergoñenta auséncia dun Plano 
de Normalización Lingüística para 
profesorado, alunado e PAS. Por_ 
riba, ante a opinión discordante, o 

. argumento oficial roza a perversi
dade, ao xustificarse todo o ante
rior porque Xornalismo é a Facul
dade da use na que máis aulas 
se imparten en- galego. Quizais 
deberíamos agradecerlle que nos 
perdoen a vida e que nos permi
ten receber cla-
ses na nosa lín-
gua própria al-
go que debería 
ser completa- A asignatura de 
mente natural e língua galega é 
que é visto, froi-
to da catarse optativa en 
na que nos en
vo l ve o bilin
güismo harmó
nico, como un
ha realidade 
estravagante. 

Se analisamos 
o plano de es
tudos, chega
mos tamén a 
conclusión de 
que a língua, a 
matéria prima 
do xornalismo, 
tampouco é 
fundamental; e 

primeiro curso, e 
Língua Oral 
ocupa un 
cuadrimestre 
dunha 
formación de 
catro anos, e 
semellaque 
abonda. 

dadas as circustáncias de Gali
za, deberiase ter un interese 
maior na matéria. A asignat!Jra 
de língua galega é optativa en 
primeiro curso, e Língua Oral 
ocupa un cuadrimestre dunha 
formación de catro anos, e se
mella que abonda. 

A liña de actuación lesiva co ga
lego estabelécese a todos os ní
veis. Tamén queremos facer un
ha reflexión sobre a arbitrária 
programación de conferéncias 
que se instaura desde o centro. 
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Xamais se opta por nengun con
ferenciante galego, senon por 
grandes estreliñas, nomea
damente antinacionalistas, de 
meios de cmmunciación foráne
os. Por poñer exemplos concre
tos no último cuadrimestre pasa
ron pola nosa Facultade Juan 
Luis Cebrián, Mario Vargas Llosa 
e Arturo Pérez Reverte. As ex
cepcións, só para as presenta
cións de libros nos que participa 
alguén da própria equipa deca
na!. Con tal elenco, agardames 
ansiosos a visita de Fernando 
Savater, Jan Juaristi ou Zoe Val
dés, por exemplo (excluimos a 
Maruja Torres porque xa foi ma
driña da última promoción). 

Tampouco se fixo nunca debate 
nen acto sobre da cuestión lin
güística nos meios; motivo polo 
cal tivemos que organizalo nós, 
anque sen saber que no fondo a 
Faculdade nos apoiaba. Supoñe
mos que desde a dirección do 
centro_ se supón que na Galiza 
ou non ternos escritores e escri
toras, poetas, xornalistas, analis
tas da comunicación ... ou que os 
que hai non teñen cualidade 
abondo para tan magno centro. 
Como nós eremos o contrário, in
vitámolos a cotio e este ano trou
xemos a Paula Castro, a Carme 
Hermida, a Tareixa Navaza, Lu
pe Gómez, a Estevo Creus, a 
Rafa Villar, a Xosé Antón L. Do
bao, a Afonso Eiré, a Camilo Re
gueiro, a Luís Álvarez Pousa ... E 
iso que a equipa decana! garda 
unha misteriosa preferéncia pe
las organizacións estudantis con 
nula preocupación lingüística 
agás a defensa do español, que 
falan a diário e arreo. 

En conclusión, nós eremos que 
a defensa da língua debe levar
se a cabo desde unha prática 
diária, constante e real, e non a 
partir de declaracións de inten
cións altisonantes que non fan 
senón insultar ao sentido comun 
e a todos aqueles que sinten 
amor pola Terra, como os millei
ros de persoas que nun acto de 
civismo nacional nos manifesta
mos o pasado 17 de Maio. • 

COMITÉ ABERTO DA 
FACULDADE DE XORNALISMO 
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Cata de poemas do viña 
A lrmandade dos Vinhos Galegas 
publica Sursum Corda. Po.esia Galega---Portuguesa ao Viña 

-0- CARME YIDAL 

"¡Canta meu capitán! / As es
trelas estarían me1lor nunha 
copa de vermello viño". Son 
versos de Avilés de Taraman
cos, o extraordinário poeta 
que abriu en Noia unha Tas
ca Típica. Viño e poesia com
partidos na taberna de Avilés 
que agora se recollen na anto
loxia Sursum Corda. Poesía 
Galego-Portuguesa ao Viño 
{Laiovento), promovida pola 
Irmandade dos Vinhos Galegos 
na que o poeta Manuel Maria 
rexenta o cargo de Roi Xordo. 

Sursum Corda, ou levantai o 
ánimo, é o brinde que o druida 
da congregación celebra ao le
vantar as copas. Recebe como 
resposta, en latin, un "ternos 
viño galego". O culto aos cal
dos da terra deu agora na publi
cación dunha antoloxia de po
es ia galega e portuguesa que 
ten o viño como referente. Ma
nuel Maria é o promotor e au
tor do limiar e Xosé Lois Gar
cia e Carlos Diaz os recompila
dores de te.xtos para a lírica 
medieval e po.rtuguesa o pri
meiro e para a galega o segun
do. 

"E mesmo necesario, neste 
tempo de apresuramentos ab
surdos, gastar toda unha tarde 
-ou as que sexan 
necesarias- para interiorizar un 
poema, moi de vagar, co mes
mo amor e método co que 
bebemos un viña de cualidade: 
un albariño das Rías Baixas, un 
Ribeiro, un tinto de Valdeorras 
ou un Porto excepcional xa na 
Galiza do Sul" escrebe Manuel 
Maria -autor dunha manchea 
de poemas ao viño- no limiar 
desta antoloxia apresentada co
mo a "vendima de dous amigos 
que aman o viño e a poesía". 

"Os poetas que compuxeron es
tes versos deixáronse encantar 
polo viño e por iso o cant~ron 
dun xeito fermoso e apaixonado. 
( ... ) Os viñas e os poetas saben, 
e nós tamén, que se non hai en
canto é metafísicamente imposi
ble que haxa canto" remata Ma
nuel Maria na apresentación do 
libro dos discipulos ao tempo de 
Baco e de Dionisia. 

Desde o "Hino ao viño" de Flo
réncio Delgado Gurriarán que 
abre a antoloxia, nas páxinas da 
compilación atópanse case 
meio cento de nomes que, dun
ha ou outra maneira, cantaron 
ao viño. A comezar por Alfon
so X o Sábio até os últimos ver
sos de Anxos Romeo que pe
chan o libro cun "¡ Asi bebamos 
para vivir!". 

A vendima do verso 

O poeta Xosé Lois García é o 

•¡Canta meu capitán! I As estrelas estarían mellar nunha copa ele vermello viña•. Son versos ele Aviiés . ele Taramancos a que 
olamos tras do balcón da IUG taberna entre amigos. 

responsábel da antoloxia me
dieval e de poetas portugueses. 
Nada bebedor, Garcia ten un 
libro titulado Faro de Baca e 
coida que xa "desdeos gregos e 
latinos aparecen ácios de uvas 
nas tabliñas e poemas evoca
tivos do viño, na nosa poesia 
agrama xa nos trovadores me
dievais". Descendente de famf
lia de viñateiros de Chantada, 
Garcia defende que "poesia e 
viño son arte e ten a ver tamén 
co elemento lúdico da poesia". 
Os grandes poetas portugueses 
cantaron algunha vez ao viño. 
Recollidos están Camóes, Gue
rra Junqueiro, T eixeira de Pas
coaes, Florbela Espanca, Mi
guel Torga, Ruy Cinatti, Euge
nio de Andrade, Natalia Co
rreia, Herberto Helder ou Assis 
Pacheco pero Xosé Lois Garcia 
menta especialmente a Luis 
Veiga Leitao, un poeta-catador 
que "recoñecia a calidade do 
viño só coa mirada". 

A idea que lle queda a Carlos 
Diaz despois de procurar poe
mas na nosa literatura é que os 
autores galegas "non son coma 
os románticos que escrebian 
nas tascas". Son poucos os 
exemplos que atopou na histó
ria literária galega pero non 
por iso deixan de ter releván
cia nas nosas letras. Aponta 
Carlos Diaz o feíto de que a 
antoloxia comece cos versos 
dunha muller, Rosalia de Cas
tro e remate cun poema. tamén 
de autoria feminina, o de An
xos Romeu, talvez o preferido 
polo antólogo xa que, ao seu 
ver, "a sua ·sensualidade está 

máis próxima á do bebedor de 
viño, fala no nível físico e case 
metafísico". 

Ali están tamén os grandes no
m es e recoñecidas composi
cións como "Diante dunha 
cunea de viño espadeiro" de 
Ramón Cabanillas, ao pé dou
tras menos coñecidas, ás veces 
rescatadas de revistas e outras 
publicacións. Rosalia, Eládio 
Rodríguez, Antonio Noriega, 
Otero Pedrayo, Gumersindo 
Diaz, Amado Carballo, Manuel 
Prieto, Xosé Maria Castro'tiejo, 
Manuel Casado, Urbano Lugris, 
Celso Emilio, Antón Tovar, 
Maria do Carme Kruckenberg, 
manuel Maria, Novoneyra, Ber
nardino Graña, Xosé Lois Gar
cía, Millán Picouto, Margarita 
Ledo, Xúlio Valcárcel e Anxos 
Romeo están entre os antologa
dos. Mención especial meréce
lle a Carlos Díaz o diálogo en
tre Avilés de T aramancos e a 
homenaxe que lle fai Dario Xo
hán Cabana, talvez na que a re
lación da poesia co viño se fai 
máis explícita. Non quere Car- · 
los Diaz deixar de mentar tam
pouco a composición recollida 
de Floréncio Delgado Gurria
rán, poeta co que se abre o li
bro a meio do seu canto pagano 
ao viño e do que logo se anto
logan versos coma estes: "Teu 
cabelo é viño branca, / os teus 
beizos viño tinto, / os teus ollos 
augardente ... / ¡quixera beberte 
a bicos!". 

"O viño non ten, sen embargo, 
o prestíxio doutras culturas co
mo a persa na que era necesário 

para a criación", xustifica C~los 
Diaz ante a cativa adicación dos 
nosos poemas aos caldos galegos. 

Albariño de autor 

Se a poesia se ten achegado, 
ainda que de xeito cativo, ao 
viño tamén a relación se esta
belece na outra dirección. Os 
colleiteiros das Rias Baixas re
coñecen a sua man de criador 
na produción do ~iño e van ce
lebrar a partir do dia 21 a Festa 
do Albariño de Autor. Son arre
dor de 24 marcas de pequenas 
adegas de Meaño, Sanxenxo, 
Ribadúmia, Cambados, Porta~ 
ou Caldas que apresentarán en 
Meaño os caldos coidados de 
maneira artesanal. "O autor é o 
que lle pon a man ao viño, ela
boramos tradicionalmente o 
sistema de control de tempera
tura, ás veces con auga e segui
mos o proceso desde a colleita, 
seleccionando a uva, até o em
botellado" explica Francisco 
Davalo, presidente da Aso
ciación de Bodegas Artesás que 
agrupa a colleiteiros con mar
cas que producen entre sete e 
oito mil litros e non se comer
cializan fóra do contacto direc
to cos productores. O programa 
das festas que se celebrarán do 
21 ao 25 é cumprido. Catas de 
viños a todas horas, música 
-moitas gaitas- productos da 
terra e baile. No fin de festa o 
viticultor,poeta Chicho Cru, 
ces, proprietário dunha adega 
de Barrantes, lerá en público o 
poema que ten rexistrado ao 
seu nome: "Albariño. A vida 
da vide e a vida do viño". • 

Desencontros 
en Monforte 

~ LOIS DIÉGUEZ 

~) 

~r fin, a poucos anos da sua 
morte, Lois Pereiro tivo algo asi 
como unha homenaxe, ou un 
recoñecimento, na sua cidade natal, 
Monforte. Non é doado isto, no 
tempo de ouro do futebol, dos tauros 
e do flamenco-comercializado, como 
naqueles anos da nosa adolescéncia 
en que abrir a televisión era un 
pesadelo. E cando os tempos van por 
eses camiños do ópio colectivo, os 
libros e os ou as suas criaduras, 
quedan no siléncio, na anécdota. 
Logo veñen as contradicións entre 
quen os fan e quen teñen a abriga 

· de espallá-los. Uns, para rompé,lo, 
entregan-se; outros, buscan furados 
ainda que sexan pequeniños para 
que os vexan. O caso é non quedar 
soterrado. 

&concello de Monforte está 
govemado polo PP. Ao PP nunca 
lle gastaron os libros, e menos os 
galegos. Asi que supoño que este 
atrevimento de lle adicar unha rua 
ao noso poeta, foi máis que por 
saber quen é Lois Pereiro, e valorá
lo,,por quedar ben para a galeria. 
Ao fin e ao cabo ainda hai algunha 
sensibilidade popular que pede 
causas como esta. E co concello, 
coido, actuou tamén unha galeria 
comercial monfortina, ou por 
separado, non sei. No evento, amais 
do rito da placa e a sua 
inauguración, e a preséncia da 
familia -saúdos á nai de Lois, e ao 
irmán escritor tamén, e aos.demais 
familiares- houbo un recital deses 
que se levan agora con moitos 
poetas xuntos. Falo polo que lin na 
prensa, claro. Compañeiros del dos 
tempos do Amor e do Desamar, e 
outros ou outras de xeiras literárias 
diferentes. Todo ben mentres as 
voces que entonan a palabra 
proibida teñan micrófonos; mentres 
a nosa criación literaria nacional 

. non se aille nas gavetas de cada 
torre ou casa. 

g;ro se se trata de festexar un 
compañeiro nativo dese amplo e 
fermoso Val de Lemos con tanta e 
grandiosa história, bota-se de menos 
non ver no listado de faladores ou 
recitadores ("dicidores", definía o 
sempre amado Uxio) outros nativos 

- que con el traballaron e teñen a 
sorte de seguir traballando na 
palabra que aprenderon nese 
primeiro espácio da sua vida. 
Precisamente por non ser Monforte 
pródiga en escritores, non se poden 
esquecer os que hai, pois 
convertiríamos a homenaxe noutro 
fraude. Por exemplo, Manolo Veiga 
deu-lle ao Val esa tremenda história 
dunha xeración vítima da droga. 
Quen se lembra? Choca-nos, doe
nos o esquezo de quen había estar 
ali, por Lois Pereiro e por el-ela 
mesmo. Produto da ignoráncia, da 
censura, do siléncio programado, 
dalgunha vinganza odiosa, do 
abouro político? Por iso os actos 
poden quedar frouxos, portanto, 
empobrecidos. E parece-nos 
importante que nos tempos da 
insolidariedade quede memória das 
auséncias, ao noso xeito de ver, 
inexplicábeis. • 

• 
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Paul Auster. 

• Auster e Xelis 
de Toro, favoritos 
dos estudantes 
Os saltimbanquis rw paraiso, de 
Xelis de Toro, Fatamargana de 
amor con banda de música, de 
Hemán Rivera Letelier, e Tom, 
buctu, de Paul Auster, son as tres 
novelas premiad~ co ·"San Cle, 
mente". Para o galardón, que or, 
ganiza anualmente o instituto 
Rosalia de Castro, votaron estu, 
dantes de COU de centros de 
Monforte, A Estrada, Xinzo de 
Límia e Compostela. A entrega ' 
dos prémios, que canta habitual, 
mente coa preséncia dos escrito, 
res galardoados, ten lugar en No, 
vembro. Entre as novelas finalis, 
tas tamén se atopaban No ventre 
do silencio, de Méndez Ferrin, 
Grupo abeliarw, de Cid Cabido, e 
Amsterdan, de Ian McEwan. + . 

• Pontevedra 
acolle o festival 
de clowns 
Dentro da Feira do Humro, que o 
cocnello de Pontevedra organiza 
do 14 ao 23 de Xullo, inclúese o 
Festiclown, un festival que naceu 
o ano paasado no marco do Cul, 
tura Quente de Caldas. "A risa é o 
futuro" é o lema dun evento que 
inclue, por unha parte, un curso 
para paiasos e, por outra, un curso 
de iniciación ao clown. O curso 
de formación para profesionais 
será impartido polo paiaso italia, 
no Carlo Colombaioni, mentres 
que os integrantes de Good Idea 
Company encarregaranse das da, 
ses de miciación. Para informarse 
e inscribirse está dispoñíbel o te, 
léfono 619602057. Dentro do 
Festiclown, do 18 ao 22 de Xullo, 
tamén se incluen actuacións de 
grupos profesionais. + 

•Solicitan 
. ,, 

a conservac1on 
dunha capela 
en Vilalba tras 
o roubo 
de duas tallas 
Van xa rnáis de dous anos desde 
que as Brigadas enDef ensa do Pa, 
trimónio Chairego denunciaron o 

deterioro da capela de San Ro, 
que de Bodán, en Vilalba. Ago, 
ra voltan reincidir no mal esta, 
do desta capela con grande valor 
artístico, ubicada nunha finca 
particular da parróquia vilalbesa 
de San Simón da Costa. A ca, 
pela foi construí da no ano 1 711 
e ten un retablo de pedra de 
canterla que só conservaba duas 
tallas de madeira policromadas. 
Esta capela forma parte do 
inventário xeral do Patrirnónio 
Cultural de Galiza e, ainda que 
a delegación de Cultura de Lugo 
notificou a denúncia ao canee, 
llo, este non acometeu nengun, 
ha actuación e agora vense de 
producir o roubo das duas tallas. 
As Brigadas peden ao concello 
que poña en práctica a sua parte 
de responsabilidade na conser, 
vación da capela. T amén solici, 
tan a urxente reparación da 
Ponte Vella de Martiñán, no 
mesmo concello ainda que na 
parróquia de Corbelle, xa que o 
seu estado supón "un grave peir, 
go para a xente que poida ache, 
garse até a ponte e se arrime a 
ela confiadamente".+ 

( 

•Rocke 
con ta con tos 

~ en Culleredo 
por Castelao 
Galiza Nova está a preparar un, 
ha concerto,hornenaxe en me, · 
rnória de Castelao para o dia 30 
de Xuño en Culleredo. Polo de 
agora está previsto que actue 
Nelson, pandereteiro e 
contacontos, cun espectaculo 
baseado na cultura popular, A 
Caricia da Serpe, o proxecto de 
Lino Braxe no que rnestura poe, 
sía e música, Drinkin' Tinto, gru, 
po de rock, Zen.zar, a xa vetera, 
nada banda de Cerceda, e pen, 
dentes de confirmar están as ac, 
tuacións de dous dos 
protagonistas. da ~érie televisiva 
Mareas Vivas.+ 

,, 
• Ultimas dias 

,, . 
para os premios 
de investigación 
pedagóxica Maria 
Barbeito . 
A Faculdade de Ciéncias da 
Educación celebra o 150 aniver, 
sário da criación da Escola Nor, 
mal Superior Compostelá e dos 
25 anos da sección de pedagoxia 
da universidade de Santiago coa 
convocatória dos prérnios Maria 
Barbeito. Estes teñen duas mo, 
dalides, o premio á 
investigación pedagóxica e o 
prérnio á inova~ión e á 
experiéncia pedagóxica, con da, 
ta límite de entrega o 30 de Xu, 
ño. A prirneira inclue informes 
orixinais de investigación referí, 
dos ao coñecemento da educa, 
ción en Galiza e elaborados nos 
dous últimos cursos académicos. 
Na modalidad e de inovación 
valorarase a rnernória dunha ex, 
periéncia realizada nun centro 
educativo non universitário ver
sando os traballos 
preferentemente sobre _organiza, 

ANOSA TERRA 

................................•....................................................................... 

• Debaten sobre xomalismo e literatura en Compostela 

Margarita Ledo ele M9 Xosé Queiz:án. . 

"O xomalisrno non é literatura" 
foi o título da conferéncia de 
clausura a cárrego de Margarita 
Ledo Andión, das xomadas qyue 
a Asociación de Escritores cele, 
brou en compostela os dias 8 e 9 
de xuño. Ao coincidir cos dous, 
centos anos de El Catón 
Compostelano, as xornadas sobre 
xomalismo e literatura 
analisaron as relacións entre os 
meios de comunicación e a cría, 
ción literaria na Galiza. Marcos 
Valcarcel, Anxo Tarrio, Victor 
Freixanes, Antón López, Carme 
Vidal, Carlos Mella e Maria Xosé 
Queizán foron os participantes.+ . ........................................................................................................ 

ción escolar, integración e trata, 
mento da diversidade, normali, 
zación lingüística, areas didácti, 
cas específicas e incorporación 
das novas tecnoloxias. Maria 
Barbeito, cuxa mernória recupe, 
ran estes prémios , nace na Co, 
ruña en 1880 e desenvolve ao 
longo da sua vida unha intensa 
actividade corno mestra e peda, 
goga. Foi noméada mestra, 
inspectora en 1933 e canalizou a 
sua intluéncia sobre o profesora, 
do através do Centro de 
Colaboración Pedagóxica da 
Coruña. O seu coñecimento das 
institucións pedagóxicas máis 
vangardistas de Europa levouna 
a publicar a memoria Países y es, 
cuelas, en 19 3 5. A ditadura do 
36 impediulle seguir traballando 
corno mestra. + 

• Xerais prepara 
a entrega 
dos seus prémios 
O Auditorio de Galiza acolle o 
vindeiro 24 de Xuño a gala de 
entrega dos premios Xerais de 
novela e o Merlin de Literatura 
Infantil. A editorial prepara este 
acto, adiantado nesta edición e 
que escolle Compostela como 
lugar de entrega pola coincidén, 
cia coa Capitalidade Cultural. O 
pasado ano foi Anxo Angueira o 

gañador do Xerais de novela con 
Pensa Nao e o Merlin recebeuno 
Bieito lgrexas con As rwites das 
cabras do aire.+ 

•AUNED 
imparte un curso 
sobre Castelao 
en Pontevedra 
A Uned tarnén se aponta ao 
cincuentenário da morte de 
Castelao incluíndo no seu pro, 
grama de cursos de verán un 
adicado a "Castelao e o seu 
tempo". Celebrarase do 3 ao 7 
de Xullo e contará con doce re, 

Anxo Angueira, gañador do Prémio 
Xerais de Novela do ano pasado. 

• A Mário Sequeira de Braga abre un 
novo espazo de arte contemporánea 
Será o dia 1 7 de Xuño cando a Galería Mario Sequeira inaugure 
un novo espazo de exposición, proxectado polo arquitecto Car, 
valho Araujo e dirixido especificamente para receber exposi, 
cións de arte contemporánea. A exposición inaugural <leste edi, 
fício conta con obras de Helena Alrneida, Georg Baselitz, Fran, 
cesco Clemente, Anselm Kiefer, Richard Long, Pedro Cabrita . 
Reis, Gerhard Richter, Juliao Sarmento e Rachel Whiteread. + 

!atores que van desmiuzar as re, 
lacións do rianxeiro cos homes 
da sua época. Xosé Estévez, 
Luis Eizaguirre, Antón Castro, 
Pifo.r Garcia Negro, Xosé Anto, 
nio Durán, Nicole Dulin, Joan 
Ribera e Camilo Fernández 
Valdehorras son alguns dos 
conferenciantes no curso que 
dirixe Patricio Urquizu. Máis 
información sobre matrículas 
no telefonq 913987553 e no 
enderezo electrónico 
cverano@adm.uned.es + 

•Acrílicos 
de Xurxo Alonso 
e Ceesepe 
en Compostela 
Acolle a galeria José Lorenzo a 
mostra Cid.a.des do Norte, de 
Xurxo Alonso, unha colección 
de obras coristas que represen, 
tan a visión do artistas sobre 
diferentes lugares. Por outra 
parte, o pintor e debuxante de 
comic Carlos Sánchez Pérez, 
Ceesepe, exibe vintecinco pezas 
baixo o título "Mecánica 
Celeste", que inclue traballos 
recentes e outros datados hai 
máis de dez anos. Ceesepe foi 
un dos debuxantes de banda 
deseñada máis coñecido nos 
anos oitenta, década na que re, 
alizaou cartaces para películas 
de Pedro Almodóvar ou porta, 
das de discos de para Golpes 
Bajos ou Gabinete Caligari. • 

•Contra o 
derrubo do asilo 
de anciáns 
da Coruña 
A comisión constituída para a 
conservación do edifício do asi, 
lo de anciáns da Coruña entre, 
vistouse co Valedor do Povo pa, 
ra que inície un expediente de 
investigación. Este edifício co, 
ruñés, situado na rua Adelaida 
Muro, foi construído hai máis 
de cen anos por Juan de Ciórra, 
ga, arquitecto municipal e sem, 
pre figurou catalogado como de 
interese historico,artístico e ar, 
quitectónico.' A revisión do 
PXOU da Coruña variou esta 
situación, podendo ser o edifi, 
cio derrubado. + 
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A NOSA TERRA. 

Danza e 
contradanza 
de Joel Peter 
Witkin 

Título: Descoñecido. Fotografias. 

Autor: Joel Peter Witkin. 
Lugar: Pazo da Cultura, Pontevedra. 

A fábula da fotografia contem
poránea contén territórios nos 
que a verdade vai de máscara 
mórbida. Simula e fai moenda 
co discurso cosmopolita sempre 
desconcertada e agradecida an
te esa cultura imperial que dei
xou de er aqueta que se procu
raba conquistar, primeiro, para 
logo facela distinta da que de
señaban o poderes da igrexa e 
o estado. 

Unha carga utópica que ten a 
sua orixe no máis inxenioso e 
atrevido dos movementos 
obreiros de finais do século XIX 
-exemplo os artistas ligados ás 
tmde unions- e que ten conti
nuidade e riqueza no entorno 
do obreirismo europeo dos anos 
vinte e trinta. Citar casos do 
compromiso inequívoco de 
centos e centos de criadores 
coa acción revolucionária e 
subversiva levaría a que algun 
leitor abandonara a leitura des
tas liñas. Aliadas, a mala 
conciéncia e a desmemória, 
producen monstruos que a sau
de de moitos axitadores cultu
rais da taifa autonómica non 
son quen de aturar. 

Que hai de impugnación e sub
versión na fotografía que perco
rre as alas do primeiro mundo 

ARRATIVA 

Muller con cabeza corlada. Novo México, 1982. 

engaiolando un novo público e 
mesmo sorprendendo a unha 
crítica até hai pouco distante e 
desconfiada do fotográfico? 

Contestar tal pregunta significa
ría desentrañar mistérios tan ob
tusos como o da santísima trini
dade verbi gracia o interese das 
grandes corporacións, gobemos 
e fundacións pola arte contem
poránea. 

Tal socialización piramidal 
desmontou de plano calquer 
capacidade autónoma de cria
ción, de elaborar un discurso 
crítico e diferenciado, impug
nador. Unha paisaxe entre 
dou séculos que semella de pe
quenas batallas e pírricas con
quistas. Nas que se opte por 
mostrar o contradiscurso do 
poder e crear territorios do xé-

nero, do diferente, da indepen
déncia persoal ou cultural. 

Fóra da criatividade íntima, as 
fotografías de Witkin teñen 
unha orixe académica. O ca
non está presente no seu dis
curso estético. A arte dos prín
cipes e mecenas, do rei ilustra
do e das académias decimonó
nicas reborda nas sua fotogra
fías. Coñece como poucos o 
devalar mítico da pintura occi
dental. Utiliza tal bagaxe cun
ha ollada ecléctica que lle per
mite estimular estas obras de 
fin de milénio con mensaxes 
icónicas non distantes das que 
servían os pedreiros medievais 
ao esculpir o seu bestiario por 
igrexas e mosteiros. 

O que hai de Arcimboldo e o 
Bosco quere ser a releitura sub-

NARRATIVA 

Mª Xosé Queizán 
Ten o seu punto a fresca rosa 

versiva que séculos despois qui
xemos ver desde unha crítica ao 
omnipoder da igrexa de Roma e 
os príncipes medievais. Unha 
volta tamén aos relicários, ao 
santo prepúcio e ao santo viril, a 
Valdés Leal e á arte relixiosa po
pular mexicana. 

O cultivo da transgresión é o 
único vieiro posíbel a adoptar 
polos artistas do primeiro 
mundo para 
diluir o uni-
forme e di-
solver o O cultivo da 
c 0 m P ª c t 0 · transgresión 
Adoptando 
tal impostura é O único 
o arq~ta 
- neste caso 
Witkin- im
planta nas 
conciénc ias 
unha crítica 
do global 
desde o cor
po humano. 
No quemáis 
nos recoñe-

vieira 
posíbel a 
adoptar 
polos artistas 
do primeiro 
mundo para 
diluir o 
uniforme e 
disolver o 

cernos, o que 
máis desexa- compacto. 
mos, o que 
máis acari-
ñamos é só 
un corpo. Mais existen outros, 
hai outras realidades, vémolas 
por primeira vez, sabemos ago
ra que existen ou que poden 
existir. Educámonos na dife
réncia; o hemafrodita, o lisia
do, a marte .abandonada e 
tantas outras mensaxes tótem 
de Witkin, queira o non quei
ra, son a outra cara do império. 
O dos sentidos, o do cánon e o 
da globalización. 

Si no social e.no ecónomico son 
os esquecidos e masacrados do 
terceiro mundo, nas imaxes de 
Witkin son os expulsados da 

(Pasa á páxina seguinte) 
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canta de libros 

A utopia da preguiza 
Apresentado xa, non como un texto 
pintoresco, senón como unha reflexión 
sobre a necesidade e actualidade da 
utopia, Edicións Positivas verque ao 
galego O dereito á preguiza, 
a obra que publi- ------
cou en 1883 Paul 
Lafargue. A iro
nía impregna un 
texto que desmon
ta a máxima de 
que o traballo dig
nifica ao home; 
Lafargue considera 
que en troques de 
direito ao traballo 
débese pedir unha 
leí que proiba tra
ballar máis de tres 

o derei~o 
á prcgmza 

P2-ul u.f2rgue 

horas ao d.ia. Paul Lafargue naceu en 
Santiago de Cuba ainda que se transla
dou de neno coa sua familia francesa a 
París. Opositor a Napoleón III, no exi- · 
lio de Londres coñece a Marx e casa 
coa sua filla Laura. Xunto a ela suici
douse en 1911. Onofre Sabaté encarré
gase do prólogo e tradución. + 

Murguia 
escrebe á Habana 
Resgata Xosé Neira Vilas cento trinta 
e cinco cartas da relación entre a 
Real Académia 
Galega e a Aso
ciación Inicia
dora e Protecto
ra da mesma na 
Habana. Sesenta 
e seis destas car
tas están asinadas 
por Murguia. A 
idea da Académia 
xurdiu en Cuba 
con Xosé Fonten
la Leal e Curros 
Enríquez e poste
riormente materia-
lizouse na Galiza sendo primeiro presi
dente o recentemente homenaxeado o 
Dia das Letras. Manuel Murguia e os 
galegas da Habana é o título <leste vo
lume de Ed.iciós do Castro.+ 

A porta terrible 
de Femández Paz 
Laura Novo é unha xoven ingresada 
nun centro psiquiátrico despois de ser 
alcanzada por un lóstrego. A 
protagonista de 
Aire negro, de 
Agustin 
Fernández Paz, 
unha rapaza ga
lega, que estu
dou en Madrid e 
que volta ao seu 
país natal sen 
nengunha expli
cación. T amén é 
a primeira pacien
te do novo doutor 
Moldes, que inves
tigará cales son as 
causas que fan que 
Laura escriba compulsivamente o seu 
nome unha e outra vez. En Xerais. + 

De viaxe 
porOurense 
Camilo Franco e Francisco X. Hernán
dez Naval son os autores de Guia 
da provincia de 
Ourense, que edi
ta Caixavigo e Ou
rense. Non existe 
un Ourense, din 
os autores, senón 
moitos e, por isa, 
convidan ao leitor 
a unha viaxe polos 
diferentes conce
llos. De cada un de
les amasan aspec;tos 
sobre a história, pai
saxe, património e 
gastronomía.+ 

• 
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normalidade familiar, sexual e 
competitiva. Witkin converte 
en arquetipos de subversión 
quen estaba oculto nos hospi, 
tais, nos manicómios, nas mor, 
gues. Moitos cuartos escuras sa, 
en á luz provocando o resplan, 
dar doutras culturas, doutros eu 
sedicentes e agachados que re, 
botan nas nasa conciéncias. 

Semántica plástica da vitalidade 
da exclavitude e, á vez, da pure, 
za da distorsión das medidas. Da 
persecución da sexualidade ina, 
sumíbel, do xénero confuso, do 
home que quer ser muller, da 
muller que quer ser home. Ou as 
duas cosas á vez. · 

Joel Peter Witkin executa as 
suas fotos á defensiva. Ollámolas 
tamén a defensiva ante o rriedo 
ao descoñecido. Witkin xustifi, 
ca moralmente a suas imaxes 
desde un heterodoxo sentimen, 
to de relixiosidade. Nós acata, 
mos os traumas, a educación e a 
moral para dixerilas pero topa, 
mas coa dúbida. A dúbida que 
sempre fuco avanzar a sociedade, 
a dilaléctica do ben e o mal. E o 
mal sempre se viu representado 
polos arquetipos da maldade, da 
fealdade. Demonización, satani, 
zación, asilos, manicómios, pros, 
tíbulos, cárceres. Non hai lugar 
para os proscritos. 

As fotografías de Witkin cane, 
an o canon desde o canon. Su, 
braian taras e eivas con traza 
artística facendo ver que exis, 
ten moitas cotidianidades ben 
distantes dos códigos de gusto e 
conducta que mantemos. 
Anúncian unha convivéncia. 
futura na que os modelos deben 
ser cuestionados. Debuxos, bos, 
quexos, fotografías de seres hu, 
manos.• 

X. ENRIQUE ACUÑA 

Bicos de Beladona 
Título: Bicos de sol. 
Grupo: Beladona. 
Edita: Zouma Records. 

Este é o primeirn disco para o grupo 
Beladona, formado por músicos da co, 
marca de Vigo e do Morrazo. T amén é 
o resultado de ter gañado no concurso 
do Festival Folk de Santo Esteva. Des, 
de a sua formación, hai máis de sete 
anos, até Bicos de sol, o grupo sufriu 
unha transformación que os levou da 
música tradicional até un folk suave 
con regosto a pop. De calq~er maneira 
seguen recollendo melodias tradicio, 
nais como amasan nos dez temas <leste 
seu prirp.eiro traballo en solitário. Ele
na Paz, voz procedente da formación 
clásica ademais de arpista e teclista, 
Daniel Vilar, Xavier Abad, Jorge Jun, 
cal, Xosé Liz e Fran Gómez son os 
membros de Beladonci. • 

, t 

--1~11 L========eit========uras~llll-------
Poesia social e 
ate is ta 

Título: No lirniar do siléncio (poemas da es
rrangeirice). 
Autor: Mário J. Herrero Valeiro, VII Prémio 
de Poesia Espiral Maior. 
Edita: Espiral Maior. 

Quem ler este livro de poemas, lo, 
go descobrirá nas suas maos a des, 
cri~ao de urna realidade devasta, 
da. Urna atitude quase catastrofis, 
ta, niilista no sentido duma re, 
du~ao ao nada das estruturas da 
realidade social, veicula urna men, 
sagem que preconiza a destrui~o 
da ordem social estabelecida. 

A imagem da castra~ao humana 
e a impossibilidade para a comu, 
nica\:ao em um ambiente enten, 
dido como cárcere silenciador 
combatem,se com a atitude de 
busca das "armas contundentes" 
necessárias para entrar em con, 
fronto com o Sistema. O niilis, 
mo, a contradi\:ao, a desumani, 
dade sao as armas do inimigo. As 
do poeta, o poder do discurso, 
como se de um esconjuro contra 
o modelo anti,humano do Siste, 
mase tratasse. A frustra~ao vital 
provoca que fa~amos a guerra. 

Já na segunda parte, o autor co, 
me~a a batalha. Denuncia o "es, 
tupro" feito a Humanidade, o 
impudor do Sistema ao dirigir a 
nossa vida de jeito mesquinho. 
Apresenta aqui urna declara\:ªº 
de inten\:Ües bélicas com ima, 
gens surpreendentes, em que to, 
mam importancia os referentes 
sexuais. A "b~talha" atinge, até, 
dimensütu ___ .stenciais. 

Nesta parte achamos urna atitu, 
de marcadamente ateísta, que 
logo caracterizará No limiar do 
silencio como livro em que a re, 

Mario J. H. Valeiro. 

volta faz parte das estratégias de 
urna ética comprometida com 
mudan\:as rigorosas dos modos 
de vida. Urna atitude muito afas, 
tada das recomenda\:Ües dos Pº' 
líticos de hoje, mais orientadas a 
tomar pacientes os dia após dia 
mais desesperados cidadaos. 

Em definitivo, é este um livro de 
poesía social que nos revela que 
o masoquismo em que vivemos -
terminará aquando da queda das 
fronteiras, mas das sociais e das 
mentais nomeadamente. 

O Sistema, em sentido amplo, sao 
indivíduos agrupados em tenden, 
cias com poder. A atitude do poe, 
ta defende, por sua parte, também 
um modelo de Sistema que tenta 
expandir ,se, dado que toda expe, 
rienda humana de dimensao pú, 
blica tenta converter,se em mo, 
delo social porque parte de urna 
realidade em que consegue, em 
certa medida, atingir o Bem ou 
parte dele. Mas convivem com os 
Sistemas emergentes outros que 
querem perpetuar, se e assim 
acontece que existe um Sistema 
que faz com que nao haja aqui crr 
ticos literários dos meios de maior 
repercusao pública, como nao 
houvo também nos supostos 
meios alternativos galeguistas o 
esperável eco de urna publica\:ªº 
desta qualidade. O Sistema, como 

conta de discos 

m™P.10~ 

Punk rock correcto 
de Ourense 

Titu.lo: Correct punk rock. 
Grupo: The T ractors. 
Edita: Própria. 

E circula entre os bares de Ourense a 
primeira maqueta dos The Tractors, un 
grupo que pretende facer punk-rock. 
Xa van de cara desde a portada escolli, 
da para esta maqueta, distribuída por 
eles mesmos nálguns pontos da cidade 
das Burgas. O Hitler aparvado ante os 
peitos dunha muller anúncia que de co, 
rrecto, nada. Fignon, Mirian, Xavier, 
Alfons D'Orens e a voz, Alfonso Ro, 
dríguez, forman este grupo que anúncia 
outra maqueta en breve. Esta foi grava, 
da nuns estudios do Barco e para dar a 
coñecer os temas, The Tractors darán 
un concerto en Lalin o vindeiro 23 de 
Xufi.o, a noite das cacharelas. Quen es, 
te interesado neste catro temas, pode 

dirixirse a Alfonso Rodríguez, rua Mer, 
cado nº 22,1Qc.32001 Ourense cun 
envio de cincocentas pesetas. + 

O barco do hip.-hop 

Titulo: A puerto. 
Grupo: Magnatiz. 
Edita: Boa. 

Barcelona é a cidade onde residen os 
Magnatiz e ao seu porto chega este se, · 
gundo compacto dun grupo que, polo 
aspecto exterior, parecen esperar impa, 
cientes a que chegue o século XXI. Ata
viados con uniforme de hip hop, a sua 
música é enérxica e, excepcionalmente, 
na banda hai unha integrante feminina, 
Shuga Wuga. Queren ser transmisores 
de mensaxes da rua e os bos resultados 
acadados nos amaños do disco teñen 
que ver co produro Frans Beltrán, o 
mesmo de Macaco, Ktulu e Freak XXI.• 

conjunto de modelos estabeleci, 
dos, posue estruturas concentricas 
de diverso ambito. 

Dizia um sábio oriental: "Aqueles 
que se concentram em exercícios 
conectados como passado ou o 
futuro estao num estado de des, 
trui\:ao: "A seguran\:a e a sal, 
va~ao do povo está em se ocupar 
com a ordena\:ªº do tempo"". E 
quem escreve, nesta altura, um 
livro como este, de qualidade ta, 
manha, com 
esta mensa, 
gem e desta 
perspectiva 
linguística é 
alguém que 
nao tem pres, 
sa, e por isso é 
que possui o 
tempo todo . 
Oeste modo , 
revela,se "No 
limiar do silén, 
cio" como um 
livro do pre, 
sente, e por, 
tanto urna 
obra constru, 
tiva. Nao por 
acaso "o li , 
miar do silen, 

Um livro de 
poesia social 
que nos 
revela que o 
masoquis_mo 
emque · 
vi vemos 
terminará 
aguando da 
queda das 
fronteiras. 

cio'' é urna zona de sons. 

Só mais um pequeno aponta, 
mento, para por fim a este redu, 
tor discurso do largo mundo poé, 
tico de Mário Herrero. Há neste 
livro cita~oes de W alter Ben ja, 
min, Herberto Helder e Tom 
Waits. Mas eu trago para aquí 
urna cita~o de Leopoldo Mª Pa, 
nero -de resto poeta admirado 
pelo autor, eu sei, que desde há 
muito tenho na memória, e que 
nos pode resituar perante o que 
na realidade mais importa, dado 
que, conforme diz o autor, "va, 
mos morrendo": ¿Será a minha al~ 
ma um bom alimento para caes? t 

ALFREDO FERREIRO 

Silencios de música 

Título: Más allá del silencio. 
Autor: David Garrido. 
Edita: Sonifolk. 

E nas antípodas do punk,rock 
ourensán, Sonifolk edita o disco de 
David Garrido, o compositor que 
leva a fusión á música new age con 
ritmos andaluces e mesmo algun 
tema tradicional extremeño. Garrido 
ten xa unha discografía ás suas 
costas como compositor: Campos de 
Agua, Espacio interior, El sonido del 
tiempo e Música para desaparecer 
dentro son os seus an~eriores 
traballos. Catorce tipos de guitarra, 
que xunto ao piano é a grande 
protagonista do disco, chegan 
coincidir neste traballo, cuxo sons 
ambientais foron recollidos na sua 
maioria en Aljaraque e o Parque de 
Doñana, en Huelva.+ 

A NOSA. TERRA 

Ü COQdeL 

Pueblos 
Revista de información y 
debate . 

N2 2. Maio de 2000. De balde. 
Coordena: Luis Nieto. 
Edita: Izquierda Unida. 

Neste número inclúense diferentes traba
llos que xiran ao redor da solidariedade 
internacional. Destacan os artigas de Ar

~~~ 
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turo Van den 
Eynde sobre o 
poder das tras, 
nacionais; de 
Carlos 
Gómez, sobre 
a importáncia 
da 
imigración 
no proceso 
de mundia[¡, 
zación; de 
Rosa Cafi.a, 
dell, acerca 
da loita do 

Movimento dos 
Sem Terra brasileiros¡ de losu Perales, 
crónica das eleicións en El Salvador que 
lle deron o trinfo os ex guerrilleiros; de 
Jesús de Andrés sobre o deseño da Rúsia 
comandada por Vladimir Putin e de Ga
briel Flores e Femando Luengo sobre a 
situación actual da débeda externa dos 
países do Leste de Europa.• 

Contigo 
N" 11. Marzo de 2000. De balde. 
Edita: Fundación Jmervida. 

A explotación infantil é o tema central 
deste número. Segundo os dados que se 
mostran na revista, 250 millóns de nenas 
traballan, ademais de o faceren en candi, 
cións infrahumanas. O escritor catalán 
Manuel Vázquez Montalbán explica, 

nunha entre, 
vista, algunhas 
das claves do 
que se chama a 
''Nova orde 
internacional" 
que impuxo 
USA logoda 
caída do Mu, · 
ro de Berlin. 
As inunda
cións de Mo
zambique 
serven para 
que se 

saliente que as catástrofes 
fan máis dano nos pafses pobres pola difr, 
cil situación que viven xa antes de que 
estas cheguen. Ademais, inclúense os 
proxectos desta fundación para o actual 
ano, que engloban diferentes programas 
de axuda ao T erceiro Mundo. • 

Elkarri 
Revista del movimiento 
social por el diálogo y el 
acuerdo 

N" 60. Maio de 2000. Prezo 300 pta. 
Edita: Elkarri. 

A necesidade de reiniciar o proceso de 
paz en Euskadi centra a maioria das in, 
formacións que aparecen neste núme, 
ro. Poñendo como exemplo o foro de 

partidos que 
naceu en Ir, 
landa, as or, 
ganizacións 
bascas tamén 
propoñen as 
su as 
solucións. 
Na sección 
de entrevis, 
ta, inclúen, 
se conver, 
sas con 
Maite Gol, 

maio, Mbuyi Kabunda, 
experto en ci.Iestións africanas radicado 
no Estado español, e Isaac Diez, porta, 
voz da família Ortega Lara durante o 
seu secuestro.• 
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A alquímia da arte de Rebecca Hom en Compostela 
Protagoniza no CGAC a mostra ·'Encontro do mar e a rocha' 
"As miñas esculturas deben 
facer soar a música secreta 
dese espácio" dixo a artista 
alemana Rebecca Hom refe .. 
ríndose ao edifício do ne
oiorquino Guggenheim can .. 
do en 1993 expuña ali a sua 
obra. Queria a artista facer 
soar a sua música nun ediff .. 
cio que, para ela, semellaba 
unha "cuncha de buguina" 
onde lle resultaba "case im
posíbel mostrar arte no seu in
terior''. Agora, Rebecca Hom 
fai soar co froito dos seus últi
mos vinte anos o edificio idea
do por Álvaro Siza para o 
Centro Galego de Arte Con
temporánea en Compostela. 

O tempo poso (1990), e o Mapa planetário das a&ellas (1999), duas das obras que se encontran no CGAC. 

mente homenaxeado- pero ta, 
mén Kafka, Sylvia Plath ou Joy, 
ce, alén dos próprios textos da 
autora. "As colmeas, a luz itine, 

rante dos troncos, / o intento de 
escapar á destrución. / Expostos ó 
proceso alquímico: / a superficie 
da auga, quentada mediante pe, 

menta de Cayena, tómase san, 
gue, / evapórase ó lume ata se 
transformar en luz candente". 
Abellas e colmeas, desta volta es, 

critas, nas que a autora fala da fu, 
xida da catástrofe que pasou ta, 
mén a sua obra ao recoller o éx0' 
do de refuxiados dos Balcáns. • 

De Rebecca Hom pódese ver en 
Compostela toda a sua filmogra, 
fía, pinturas, esculturas e insta, 
lación do últimos v in te anos 
ademáis de unha instalación 
proxectada en especial para o 
CGAC. Recóllense asi obras 
emblemáticas dunha artista que 
fai alquímia cos novos discursos 
estéticos aos que nunca se mos, 
tra allea. Pintura, escultura, mú, 
sica, cinema, fotografía e litera, 
tura constrúense no quefacer da 
autora ao compor unha obra que 
desalenta e sorprende ao espec, 
tador. Obras xa de referéncia na 
sua criación como O tempo pasa 
mostran o irnaxinário de Rebec, 
ca Hom ao facerse cargo do es, 
pácio no que construir a sua 
proposta. Ali están os zapatos de 
Buster Keaton arredor dos que 
40.000 metros de películas reve, 
ladas de Hollywood artellan un, 
ha singular paisaxe fílmica. Ou 
O mapa planetário das abellas, 
composición na que o estrondo 
abraia ao visitante ao toparse de 
súpeto con vinte colmeas pen, 
duradas da parede polas que 
brinca un xogo de luminárias 
criadas a meio de espellos esna, 
quizados no chan. 

Enmanuel Souguez: Unha bordelesa de fotografias 

Obra "clásica" 

O movimento da máquina au, 
tómata. da que Rebecca H rn 
bota tanta vece man nas suas 
obras transfórrnase en reclamo 
e xeito apaixoado de prender o 
tempo, de converter en absolu, 
to m vemento a meio tamén 
do rufdo. Coma golpes limpos 
que sobresaltan en cada sala da 
mo tra. 

Obra "clásica" e xa de referén, 
cia obrigada para as novas xera, 
cións de artistas, o director do 
CGAC, Miguel Fernández Cid 
sinala que o traballo de Horn 
integra fórmulas en apariéncia 
contradictórias "a tensa intensi, 
dade das suas instalacións, das 
que a resolución formal incide 
na idea de choque, de 
reiteración, de ritmo ascenden, 
te, de acumulación e transfor, 
mación, xunto á saída aparente, 
mente máis lírica e sutil, aínda 
que ambas as duas estean rexi, 
das por un único mecanismo, o 
da precisión, o dun control que 
é técnico pero, ante todo, men, 
tal, conceptual". 

A obra de Hom está tamén pre, 
ñada de referéncias literárias e 
artísticas. Buster Keaton -ampla~ 

9*E.A. 

Se tivera que volver a comezar a 
mifia carreira -<licia Souguez ca, 
ra ao final da sua vida- habiame 
de adicar á história natural. 

Enmanuel Souguez (Bordeos, 
1889) fixo do seu paso pola fo, 
tografia francesa do século XX 
unha história natural. A do ar, 
tista que primeiro descobre a 
máxia da prata revelada. Do que 
"sube" a París para emular aos 
grandes da pintura e a escultura. 
De metrópole provinciana á 
grande capital de Europa. Matrf, 
cula en Belas Artes para esgotar 
as académias, bosquexos e apun, 
tes antes de tomar o vieiro dese, 
xado, o máis persoal e atrevido 
pero definitivo. O de ser fotó, 
grafo e á vez artista en plenitu, 
de. A mesma que se lle recoñe, 
cia aos usuários do pincel, do 
buril, do mármore. 

Vai ser Souguez daqueles fotó, 
grafos que se rebelaron contra 
do pictoralismo, mais tamén dos 
que beberon sen reparo no cine, 
ma unha estética nova e arrisca, 
da. No seu caso o vangardismo 
deitao na revista Jazz de Carlo 
Rim. Obras de vangarda con 
chiscos ao clasicismo. 

O Museo de Belas Artes da Co, 
ruña entra nos trinta anos de 

- -- - 1 

traxectória dun clásico da foto, 
grafía. Entre 1928, 1958 situanse 
as imaxes: os obxectos e bode, 
góns de feitura vangardista, o ri, 
gor plástico da fotografía ligada 

O frio e Dora Maar (1934) 

ao mundo da publicidade, as 
mulleres espidas e os homes e 
mulleres que facian de Paris a 
capital da arte. Desde os seus re, 
tratos achegámonos a Dora Ma, 

ar e as suas mans, a Georges 
Braque no seu estudo ou a ese 
pintor tan relacionado con Vigo 
que foi José Palmeiro. Retratao 
na cidade do Sena en 1932.t 
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A. PANARO 

Revoeira, os contos dós amigos 
de Núñez Bua 

Otília N úñez, 
'Surprendeume que na Galiza non se 

coñecese máis a meu pai' 
* CARME VIDAL. 

N ON SABERIAMOS DA PRIMEIRA EXPERIÉNCIA COMO PARTEIRO DE CASIELAO, OOS DNERTIOOS DESPISTES DE PAZ 
ANDRADE ou DAS OCURRENTES SAÍDAS DE DIAZ P AROO, BLANCO AMoR,·OrERo PEDRAIO, MURGUIA, MARIA 
C ASARES o u LAXEIRO A NON SER GRÁCIAS A AGUDEZA DE XosÉ NÚÑEZ BuA Á HORA DE DEODIR F.scRIBIR ES

TES CONTOS DA VIDA OOS SEUS AMIGOS. R.EvOEIRA VOL VE AOS ANDEIS DAS LIBRARIAS DA MAN DA EDITORIAL IR 
INOO, TRINT A ANOS DESPOIS DE SER PUBLICAOO EN MONTEVIDEO. A HLLA DE NÚÑEZ BUA, ÜTÍLIA NÚÑEZ 

FÁLANOS DA VIDA DE EXÍLIO 00 AUTOR DESTA ESCOLMA DE CONTOS QUE EL VIVIlJ DE PAR OOS SEUS AMIGOS. 

Surprendeulle a Otília Núñez 
que seu pai, tan popular na co
lectividade galega da Arxentina, 
fose descoñecido no país. "Esque
ceuse a todos aqueles que tiveron 
que marchar de Galiza e compria 
ter máis con ta da sua Ill:emória", 
comenta na· sua recente viaxe a . 
Galiza. Otília marchou para a 
Arxentina cqn seis anos. Apa
ñou un barco xunto a sua nai e á 

irmá máis cativa para írense en
contrar co pai, Xosé Núñez Bua, 
o escritor, avogado e mestre gale
guista e republicano que se viu 
na abriga de fuxir en 1936. 

Case· sen perguntas, Otília Nú
ñez comeza. o seu relato narran
do os últimos anos do pai na Ga
liza. Lembra con grande clarida
de, a pesar dos poucos anos que 

daquela tiña, o tempo que pasou 
en Vigo, cando o pai venciera o 
coléxio León XIII en Vilagarcia 
e marchara traballar para o Labor 
de V alentin Paz Andrade. 

De Vigo son as lembranzas máis 
duras. Vese deitada no chán do 
balcón da casa da Rua Colón ao 
pé de seu pai e abrazada a el men
tras as bombas rompian a tranqui-

ANOSA TERRA 

lidade da cidade. Xosé Núñez Bua 
viña de participar nun programa 
de rádio. Chegou á casa á unha 
menos cuarto e só quince minutos 
despois comezaba o tiroteo. "Lem
bro os tiros nunha casa que se 
chamaba a da plancha porque ti
ña esa forma e ali mesmo comeza
ron a fusilar xente", canta Otília. 

-asi se recoñecen- que nunca es
queceron o país. 

Tiliña, para Castelao . 

A Otília Núñez, Castelao chamá
baa "Tiliña". Para ela era coma un 
tio querido, Otília casou no tempo 
no que el estaba gravemente en
fermo e ainda agora lamenta a sua 
falta na celebración. Cando en 
Decembro de 1949 faino visitar, 
Castelao díxolle: ''Non puiden ir á 
voda pero vouche pintar o mellar 
que fixen na miña vida". Poucos 

Viñeron 
por el un Domingo 

Ao pai collérono un Domingo, a 
poucos dias do le
vanta mento. 
''Nunca o esquece
re i. Viñamos de 
casa duns primos 
de mamá e el dixo 
nada máis chegar á 
nasa: hoxe vanme 
deter . Debeu ver 
algun movimento 
porque meia hora 
despois ali estaban. 
V iñeron a casa e 
eu non paraba de 
pegar gritos. Levá
rono e revisaron 
toda a casa por se 
habia armas, até 
metian as mans no 
tellado". Sabia que 
ian ir por el? "Sa
bia, era coma se o 
esperase" . Xosé 
Núñez Bua pasa 
dous meses preso 
en Vigo e na Esca
la Normal de Pon
tevedra e sae en li
berdade despo,is de 
ser xulgado. A se
mana embarca en 
Lisboa para dirixir
se á A rxentin a, 
destino no que vi
viría até a sua mor
te en 1981. 

"A família de meu 
pai era de Tenorio 
(Cotobade) e ti
ñan ali unha casa. 
Eran os N úñez de 
Cauto, todos moi 
coñecidos. O dia 
que meu pai saiu 
de mañá cedo fó
rono buscar ali. Eu 
estaba presente. 
Perguntaron por el 
e meu avó Roxélio 
dixo que non sabia 
nada. Meu pai xa 
chegara en tón a 
Lisboa" relata Otí
lia Núñez mentras 
fai fincapé no epi
sódio no que, ape
nas por unhas ho
ras, podia ter mu
dado tanto a sorte 
do pai. 

Xosé Núñez Bua e Gumers indo 
Sánchez Guisande no barco que os 
levou á Arxentina en 1936. 

Espacio e 
tempo 

Dámaso Carrasco, agudeza mental e 
simpatía polivalente, da importante 
firma consignataria ''Viuda e Hijos 
de Pío Carrasco", de Vilagarcía de 
Arousa, por mor dos seus negocios, 
tivo un día que fular por teléfono 
con Santa Uxía de Ribeira, na outta 
banda da Ría, que queda máis ou 
menos a uns 20 quilómetros de Vi
lagarcía Entrou na central de telé
fonos e solicitou unha comunica
ción co seu correspondente. 

Hai tres horas de demora con San
ta Ux(a -informoulle a empregada. 

-¡Nin que fora Bos Aires! 

-Non, con Bo Aire , pódese fa. 
lar de contado- dfxolle a señorita. 

-¿Ai, si? Pois faga o favor de pe
dir que me pofian co 71-8401 de 
Bos Aires. 

Non pasaran cinco minuto e xa 
lle estaban a dicir: 

-Pode falar pala cabina n 2 2. 

Axiña se estableceu a comunica
ción intercontinental: 

-¿Quen fala? 

-O Dr. Quintela Nóvoa. 

- ·¿Como estades, Xermán ... ? Son 
J?ámaso ... Non, dende Vilagarcía ... 
E que me tes que facer un favor. 
T efio que dar un recado moi ur
xente a Santa Uxía de Ribeira e 
seica está estragado o arame dende 
Vilagarcía. Pide co teléfono 23 e 
dille que procuren axifia o patrón 
do "Josefa" e que vaia esta tarde a 
cargar ó Chazo e zarpe para Vigo. • 

Revoeira (Montevideo, 1971 /Vigo, 2000) 

dias despois a mor
t e impedirialle 
cumpri..r a sua sur
presa. Ainda mos
tra a comoción de 
lembrar toda a co
lectividade galega 
no seu en terco na 
Cha carita. 

"Meu pai ofria 
moito por non 
volver a Galiza" 
repite Otília Nú
ñez. A cou as 
nunca se daban 
posta a tiro para 
que ret rno e 
pr ducira . Ás ve
ce Pepe Núñez 
viaxaba ao país e 
non regresaba até 
tres me es despois 
pero as condicións 
xa non e taban 
para marinar na 
volta definitiva . 

De Xosé Núñez 
Bua edítanse agora 
na Galiza Revoeira, 
ese libro cheo de 
surpresas que pro
vocan o sorriso e 
no que cada un dos 
seus áxiles e agra
decid cantos tira 
para continuar na 
leitura. Quédano 
obra por coñecer 
de Núñez Bua? "Es
crebia moito pero 
era moi desordena
do. Perdeu toda 
unha carreira chea 
de ia en galeg 
nun tren" relata 
Otília Núñez. Na
quel dia o teléti n 
sonou precipitad . 
A utr lad Pepe 
rev luci na a a 
toda a família 
amigos para que se 

poesía escrita en 
galega ou en portu
gués. A xente nos 
miraba extrañada. 
N on dimos con 
ela". N arra aquel 
despiste entre os ri
sos provocados pa
la lembranza do 
axetreado dia e o 
lamento por se ter 

"Papá comezou 
vendendo lápises e 
papel pero de se
guid a conseguiu 
traballo en Perga
mino, unha cidade 
cercana a Buenos 
Aires. Ali coñeceu 
a Adelaida Dié
guez de Barbazán 
que tratara a Rosalia porque era 
de Padrón e vivia cerca delas. Foi 
para min como unha avoa, lem
bro o ben que recitaba a Rosalia". 
Son estas as primeiras estampas de 
Otília na Arxentina -antes de pa
sar a viver na Plata- , onde foi 
ano e meio despois de que seu pai 
rivera marchado e formando parte 
tamén daquela marea de exilados 

perdido a obra poé
tica do pai. Como aqueles poemas 
perdidos, Otília Núñez pensa ago
ra, co paso do tempo, que nen ela, 
que estivo sempre a sua beira, foi 
quen de aproveitar toda a imaxi
nación e as vivéncias do pai. Polo 
que coma en Revoeira, abofé que 
tanto unha como as outras debian 
ser ben ricas.• 
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ASTURIAS 

Total Rede:10 

GALICIA 

Total Rede: 438 

CASTELA-LEÓN 

Total Rede:60 

PORTUGAL • 
Total Rede: 4 

Total Rede: 8 

l. CANARIAS ' ~To~tal~Re=de~:,~~~-+--- ~~ fl 
!!/} "11 

ANOSATERRA 

MADRID / CASTELA-A MANCHA 

Total Rede:47 

PAÍS VASCO I NAVARRA I ARAGÓN JA RIOXA I CANTABRIA 

Total Rede: 24 

CATALUÑA 

Total Rede: 29 

l. BALEARES 

Total Rede:2 

C. VALENCIANA I MURCIA 

Total Rede:30 

>Total .Rede: 653 Oficinas 

>Estar presente 
en toda a Península 

Ibérica. 

>No camiño que conduce ó éxito non se pode deixar .de avanzar. Hai que dar tódolos 
pasos necesarios. Con prudencia, con previsión e con decisión. E buscando os mellares 
interlocutores, as mellares alianzas para que todo vaia mellor. 

> Caixa Galicia elixiu un grande interlocutor internacional, e chegou á un acordo de 
grande alcance: a compra da rede de sucursais de banca minorista de BNP España. 

> En Caixa Galicia decatámonos hai moito tempo de que o mellor para os nasos 
clientes está en abrirlles novas mercados. Crearlles novas vías de negocio. Ou, 
simplemente, estar presentes onde poidan estar eles. 

> E ISO É UN GRAN PASO. DE XIGANTE 

e • 
(9CAIXA<¡Al.ICIA 

www.caixagalicia.es 
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As culturas de fala galego--portuguesa 
dialogarán en Compostela 
En Decembro celebrar~nse as xornadas 'Galego no mundo' 
-o-c.v. 

Os países lusófonos da África, 
Brasil, Portugal e as comunida
des de fala galega do exterior 
encontraranse nas xornadas 
"Galego no mundo" que, no 
marco da Capitalidade Cultural 
do 2000, organizará en Decem
bro a Concelleria de Normali
zación Lingüística do Concello 
de Compostela. Un diálogo de 
culturas próximas pero infeliz
mente descoñecidas que busca
rá ter continuidade nas celebra
cións do próximo ano en Porto. 

O concelleiro de Normalización 
Lingüística de Compostela, Ma
nuel Portas, ideou este proxecto 
co fin de "ser un foro de diálogo 

cultural internacional a través 
do vínculo que nos une que é a 
língua e o seu uso cultural nas 
diversas manifestación artísticas, 
primando así as produccións 
culturais próprias". As Xorna
das, que está previsto que se ce
lebren en Decembro, buscarán 
promover o intercámbio cultural 
dos países de expresión galego
portuguesa e Manuel Portas vai 
negociar a sua continuidade na 
Capitalidade Cultural da cidade 
de Porto no 2000. 

As xornadas Galega no mundo 
terán como coordinador xeral 
ao profesor de Filoloxia Portu
guesa Elias Torres. Artellado en 
distintas áreas, o encontro terá 
como coordinador literário ao 

escritor Suso de Toro; do apar
tado musical encarga('anse Emí
lio Cao e Xurxo Souto; á fronte 
da sección de teatro atoparase 
Quico Cadaval co apoio de Ro
berto Vidal Bolaño; coordinará 
a análise da comunicación Xosé 
Maria Garcia Palmeiro mentras 
o cineasta Xavier Villaverde te
rá ao seu cargo os debates do au
diovisual. 

Variantes da nasa língua 

"Queremos monstar as posibili
dades que ternos de comunicar
nos con outros e outros con nós 
a partir da língua como instru
mento. Diante dun Santiago co
mo ponto final e lugar perif éri
co, intentaremos que sexa foco 

Máis de 100.000 persoas levan visitado 

de chegada e de partida, sendo 
centro e dando idea á cidadania 
de autoestima da sua lingua e 
cultura a meio tamén de varian
tes dela que funcionan con éxito 
noutros países", explica o coor
dinador Elias Torres cando des
taca que o encontro, alén de 
apresentar outras culturas, for
mará parte do proxecto de nor
malización lingüística do conce
llo. Os participantes intervirán 
en sesións de mañá nas que se 
buscará equiparar o número de 
galegos cos convidados de fóra. 
Nas tardes celebraranse actos 
abertos ao público e, nas noites, 
o programa pecharase con dis
tintos espectáculos. 

As xornadas terán unha serna-

ANOSA '!'ERRA 

na de duración, pero, na mente 
dos organizadores está prolon
gar os espectáculos culturais 
máis alá da celebración dos de
bates e que o encontro cobre 
carácter de estabilidade en pró
ximas edicións. Elias Torres 
destaca o "atípico" <lestes en
contros que nos achegarán ao 
"potencial cultural de Brasil, 
Angola, Mo\:ambique, Cabo 
Verde e Portugal. Normaliza
ción é tamén acceder a bens 
culturais que son próximos e 
disfru tar das posibilidades que 
ternos pa~a facelo. A can tante 
Cesárea Evora foi catapultada 
ao éxito por Fráncia cando nós 
estamos nunha situación privi
lexiada para servir de ponte de 
todas estas culturas". + 

a mostra sobre Castelao que promoven Renf e e A N osa Terra 
Despois pasar pola Coruña, Santiago e Vigo, viaxará a Pontevedra, Ourense, Monforte, Lugo e Ferrol 

Despois de estar exposta na 
Coruña, Santiago e Vilagarcia, 
o Xoves 8 de Xuño, o historia
dor Bieito Alonso inaugurou 
na estación de ferrocarril de 
Vigo a exposición sobre Caste
lao que promove Renfe co ob
xecto de dar a coñecer a figura 
do rianxeiro no cicuenta cabo
dano da sua morte. Desde que 
comezou a sua andaina no mes 
de Xaneiro na cidade herculi
na a mostra foi visitada por 
máis de 100.000 persoas e via
xeiros. 

A iniciativa de Renfe foi pro
ducida por A Nasa Terra. Pepe 
Carreiro e Xosé Enrique Acu, 
ña materializaron este proxec
to que dá conta do perfil do 
galeguista, da sua transcendén
cia histórica, nunha mostra 
que se adapta a urxéncia do 
viaxeiro que está de paso na 
estación de tren. 

Ademais da exposición, Renfe 
está a repartir de balde entre 
os viaxeiros, catro mil libros 
nos que se recollen os princi
pais contidos da exposición e 
un cronoloxia da vida de Cas
telao. O proxecto de Renfe pa
ra o iste "Ano Castelao" conta 
tamén coa colaboración _do 
grupo de música de cámara 
"Solistas de Galicia", que par
ticipa en cada unha das inau
guracións coa interpretación 
dun repertório de música po
pular galega. 

Roteiro Castelao 

Por outra banda, os servizos de 
Renfe desprazarán ao longo do 
ano 2000, a 5000 escolares ga
legos para que percorran o ro- · 

teiro de Castelao na cidade de 
Pontevedra. A iniciativa conta 
coa colaboración deste Conce
llo, que facilita os autobuses 
urbanos e os guias. 

O Roteiro pretender pór ao al
cance dos mozos a vida de Cas
telao, através dos lugares máis 
emblemáticos da cidade, os lo
cais e currunchos que frecuen
taba. Comeza na praza da Fe
rrer1a, continua polo Museu de 
Pontevedra, a Fábrica da Luz, a 
praza do Teucro, das Cinco 
Ruas, o Teatro Principal, o mo
numento a Castelao, o Institu
to, o Café Moderno, a rua da 
Oliva, para rematar no Café 
Méndez Núñez.t 

flCC1óN 5. INFANCIA E 
DESVENTURA 
DE LINO 

l. NON VOLVAS CARRÁN 
Suso de Toro Xosé Miranda 
Xerais Galaxia 

2. A ROSA DE NoN FrCC1óN BORGES 
Xosé Carlos Caneiro 
Sotelo Blanco 1. GALICIA, GALI-

3. TEN O SEU 
CIA 

Manuel Rivas 
PUNTO Xerais 
A FRESCA ROSA 

Mª Xosé Queizán 2. GRAMÁTICA 
Xerais DA LINGUA 

4. MORNING STAR 
GALEGA Il. 
MORFOSINTAXE 

Xosé Miranda X.R. Freixeiro Mato 
Xerais A Nasa Terra 

3. GALIZANA 
II REPÚBLICA 

Carlos F. V elasco Souto 
ANosc.. Terra 

4. XACEMENTOS 
ARQUEOLÓXICOS 
DE GALICIA 

Pilar Barciela Garrido e 
Eusébio Rei Seara 
Xerais 

5. A NACION 
INCESANTE. 
CONVERSAS 
CONXOSÉM. 
BEIRAS 

F. Pillado e 
M.A Femán-Vello 
Espiral Maior 

Libr.iri.i~ consult.id,1s: , 
Cartabón (Vigo). Couceiro (A Con11'i,1) . Michele11a (Pontcvcdra) . 

Pccl1eí1a (S,111ti,1go). Srmto (Lugo). Torga (Ourcnsc). 

o historiador 
8iei1o Alonso 
interviu 
durante a 
abertura da 
exposición na 
Estación dos 
Convoios de 
Vtgo. 
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Educación 'reflexiona' e 
permite que os profesores 
de galego impartan 
Literatura Universal 

Currás anunciou que modificará a arde 
que só habilita aos licenciados en Hispánicas 

* PAULA BERGANTIÑ'OS 

A matéria de Literatura Universal vai poder ser impartida po .. 
los profesores de Língua e Literatura Galega. A Consellaria de 
Educación fixo pública esta decisión depois de ter "reflexiona .. 
do sobre a cuestión". Con anterioridade o conselleiro Celso 
Currás defendeu no Parlamento que os de lineen.ciados en 
Hispánicas estaban máis capacitados para dar a nova matéria. 

A disciplina de História Univer, 
sal está adscrita desde 1995 aos 
depanamentos de Língua e Lite, 
ratuta Castelá. Durante este cur, 
so o profesorado de Língua Gale, 
ga e a CIG-Ensino puxeron en 
marcha unha campaña para re, 
clamar, como xa fixeran en oca, 
sións anteriores, o seu dereito a 
impartir esta matéria optativa. A 
protesta incluiu a publicación de 
cartas abertas nos meios de co, 
municación asinadas por repre, 
sentantes dos docentes, unha 
mención nas conclusións da X 
Xomadas de Língua e Literatura 
e a recollida de 1048 sinaturas. 

A proposta tarnén foi debatida 
no Parlamento. No último pleno 
do mes Maio, e diante dunha 
pergunta da deputada do BNG, 
Pilar Garcia Negro, Celso Cu, 
rrás explicaba as razóns polas que 
debían ser os profesores de caste, 
lá, e non o de galego, o que ti, 
ñan que impartir esta matéria. 
Durante a esión, o conselleiro 
xustificaba a decisión en base a 
que e tes titulado estaban me, 
llor preparad e que no temário 
de Filoloxia Galega non entra 
"praticam nte a Litera ura Uní, 
versal". Afirmaba tamén qu xa 
que fi rmación do alun s en 
galeg é moi b a, cumpria refor, 
zar a diversidade do seminários 
de Literatura e Ungua Castelá. 

Sen embargo Celso C urrás modi, 
ficou a ua po tura poucos días 
despois. Nunha reunión da Mesa 

ectorial do Ensino non un iver, 
sitário celebrada o 5 de Xuño, a 
CIG volveu inquerir aos respon, 
sábeis da Consellaria sobre esta 
decisión . A pergunta viña ao ca, 
so dunha orde publicada o 1 de 
Xufio -catro días antes- pola que 
se regula a implantación do Ba, 
charelato na Oaliza, que suprime 
a circular de 1995 e que adscribe 
definitivamente a Literatura 
Univeral Contemporánea ao De, 
partamento de Língua Castelá. 

"Inesperadamente -explica An, 
xo Louzao, representante da 
central sindical- nesta xunta, o 
Director Xeral de Política Lin, 
güística, Manuel Regueiro, res, 
pondeu que estaban. no camiño 
de darlle solución en termos se, 
rnellantes ás nosas propostas. Es, 
ta afirmación, nese mesmo mo, 
mento. foi contradicida polo Di, 
rector Xeral de Persoal que adu, 
ciu que incidía nos cadros_ de 

Celso Curréis, Conselleiro de Educación. 

persoal dos centros. A continua, 
ción interviu CCOO para 
apoiar expresamente a posición 
contrária a que se adscribise esta 
matéria ao Departamento de 
Ungua e Literatura por razóns 
tamén de persoal". 

O tema quedou en suspenso até 
que o Conselleiro fixo pública a 
sua deci ión de trocar a O rde. 
Cel o Currás explica que para a 
data na que se reuniu a Mesa 
Sectorial "a Consellaria xa tifia 
reflexionado sobre esta cuestión 
amasándose part idária de que os 
profesores de Língua e Uteratu, 
ra galega, xunto cos de Castelá e 
os de línguas extranxeiras puide, 
sen impartir a matéria de Litera, 
tura Universal, tal e como se de, 
bia ter recollido na Orde publi, 
cada o 1 de Xuño. Non obstan, 
te , por un erro -engade- en, 
vio use ao DOG unha Orde 
equivocada na que no seu anexo 
se autorizaba a impartir esta ma, 
téri a tan só aos profesores de 
Lingua e Literatura Castelá". 

Educación di que xa correxiu o 
documento e proximamente te, 
rá que sair publicado no DOG. 
A .este respeito a CIG valorou 
positivamente o cámbio de opi, 
nión do Executivo galega, un 
troco que afirman ser froito das 
protestas do profesorado. Sina, 
lan que na Orde anterior subxa, 
cia "unha visión reducionista da 
nosa língua, unha atitude digló, 
sica e despectiva co galego. No 
fundo, o que pretende a Conse, 
llaria -afirma Louzao- é que o 
noso idioma non poda asumir 
cerros usos que están reservados 
para línguas importantes".• 

GuieirQ 
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Xistra cri~ a sua república independente 
Apresentan o seu terceiro disco o Sábado 1 7 en Vigo 

Co seu terceiro traballo discográ, 
fico en solitario, Xistm, o grupo 
do bairro vigués de Coruxo, quer 
rematar co conceito de Portugal 
como "país viciño". No eido da 
música tradicional, a zona min, 
hota pode ser considerada como 
unha bisbarra máis de Galiza "asi 
como o Baixo Miño tamén o é do 
Norte portugués". Xistralia. Repú, 
blica Independente, gravado con 
Zouma Records, propón un con, 
ceito "revolucionário" da música. 
"O Sul de Galiza ten máis de 
minhoto ca doutras comunidades 
próximas e o Norte lusitano máis 
de galego", explican. 

O Sábado 1 7 de Xuño o Centro 
Cultural Caixavi.go acolle a apre, 
sentación deste disco apartir das 
oito e media da tarde. Na repú, 
blica que van apresentar en di, 
recto danse biras galegas e muí, 
ñeiras portuguesas, gaitas de dife, 
rentes tonalidades misturadas 
con cavaquinhos e violas, os gol, 
pes de T reboadas cos do Zes Pe, 
reiras , caldeiras de latón con 
castañetas, tréculas e triquilitra, 
ques, etc. "As motivación sociais 
e etnográficas que orixinan o fol, 
d ore son as mesmas: os mesmos 
ofícios, os mesmos materiais, 
idéntico ciclo anual, as mesmas 
manifestacións musicais", din. 

Os produtos do grupo Xistra son 
pensados para bailar. Os seus di, 
rectos convidan á troula en vinte 
ritmos diferent~ executados polos 
sete compoñentes con vintecinco 
instrumentos diferentes. Antón 
Segade, Pablo González, Xerardo 
F.Santomé, Xoán C omesaña, 

Chabi Alonso, Xurxo Santomé e 
André Veloso son os integrantes 
desta formación que se pregunta 
"por que non tocamos a viola bra, 
guesa e nembargantes sentúnonos 
abraiados polo bouzouki ?". 

Xistra ten a sua própria caixa forte: 
un arquivo de gravacións de cam, 
po que enriquecen a música tradi, 
cional e sobre as que traballan os 

Os saltimbanquis no paraíso 

medusa 
aotcloblanoo 

membros do grupo. As muiñeiras, 
pasodobles, rumbas, danzas e biras 
foron recollidas en Ponteareas, 
Salceda, A Guarda, O Rosal e Va, 
lern;a, entre outros lugares. Tras a 
apresentación, e a chegada do ve, 
rán, Xistra continuará dando a co, 
ñecer este terceiro disco. Desde 
hai cinco anos realizan anualmen, 
te visitas a Europa, desta vez ta, 
mén voltarán a Alemaña. • 

.. 
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A palabra pegaba ben coa sua 
idea de poesia "como artifíc10"1 

na que a autentici~ade, contra o 
que moitos poetas defenden, non 
é o valor supremo; pcµa expresar 
esta idea tirou do único signo zo
diacal que non sae da natureza. 
Dáballe tamén a posibilidade de 
evocar o mes de Abril con só 
mudar de sítio as letras da pala
bra e non se lle ocorre mellor 
mes para evocar a afirmación á 
vida, o regreso que el próprio 
sentiu "despois da experiéncia 
catastrófica que foi o accidente". 
Feminiza tamén Gonzalo Navaza 
o libro e, por se for pouco, toma 
do equilíbrio da balanza un ton 
máis moderado -aponta que po
síbelmente máis clásico- que o 
das suas anteriores entregas poé
ticas. Só co título, o autor danos 
unha manchea de pistas sobre o 
que poderemos atapar en Abril. 

Coas letras que compoñen o no
me de Rosalia de Castro, Gonza
lo Navaza construe un poema que 
titula "Tracas de Rosalia". Xogos 
coa linguaxe que lembran o seu 
poemário A T arre da derrotA pero 
no que aquel, case irnposíbel, tra
ballo coas palabras se rnostra ago
ra máis sosegado, "non son palín
dromos, son anagramas", explica 
Navaza. Prefire o autor non imi
tarse a si mesmo, non ten por iso 
.especial queréncia por ser recoñe
cido como posuidor dun "estilo 
próprio". Se algo hai que o iden
tifica, e no que el pon a própria 
vontade, é naquilo de "non falar 
por falar". Ao escritor téñenlle 
dita que de tanto sobar a linguaxe 
parece querer mostrar o seu "vir
tuosismo". El replica que o que 
consegue é pór á vista a "virtuaU.
dade do idioma, as suas potencia
lidades ocultas". Quer dicer, to
mando o exemplo que el mesmo 
recolle do poemário gañador, "to
dos aqueles versos xa estaban no 
nome de Rosalia". 

Xogos, pois, de linguaxe que non 
· impeden que Navaza fale de expe
rimentalismo conxugado con pro
postas de ton rnáis clásico. Para 
ler e para tocar semella ser o poe
ma "De obrigada melodía" no que 
as sílabas que máis aparecen son 
as notas musicais até rematar cun 
verso ben elocuente: "do lado do 
fado", versos para ler ou mesmo 
para interpretar musicalmente. 

As palabras non sobran 

. O autor de A T arre da derrotA ou 
Erras' e T ánatos é partidário de 
meterlle tempo á literatura pero 
ser comedido á hora de mostrar 
en público o exercício literario. 
Non quer escreber unha palabra 
a máis das precisas. "Monterroso 
di que se podes dicer algo en cin
co palabras e a dis en vinte estás 
agredindo ao interlocutor", co
menta. T alvez por iso é que se 
mostra concienzudo á hora de 
traballar b texto: "non me fio da 
espontaneidade porque non podo 
pedir que me presten atención ao 
primeiro que me pase pola cabe
za. Non se lle pode dar ao leitor 
un traballo sen contido ou que 
repita o que xa dixeron moitos". 

Dicer algo distinto é o que rompe 
o siléncio como tamén o fai o 
obxectivo de comunicar que en
cerra cada un dos poemas. "Corn- · 
pre transmitir autenticidade, que 
non quer dicer que teña que ser 
auténtico". De novo Pessoa para 
explicar a condición do poeta 
corno finxidor, pero Navaza non 

Gonzalo Navaza 
'Nas palabras está o mundo. 

O que non se ·pode dicer .con palabras, 
simplesmente non existe' 

Gaña o VIII Prémio Martin Códax de Poesia con Libra 

-0- CARME VIDAL 

LIBRA É O UNICO SIGNO DO HOROSCOPO QUE SE IDENTIFICA CUN OBXECTO ELAOORADO. É UN 

POSIBEL FEMININÓ -PARA LIBRO E TAMÉN O ANAGRAMA 00 PRIMAVERAL 11ES DE ABRIL TODAS 

ESTAS RAZONS XUSfIFICAN QUE GONZALO NAVAZA TOMASE A PALABRA PARA TITULAR O SEU 

ULTIMO POEMARIO, CO QUE VEN DE CONSEGUIR O VIII PRÉMIO MARTIN CoDAX DE POESIA. 

repara só no primeiro verso se
nón que prosegue para dicer que 
o poeta finxe mesmo a dor que 
de veras sente. "É unha inxenui
dade pensar que o artista é unha 
personaxe que está a distinto ní
vel da xente cornun. Vive corno 
calquer. Ao .poeta non ha~ que 
presupoñerlle rnaior capacidade 
de viver senón de comunicar", 
afirma Gonzalo Navaza. 

Ten a poesía que emocionar? 
"Ten. Sintonizas cun poema can-

do o podes viver. A poesia ten 
que mover -non sei se emover, co
mover ou promover-, non hai pe
or causa que deixar indiferente" 

O dia no que Navaza recebia o 
prérnio das adegas de Cambados 
en San Domingos de Bonaval 
chegaba a correr a Compostela 
despois de ter superado a oposi
ción a profesor titular da Universi
dade de Vigo. Non ere que os pré
mios muden rnoito a condición de 
escritor - "anque si animen"- e 

exemplos ten abando da diferente 
sorte en concursos de compañeiros 
e textos. Metido como está na lin
guaxe, aquel dia case se mostraba 
asi profisional e sentimentalmen
te, Gonzalo Navaza non dubida 
en falar da "sua rniragre. Nas pala
bras está o mundo, o que non se 
pode dicer con palabras, simples
mente non existe". E que se di coa 
poesia? "A poesía é a literatura 
concentrada. Hai libros de -vinte 
páxinas que equivalen a ler unha 
enciclopédia enteira".+ 

ANOSA TERRA 

Nuria Guardiola 

'Os faros significan 
luz e, ao mesmo 
tempo, escuridade' 

Estou relendo Dejemos hablar al 
viento, de Onetti. Son unha na
morada de Onetti; cando comecei 
traballar no proxecto de Massó es
taba lendo El astillero. Sentia que 
o lía estaba acontecendo cando eu 
paseaba diante das instalacións 
abandoadas da conserveira. Sentia 
a sordidez e a tolérnia dunha em
presa que o foi todo e cae sen que 
saibamos moi ben porque. 

Recomendarla a Onetti entón? 

Recomendarla especialmente os 
seus contos, as novelas son rnoi 
interesantes pero os contos non 
lle quedan atrás. 

A sua exposición, Massó, expon
se na Casa de Galicia en Madrid. 
Culmina asi o seu periplo? 

A exposición foi inaugurada en 
Vigo hai dous anos e despois ex
púxose no eu lugar natural, 
Cangas. Ali foi visitada por moi
tos viciños que non acuden nor
malmente ao museu . Mariñei
ros e ex traballadores de Massó 
deixaron rnoitas suxeréncia 
nunha fuma qu in talei n 
mostra, a mesma na que votaban 
o empregado de Massó. A xen
te non e quece a e n erveira. 

En Madrid non hai mar para 
entender a mostra. 

Está un pouco fora de lugar, p ro 
foi moi ben entendida. O presi
dente da Casa de Galicia, Xosé A. 
Pereiro apresentouna dicindo que 
"falaba por si mesma". Eu, pola 
miña parte, fixen meu o verso de 
Luisa Villalta que di que "poesía é 
tamén unha muller que resiste". 

Agora traballa nos Faros. Por que? 

O proxecto de Massó rematou 
hai dous anos. Cornecei unha no
va etapa e os Faros son un símbo
lo do limítrofe, despois comeza o 
mar, un útero cheo de temor, res
peito e vida. O mar representa o 
subsconsciente e o faro aporta a 
luz necesária para o camiño; nun
ca hai rnáis de un faro no mesmo 
lugar, é unidade e totalidade. Pa
ra comezar o proxecto de pintar 
os faros de Galiza, funme vinte 
días a viver perto deles; quería 
sentir a emoción, tamén o lado 
escuro. T eño trece cadros e quera 
completar o proxecto. • 

Pintora. Vigo (1956) 
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f\tC°'~ DE Ef~q)ó 

A Santa Compaña dos poetas madrigalegos 
Tócame a min a tar.efa epilogal • A POESIA MADRIGALEGA. • NICOMEDES E ROSALÍA. Pois, en papel d~ estraza. Mais concurre Desertas prazas e rúas 
dun libro que ven ser unha escol, Anos despóis retomaría Cabani, agás Pondal, cabe afirmar que to, aos Xogos Florais do 1861, na Gr Madn' estremélase todo 
ma .da obra dos inspirados poetas llas a Madird, con moito máis dos os grandes poetas do Rexurdi, ruña, e anque non lle concederon a D'o Norte as ráfagas crúas_. 
galegos que residiron algún tem, tempo por diante, ao ser electo, mento foron, nunha corta ou Ion, Flor Natural, obtén o primeiro ac, 

· po en Madrid, durante a segunta con D. Armando Cotarelo, mem, ga etapa, madrigalegos. Sen sabe, cesit co poema A Galicia, que prin, Estaban pois os poetas na Ma, 
mitade do século .XX que agora bro da Real Española, como re, lo, claro, porque o neoloxismo in, cipia o Album de la Caridad. Com, driGalicia, cando o autor do 
fina; e dos cales a maioría inda presentantes da lingua galega. Ni, ventounc Borobó nos recentes puxérao sen sair de Madrid, an, Divino Sainete, se encontra co 
mora na cabeza das Españas, niste ses anos, o xa venerable terceiro anos oitenta. lste é histórico; a ceiando retornar á sua matria: capitán da Estadea, ou "Com, 
axitado tránsito ao XXI. Conste Patriarca das nosas Letras, viveu cuestión filolóxica está en descu, paña d 'os santos de Ouciden, 
que ista definición da vila e cor, humildemente na Cabeza das Es, brir que Poemas poideron escribir Murmurey: ¡adoraba Galicia! te": Viriato , Prisciliano, María 
te, tomeino dun poema de Ra, pañas, nun longo e intermitente Rosalía ou N icomedes, Añón ou (E d'os oUos chovíanme as bágoas) Pita, Macías, Feixóo, Vestei, 
món Cabanillas, titulado Serán periodo que se prolongóu deica Curros, nos Madriles, pra metelos ¡Quen pwlera beber tuas agoas ro .... O xove poeta vigués e sui, 
de domingo, que se acopa no seu seus derradeiros invernes. na Escolma que debeu preceder a E te1{S aires feliz respirar!! ! cicla, que reunir.a na sua casa 
poemario Madri, incluido, sen ista antoloxía que tan belidamen, aos neorrománicos madrigale, 
ningunha referencia bibliográfi, &,n dúbida, nises trinra cur- te prologa Ana Acuña. Nove anos despóis (_1870) co- gos da Galieia Literaria. 
ca, na sua Obra Completa, impre, os a~adémicos de don Ra, ñece Añón a un pqeta no, 
sa na Arxentina e editada polo món vividos, máis ou me, IBbería que desborar a Pastor viño e xa recén casado: Ma, prisciliano, Macías, Feixóo, 
Centro Gallego de Bos Aires: nos, nisa vila podre (así calificada Díaz, porque os seus poemas nuel Curros Enríquez. Ao son da e os propios Añón e Cu, 

por Antón Villar Ponte, o seu n galego, a Alborada e a guitarra, compuxera en xuño do rros figurarán tamén na 
Este Madri , ca/Jeta de Españas , co laborador en O Mariscal) , Égloga de Belmiro e Benigno, foron ano anterior, nunha pensión Santa Compaña de inmortaes ga, 
sigue adiante: ¡Cada un a sua Wla! compuxo moitos dos versos que escritos no trienio 1826/28, catr.o madrileña, certa cantiga que legos que maxinóu Castelao na 

escribeu en tan extensa etapa. anos denantes da sua marcha a axiña se fará celebre e que orixi, sua xenial Alba de Gloria. ¿Non CTº compofielo Don Ra- Sería un traballo, dino dunha te, Corte, e se converter nun famoso nariamente empezaba así: será un precedente dela a peque, 
ón mentras pasóu unha sis de licenciatura, investigar ca, político e poeta romántico. En na Estadea, capitaneada por 
mporada, nisa cabezt;t, no les foron exactamente as poesías canto á Cantora, "foi en Castela N-o xardin unha noite sentada Añón no divino Sainete? 

tempo do Desastre de Annual madrigalegas de Cabanillas. Xa onde Resalía dou cornero a crea, O refrexo d, o branca luar ... 
(192 1) , pois menciona repetida, que logo, só deberían ser consi, ci.ón poética dos Cantares", apunta • INCLUSIÓN NA SANTA 
mente aos lexionarios do Tercio deradas así, as que se lle ocurrí, Bouza Brey. Así Adios ríos, adios vivía mói apurado e o humilde COMPAÑA. Hoxe se tería que 
de Extranxeiros, entre outras sar, ran paseando polo Retiro ou po, fontes, foi improvisada alí na pri, mestre Añón, funcionario cesante incluir na Santa Compaña de in, 
cásticas alusións aos figuróns dque, lo Prado, cando non na alcoba e mavera de 186t Alí, sería Siman, e profesor de linguas, socorre con- mortaes galegas, amáis dun poe, 
la época, e pon remate á súa iróni, escritorio da sua barata pousada. cas, de non ser Madrid. Xa casada \aranxas, nembargantes, a seu dis, ta, xa morto, escolmado nista 
ca peza poética con ista triada: con Mur.guía, outro poeta madri, cípulo poético pra que a pequena antoloxía que epilogo. 

Ben entendido que cando un ma, galego, de obra lírica tan miuda famiha sua teña algo que xantar. 
O pow chora, 6s mortos da traml.ia drigalego escribe na vila das sete como o seu físico, que de solteiro E, naturalmente a Cabanillas, 
¡e o Rei é vitoreado na C,omWa estrelas, está sito en MadriGalicia. compoñera xa na vila osárea, sua • A ESTADEA DO DIVINO dado que Daniel, o noso, non o 
onde triunfa en camisa Musidora! Os pés pisarán chan madrileño Nenad'as soledades (1954). SAINETE. Mais, oito anos máis _meteu nila, porque inda vivía o 

pero o seu pensamento voa ata o adiante, na primavera do 78, seu inxel coterráneo arousán. 
Pero Cabanillas tivo lecer entón chan nativo. Por isa coido que a • AÑÓN E CuRRos. Por entón adoece o lírico patriarca Añón, Como quedou asimesmo sen al, 
de pasear "polas timpas veredas escolma dos poetas galegos veci, chegara Francisco Añón logo do da Galicia literaria. O seu dramá, canzar a gloria da Santa Compa, 
do Retiro (onde) vou esfolla que ños de Madrid, debería estar ex, triénio en Sevilla, que seguiu ao tico final será versificado por ña castelaina outro extraordina, 
esfolla o pensamento". E leva "a clusivamente, constituida por ver, lustro enteiro no que recorreu Ei.J., Curros, nunhas tríadas do Canto rio poeta madrigalego: Álvaro 
pistola de Larra, e unha rima be, sos escritos, na yema de España, ropa, acompañando como secreta, II do Divino Sainete, no que fai Cunqueiro; a quen vin improvi, 
queriana nos beizos". Visita, c0' pra ser verdadeiramente madriga, rio, a lord Shawford, no seu clásico, falar ó seu difunto mestre: sar sete fermosísimos sonetos 
mo é natural, o Museo do Prado, legos. E sería o mellor xeito de se, e romántico, tour. O casi esque.Il.ci, dunha sentada, nun serán dos 
no que remata disfrutando ca ~ leccionaloo, entre a inmensa obra do primeiro patriarca da5 letras ga, ... morro en Castilla, anos coarenta na Casa Mingo, 
pintura do "meu doce Teniers": poética de Nicomedes Pastor Dí, legas, compón en Madrid moitos Fun d, o hospital para a coba do Barrio Latino madrileño. Po, 

az, Francisco Añón, Resalía de versos que non se dispón a escribir, Levado nunha angarilla. lo cal merecería encabezar ista 
¡Non son do chan g~ Castro, Curros Enríquez, que ta, nin lle gusta recitaloo. Pero oo dicta estupenda escolma dos poetas 
esa xerue que baila a rimrana mén viviron máis ou menoo anoo aos seus amigos, ou recollen istoo oo Gmos Enríquez atópa5e co inmor, madrigalegos do avanzado século 
e ws carbail05 ele f dlaxe espeso! no embigo de España. seus borradores escritoo, se cadra, tal vate nunha noite fría do Nadal ... XX, xa a punto de finar.• 

Vinte catro especialistas partipan no Congreso Internacional 
de Surrealismo homenaxe a Granell os dias 6 e 8 en Compostela 
Pinturas, pero tamén música, en, 
saio, xomalismo, narrativa e líri, 
ca dan contido á biografia dun 
Granell que cria no surrealismo 
para dar vida a gran parte da sua 
obra no exflio. Para profundizar 
na sua traxectória, a Fundación 
que leva o seu nome vai reunir 
en Compostela dos dias 6 a 8 de 
Xullo a 24 esp~cialistas no 1 
Congreso Internacional do Su, 
rrealismo. Renfe é a encarregada 
de patrocinar este encontro en, 
tre diferentes personalidades da 
cultura e amigos do artista. 

O xomalista e director do Cfr, 
culo de Belas Artes de Madrid, 
César António Melina, achega, 
rase á sua relación co xomalis, 
mo. Ese mesmo dia, 6 de Xullo, 
intervirán a escritora Olga No, 
vo co documento O vulcan6lo, 
go: Amor e outros estados salva, 
xes e o director- do Instituto 
Cervantes de Damasco, Javier 
Ruiz Sierra, coa ponéncia Gra, 
nell entre a pedra e o ácido, un 
percorrido pola sua obra desde a 
persf)ectiva da .linguaxe esotéri, 

ca empregado polos vellos al, 
quimistas. 

Para falar da sua pt?rsoa coincidi, 
ran nunha mesa redonda Araceli 
Pereda, directora da Fundación 
Lázaro Galdiano e Pablo Jiménez, 
director xeral da Fundación Cul, 
tural Mapfre Vida. De seguido o 
arquitecto J o.5é Medina achegarase 
ao exilio de Granell e a sua amiza, 
de con el en Puerto Rico e Maria 
Angeles Orgaz, profesora da Uni, 
versidade de Alcalá de Henares do 
seu paso por Nova Iorque. 

A muller na obra Granell anali, 
saa Lucia Garcia de Carpi, profe, 
sora da Universidade Complu, 
tense de Madrid, que inaugura a 
segunda xomada do Congreso 
apresentada co lema A morada 
da multipUcación. T amén se aden, 
erarán no surrealismo da sua obra 
Juan Manuel Bon et -recén no~ 
meado director do Museu de Ar, 
te Contemporáneo Reina Sofia
e Enmanuel Guigón conservador 
xefe do N AM. Do mesmo xeito, 
o director do CGAC, Femández 

Cid, os profesores de história da 
arte Josefina Alix e António Ga, 
rrido, asi como os críticos Antón 
Castro e Mercedes Rozas senta, 
ranse para disertar sobre a sua fa, 
ceta de artista. 

O traballo literário de Granell 
percorrerano, xa durante a ter, 
ceira xomada Fantasia Literária, 
Arturo Ramoneda, profesor e 
asesor literário de Alianza, Javier 
Herrera, director da Filmoteca 
Nacional de Madrid e Javier Na, 
varro de Zuvillaga, catedrático da 
Faculdade de Belas Artes de Ma, 
drid, que se vai referir á sua rela, 
ción co teatro. Previamente 
apresentarán as suas ponéncias 
Estelle lrizarry, profesora da Ge, 
orgetown University, Washins, 
ton D.C., Isabel Castells, doutora 
da Universidade da Laguna e 
Carmen Blanco profesora da 
Universidade de Santiago. Pe, 
chan o congreso o atquitecto Xe, ~ 
rardo Estévez e o intelectual Isa, g 
ac Diaz Pardo, que valorará os v> 
cinco anos de existéncia da fon, ~ 

"" dación Grane U en Compostela.• ~ 

1 .-



-=o 
~g 
ON 
zw 
<( o 
,o 

o-•Z 
(") ::::> 
O- X 
01 lJ.J 

Zo 
11") 

O Trinque 
San Xoán 

Por San Xoan a sardiña pinga o 
pan. Chega o verán e con el as 

cacharelas do dia grande. A 

festa perdeu fol nas cidades 

polas dificuldades de sítios nos 

que prender lume; pero 

inventiva non falta e tamén 

se pode recuperar, con mode

ración, ~ costume das trasna

das. Festa a rachar!• 
• PÁXINAS COORDENADAS POR Mº X. GÓMEZ • 

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

O Barco de V. Brión 
• EXPOSICIÓNS 

DE PICASSO 
ABARCELÓ 
Encóntrase na Sala de Ex
posici6ns Caixavigo e Ou
rense, até o dia 30 

•MÚSICA 

CORAL 
A do Uceo Marítimo Vila
garcia de Arousa que ac• 
tuará na Casa da Cultura, o 
Sábado 17 ás 20:30 horas. 

Boiro 
• EXPOSICIÓNS 

ENTORNO E FUTURO 
Estará a partir do Xoves 8 
na Casa da Cultura Ram6n 
Martínez L6pez, até o dia 27. 

Joaquin 
Sabina estará 
no Coliseu da 

CORUÑA o 
Sábada 17. 

~~~~~~~~~ 

•ACTOS 

Luís BOYANO 
Presenta Máxia por narices, 
o Venres 16, no Audit6rio 
Municipal. 

Cangas 
•MÚSICA 

CAPELA 
COMPOSTELANA 
ARTEMfNIMA 
Interpretará Cantatas iuJianas 
do século X\111, o Venres 16, 
ás 21 h, na Igrexa Colexiata. 

ÜALIZA, 
CIDADE ÚNICA 
Pop-rock con tres grupos in
vitados: Dani Nelo, A ban
da do Z.oco, e Toni Lomba 
& Elio dos Santos e tres 
concursastes, niste festival da 
Consellaria de Cultura: Sud
den Blaze, Vannek e Travel 
Hats, de Vigo e Vilagarcia. 
O Venres 16 ás 22 horas no 
PaviUón. Munici¡x.d de Romari
go (500 pta. a entrada) 

Cervo 
• EXPOSICIÓNS 

Luís SEOANE 
Mostra fotobiográfica da 
vida e obra deste artista ga
lega, na Casa Administra
ción de Sargadelos. 

A Coruña 
•CINEMA 

CGAI 
No' ciclo adicado a Robert 
Bresson teremos, o Venres 

16, Une femme douce / Vn
ha muller doce (Franza, 
1969), na que un home, 
diante do corpo da sua mullet -
que vén de suicidadarse, revi
sa o seu pasado, desde o. mo
mento en que coñeceu unha 
rapaza empobre_cida e casou 
con ela. O Martes 20, Qua· 
trenuitsdu~rewur/c.atro 
noites dun soñador (Franza, 
1971), que co;nta cómo un 
pintor detén unha rapaza que 
ía suicidarse, os dous evocap 
os seus pasados e el acaba na
morándose. O Mércores 21, 
Lancelot du Iac (Franza, 
1973), relátanos os .amores 
adúltero.5. de Lancelot, o ca
baleiro da Mesa Redonda, e 
Xenebra, a esposa do rei Ar
tur. No ciclo adicadoº a Rafa
el Azcona, o Luns 19, Mi hi
ja Hil.degart, de Femando 
Fernán-Gómez (España, 
1977), sobre unha muller que 
educa á sua filia para vingar, 
a través dela, o que ela consi
dera humillacións dos homes 

Xogo de te •.café, de Karl Ralchle (1930), que 
podemas COHNHtplar na exposición OeHño de 

Vangarda que se encontra na Sala de Exposicións 
do Cenfro Cultura/ Caixavigo. 

cara ao seu sexo. O Xoves 22, 
. dentro das Sesi6ns Especiais, 
proxectarase Bulworth, de 
Warren Beatty (USA, 
1998), que é .unha mesrura 
de hip-hop e política, xa que 
o senador comeza a falar, a 
ritmo de rap, das suas verda
deiras convicións políticas. 
Ademais poderemos ver o 
curto galego Domingo, de 
Francisco Raña! (20C()), ¡xi
Ua mental para noctámbulos 
etilicos. Todas serán proxec
tadas ás 20: 15 horas. 

• EXPOSICIÓNS 

EMMANUEL SOUGEZ 
Francés, presenta Fotografias 
1928-1958, na que os l:xxle
góns, principais protagonis.tas 
da sua obra, dan idea da sua 
concepción vangardista 
atemperada por un clasicis
mo formal. Veremo.5 tamén 
obras representativas da sua 
actividadecomoüustradorde 
libro.5 e revistas de arte e pu-

blicidade, ou os nus. Ade
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 Be1as Artes. 

ROBERTO ÜONZÁLEZ 
Mo.5tra a sua escultura e pin
tura, até o 28 de Xuño, na 
'Galeria de Arte Pardo Ba.zán. 

JUAN GENOVÉS 
Expónº no Museu de Arte 
Contemporánea Unión-Pe
nosa, até o 2 de Xullo. 

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

MURGUIAEO 
ARQUIVO DO REI1JO 
DEÜALIZA 
É o título da mostra que 

Mercedes Sosa 
A cantante arxentina chega a VIGO 
con "30 años", o seu último traballo, que 
presentará, o Venres 16 ás 22:30 horas, 
no Centró Cultural Caixavigo, e o Sábado 
17 farao no Audit6rio de Galiza de SAN~ 
TIAGO, ás 21 horas.+ 

podemos ollar no Arquivo 
do.Reino de Galiza no Xar
din de San Carlos. 

V BIENAL DE 
ARQUITECTURA 
Correspondente aos anos 97-
98, dirixida por César Pone
la e organizada pola Furu.Uv 
ci6n Barril, onde se encontra 
até o 25 de Xufi.o, e o Minis
tério de Fomento reflexa a 
importáncia das escolas de 
arquitectura españolas como 
viveíros de novas e boas pro
postas e como espazos capa
ces de acoller encoritros 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 disra 
mostra é "O lugar público" e 
nesta ocasión conta coa pre- • 
senza de várias obras premia
das de arquitectos galegos. 

CASTELAO E O TEA1RO 
Pennete contemplar, ente 
outras obras, os orixinais 
manuscritos e a5 ilustracións 
da única obra teatral escrita 
por Castelao, Os vellos non 
deben namorarse, estreada en 
Buenos Aires en Agosto do 
41. Na Fundnción Barrié até 
o !8deXuño. 

Y.ELAZQUEZ: 
A ARTE DA OLLADA 
Mostra didáctica baseada 
en critérios pedagóxicos 
dirixida a escolares mais 
aberta ao público en xeral, 
até o 2 de Xullo, no Museu 
de Belas Artes. Consta dun
ha introdución, que inclue 
paneis ínter-activos con 
imaxes e textos sobre as di
ferentes etapas e vida do 
pintor, e 15 seccións, que a 
través de reproducíóns per
meten, cronoloxicamente, 
seguir unha visión globa l 
da sua produción artística. 
Un dos cadros, El principe 
Baltasar Carlos, está reali 
zado en 3 dimensións para 
os non videntes, habendo 
tamén unha maqueta tridi
mensional de Las meninas. 
As visitas de grupos reali
zaran.se co apoio de persoal 
especializado, de Martes a 
Venres, ás 10, 11, 12 16,17 
e 18 horas prévia solicitu· 
de no telf. 981 223 723 . 

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

•MÚSICA 

JOAQUÍN SABINA 
Estará, coa sua peculiar voz 
e as letras que caracterizan 
os seus temas, o Sábado 1 7 
ás 22 h.oras no Coliseu. A 
entrada é de 2.500 pta. 

FESTIVAL MOZART 
Continua o Venres 16 coa 
Real Filharmonia de Galiza, 
dirixida por Jesús López Co
bos e con Laurent Blaiteau 
á frauta e Celine Landelle á 
arpa, que interpretarán obras 
de W. A Mozart e de F. J. 
Haydn e o Domingo 18, a 
Orquesta de Cámara da 
Sinfónica de Galiza, con F. 
Biondi á dirección e Massi
mo Spadano ao violino, in
terpretarán obras de W. A. 
Mozart, F. J. Haydn e L. Boc
c h.er in i. Os dous dias ás 
20:30 h., no Teatro Rosalia 
Castro . O Sábado 17 e o 
Luns 19 o Don Giovani, a 
cargo da Orquesta Sinfónica 
de Galicia co Coro do Festi
val Mozart, baixo a direc
ción musical de Víctor Pa
blo Pérez e dirección cénica 
de Jonathan Miller, ás 20 
horas no Palácio da Ópera. 

Testament 
O ~rupo cilliforniano actuara, 1stt• 
\ 'enn.·, 16, na sl·~unda parte do\' Fes· 
ti\'al \ 'edra-Rock, xunto cos cataláns 
Onassis' D;rr e os pontc,·cdrcscs Ob;,. 
mal. Como saheredes a I" parte do fes· 
ti,·al, cclchrada o pasado .Maio, ti,·o 
que pospoñcrse pola qucbra da casa 
dos T cstament, que ag:ora retoman a 
xira e só actuan en \'edra e Madrid. 
As entradas estarán á \'enda a próxi· 
ma semana nos pontos habituai.s pero 
de querer máis información podedes 
chamar ao 609 348 363. • 

Castro de Rei 

• EXPOSICIÓNS 

Os TRABALLOS 
ARTESANAIS 
No Castro de Viladonga. 
Construci ' n, metal, oruiva
ria, carpintaria, cerámica, 
tecidos e urros aaballos te
ñen cabida ni ta mo tra. 

A Estrada 
• EXPOSICIÓNS 

GOYA 
A s rie d gravado Capri
chos, na Sala de Exposicións 
Caixavigo e Ourense. 

Ferrol 
• EXPOSICIÓNS 

J. POLO T AIBO 
De Ferro!, colgaos seus óle
os, maiormente de paisaxes 
e retratos da cidade, na sala 
de exposicións da Furulaqom 
Artábria até o 5 de Xullo. 

ARTISTAS [LUSTRES 
DOS. XX 
Que podemos contemplar 
na galería Sargadelos, con 
motivo do seu X aniversário. 

• CONFERÉNCIAS 

EUROPA MUNDI 
Ciclo de debates no que, 
do Mércores 21 ao Ven
res 23, teremos as sesións 
adicadas a Democrácia, 
nacionalismo e europeismo, 
coordenadas por Ferrán 
Requejo, no Auditório da 
Universidade. 

• EXPOSICIÓNS 

MUSEU VIRTUAL: 
SANTIAGO E O 
CAMIÑO 
As novas tecnoloxias pre
sentes nesta mostra que 
permanecerá un ano en 
Santiago. Esttutúrase en se
te partes, desde as que se 
poderá acceder aos pontos 
máis rechamantes da cida
de e experimentar sensa
cións de imersión grazas á 
combinación de efectos vi
suais e auditivos ou visitar 
un museu virtual con ex
tractos temáticos da Funda
ci6n Granell e do Museu do 
Pavo Galega. Tecnoloxia, 
interfaces virtuais, multi
media ... No Pazo de Fonse
ca. En Setembro trasládase 
a San Martiño Pinário. 

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

GRANELLE 
AMPARO SEGARRA 
Eugenio Granel! presenta 
a exposición "O elixir do 
alquimista", e Amparo 
mostra unha colección 
dos seus collages. Na Fun
daci6n GraneU. 

CARTOGRAFIA 
DAGALIZA 
A dos séculos XVI ao XIX da 
colección Puertas-Mosque
ra no Coléxio de Fonseca. 

•MÚSICA 

REAL Fll.HARMONIA 
DE GALICIA 
Didxida por Jesús López 

0 XOOO DOS ESPELLOS 
Poderemos ver a colec
ción surrealisa da Funda
ción Granel!, con obras de 
art istas como Picasso, 
Miró, Duchamp, Pica
bia, Man Ray ou Saura 
no Centro Cultural "To
rrente Balles ter", até o 30 
de Xuño. 

Goián 

• EXPOSICIÓNS 

ARTE 
BRONCE FUNDIClÓN 
lsta tenda-exposición, des
pois dos traballos de am
pliación, oferece máis de 
200 obras: obra en terra 
cocida de José Molares; 
obra pictórica de Carlos 
Maño; e obra gráfica de 
diversos autores. 

A Gudiña 
• EXPOSICIÓNS 

BETI ALONSO 
Colga as suas pinturas na 
Casa da Viuda. 

Teresa Berga.nza e Cecilia. LaYilla 

Recital de duos que nos, ofere
cerán, co pianista J. A. Alvarez 
Parejo, interpretando obras de 
Monteverdi, Mendelssohn, 
Gounod, F. Dor, Carnicer y 
Dvorak, o Luns 19 en ÜU .. 
RENSE, ás 20:30 no Teatro 
Principal, e o Xoves 22, ás 21 
horas no Centro Cultural Caixa
vigo de VIGO. t 

Cobos e con Laurent 
Blaiteau á frauta e Celine 
Landelle á arpa, que inter
pretarán obras de W. A. 
Mozart e de F. J. Haydn, o 
Xoves 15 ás 21 horas, no 
Aw.litório de Galiza. 

MÚSICA NAS PRAZAS 
Continua o Venres ·16 con 
John Landis Fans, ante
riormente JLF, unha das 
formacións máis veteranas 
e anovadoras do panorama 
musical nos co11Certos-per
formances onde o cabaret 
convive coa psicodélia e o 
terror da série B. O seu últi
mo traballo é Songs of th.e 
frozen latitudes, na praza de 
Cervantes. O Sábado 17 es
tará, no Toral, Banana Jazz, 
cuarteto de jazz tradicional 
que nos amosará a sua ori
xinalidade nos arranxos e a 
comunicativa acrirude dos 
intérpretes. As duas actua
cións serán ás 23 horas. 

ALBERTO CONDE 
TRIO,CARME 
KR.UCKENBERG 
Composto por A. Conde 
ao piano, Kin Garcia ao 
conrrabaixo e babeo eléc
trico e André Rivas, bate
ria e percusión. A eles 
únese Carme Krucken-

Lugo 
• EXPOSICIÓNS 

]A VIER MELÉNDFZ URZA 
Mostra as suas esculturas, 
até o 16 de Xullo, na sala 
de exposición "Capela de 
Sta. Maria" do Centro de 
Artesania e Deseño (Ronda 
da Muralla). 

MIGUEL ÜARCIA 
Poderemos ollar as suas 
calcografías en A Lus do 
Candil. 

........ 1ec, -.e .. R 
berg co recitado do libreto n 

ANOSATERRA 
Jazz espido, inspirado nos 
debuxos de Eva Llorens, 
unha viaxe pala hist.ória do 
jazz desde finais do XIX 
até os nasos dias. O Mar
tes lO, ás 22:30, horas no 

• •••••••••••••••••••••••• 

Auditório de Galiza 

MANÁ 
O grupo de rockc latino 
español estará en concer
to no Multiusos do Sar, o 
Martes 20 ás 22:30 horas. 

ACADEMY OF SAINT 
MARTIN~IN-THE-FlELS 
Co director Sir NevÜle 
Marriner, interpretarán 
obras de F. Mendelssohn, 
W. A. Mozart, J. lbert, e 
L. v. Beethoven, o Xoves 
22 ás 21 horas no Auditó
rio de Galiza. 

•TEATRO 

¿QUIEN TEME 
A VIRGINIA WOOLF? 
De Edward Albee, con A. 
Marsillach, Nuria Espert, 
Pep Munné, e Marta Fer
nández-Muro, en versión 
e dirección de Adolfo 
Marsillach, o Xoves 15 
no teatro Principal. 

JOSÉ LUIS COLL 
Oferécenos o espectáculo 
Yo, o Venres 16, Sábado 
17 e Domingo 18 ás 22 
horas no Teatro Pri11Cipal. 

AMADEUS 
De Peter Shaffer, con Jo
sé Sacristán, Roger Pera 
e Carmen del Valle, o 
Mércores 21 e o Xoves 
22, ás 22 horas no Teatro 
Principal. t 

ANróN ABREU BASTOS 
Mostra restrospectiva da 
sua pintura na Sala Nova 
Rua. 

ALFREDO BONGIANNI 
Colga as suas fotografías no 
Círculo das Artes. 

DIONISO FIERROS 
Asturiano da segunda me
tade do s. XIX, pintor ofi
cial pero tamén coa sua fa
ceta intimista, máis lixeira 
e interesante. Mostra que 
percorre as suas etapas no 
Museu Provincial. 

Javier Meléndez 
U1%0 mostra as 

suas esculturas na 
sala de 

exposicións 
"Capela de Sta. 

Maña" do Centro 
de Artesania e 

Deseño de LUGO. 

. ,·. 

A.NTONI MAS 
Mostra as suas esculturas 
na galería Clérigos até o 2 7 
diste mes. 

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

Os RENov ADORES 
Os fondos da Colección Cai
xa Galicia na sala dista Fun
dación até finais de mes. 

PEDRO CAMPOS 
Colga as suas pinturas na 
sal 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. 

•MÚSICA 

CLAVICÉMBALO 
No clube de arte e música 
teremos, o Xoves 15, a Ja
vier Krahe quen, co seu 
surrealismo, o carácter 
mordaz e tenro, sério e es
pontáneo, cachondo e bur
lesco, nos faga gozar acom
pañado de guitarra e o 
contrabaixo; o Venres 16, 
jazz co grupo lugués Clavi
jazz, guitarra, baixo, bate
ria, saxo e frauta; e con 
eles, invitado, o trompetis
ta arxentino Guillermo 
Lancelotti, amante do es
tilo de Amstrong e o dixie
land. O Mércores 21 habe
rá canción de autor con 
Riki López quen, co guita
rrista A. Maldonado, pre
senta Desconcierto, espec
táculo de temas satíricos e 
humorísticos cos que se 
achega ao público este 
"canta-actor e cronista ácra
ta da realidad.e cotidiá" co
mo el mesmo di. 

SEMANA DO CORPUS 
Estará Hum.berta Quagliata 
co piano, o Venres 16 no 
Círculo das Artes e o Sábado 
1 7, o grupo de cámara In lti
nere na Igrexa de San Pedro. 

Marin 
• EXPOSICIONS 

lLUSTRACIÓNS 
DE LIBROS 
Os orixinais da editorial ka
landr~, até o 14 de Xuño, 
no Museu Manuel Torres. 

Me año 
•MÚSICA 

ARA U CA 
Grupo de música folc que 
estará, o Venres 16 ás 
23:35 h, na Taberna de 
Cancela no lug~ de Xil. 

:··· 

·.·:. 

Oia 
•TEATRO 

CIA. DE PILAR PEREIRA 
En Tempo de Lecer, o 16-
de Xullo no Audit6rio Mu
nicipal. 

Ourense · 
• EXPOSICIÓNS 

A ESCULTURA 
ESCULPIDA 
Mostra colectiva que esta
rá, até o 2 de Xullo, no 
Claustro de San Francisco. 

RICARDO 0UTES 
Expón os seus óleos no Edi
ficio Politécnico do Campus 
de Ourense. 

]OSÉ LUIS DE DIOS 
O coñecido pintor galega 
oferécenos as suas obras no 
Museu Municipal, até ; 2 
de Xullo. 

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

X. GARCIA RIVAS 
Colgaos seus lenzos na ga
lería Visol até o 16 diste 
mes. "Luz de aguada, insi
nuación de penumbras, de 
vixília melancólica, perta 
da fronteira de vivéncias 
sulagadas nun estádio pre
verbal do descorrer; pre
sentimento da soedade, da 
fugacidade do tempo e os 
seus afáns" en verbas de 
X.L. de Diós. 

MANU 
Muniategiandikoetxea, de 
apelido, titula Tartekoak, 
Entres nós. Retrato de famí
lia, a mostra de pintura que 
ten, durante todo iste mes, 
na galería Marisa Marimón. 
Pintura figurativa de mar
cado carácter xeométrico 
que conclue nuns cadros de 
liñas moi esbeltas e sutis 
que o achegan á abtrac
ción, pero que se arredan 
dista, polo recurso das pers
pectivas e volumes. 

Os ESP AÑOIS T AMÉN 
POMOS EMlGRANTES 
Mostra fotográfica da Fun
dación EFE que poderemos 
ollar, até o 26 diste mes, no 
Edificio Simeón. 

SOLIDARIEDADE 
CON COLÓMBIA 
Mostra de fotografías, du
rante o mes de Xuño, na 
Asociación Xuvenil 
Amencer. 

Ponteareas 

• EXPOSICIÓNS 

MÚSICA PARA VER 
Poderemos ollala no Pal.á
cio da Música até odia 25. 
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Ilustración 
deMonique 
Felix de un 
libro de 
Kalandraka 
Editora, 
que mostra 
orixinais dos 
seus volumes 
en MARIN. 
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A burlo do 
galo, 

de R. Vidal 
Bolaño, será 
representada 

polo Centro 
Dramático 
Galego,o 

Venres 16e 
Sábado 17, 
no Pazo do 
Cultura ele 

PONlEVB>RA. 

En rota 

Pontevedra 
•CINEMA 

NENOS 00 PARAISO 
Inserido no ciclo Cinema de 
actual:idade, do director Ma
jid Majidi (Irán, 1997), que 
con grande sinxeleza canta 
os avatares de dous irmáns 
que, vivindo na miséria, 
tentan ocultar a perda dun 
par de zapatos. Preséntanos 
o universo infantil ampa
rándose no cotián. Organi
zado polo cine-clube Ponte
vedra, o Mércores 21 en se
sións de '20:30 e 22:15 h na 
Sala Caja Madrid. 

•DANZA 

EscoLA DE DANZA 
VAGANOVA 
Festival de fin de curso, o 
Mércores 14 e o Xoves 15 
ás 20:30 horas, no Teatro 
Principal. 

• EXPOSICIÓNS 

PASTOR ÜUTEIRAL 
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, metál e 
barro, na galeria de arte 
Anexo, até finais de mes. 

]OEL-PETER WITKIN 
Descoñecido, exposición 
de 118 fotografias, debu-
xos e estudos e 11 obras 
comparativas de 8 autores 
clásicos: Gaya, Paul 
Strand, T .R. Willians, Pi-
casso, George Grosz, 
Henri Matisse, Paul Cé-
zanne, Harry Stemberg e 
Max Beckmann. Witkin 
explica o seu proceso cria-
tivo nunha entrevista 
persoal en vídeo-montaxe 
de 20 minutos . No Pazo 
de Cultura até o vindeiro 
9 de Xullo. 

BARBóo 
Podemos visitar na Escola 
de Restauración, en Belas 
Artes, a mostra que o Co-
léxio de Arquitectos adi-
ca a Xosé Bar Bóo. Nela 
clase a coñecer a traxectó-
ria deste anovador da ar-
quitectura galega, xa fina-
do, e un dos impulsores 
do actual coléxio de profi-
sionais. 

Ao CASTRO DE SÉSAMO 
lste Domingo 18, a A.C. "Colectivo Cami-
ños" organiza un percorrido a pé por esas 
terras, onde un dos mauros que soterrado 
alí vive bérralle ao Xosé: ¡Ai hom, pecha 
o arado, e non ares tan fondo, que me des-
tellas a casa! Saen ás 9:)0 da Estación de 
Autobuses da Coruña e pensan voltar arre-
dor das 14 h. Máis información e inserí-
cións no tfno. 696 507 825. t 

Convocatórias 
V PRÉMIO XORNALÍSTICO 
MANUEL REIMÓNDEZ PORTELA 
Convocado pola Fundación de Exposi
cións e Congresos da Estrada, outorgaran
se 250.000 pta. ao traballo ou série de 
traballos, publicados en galega en cal
quer dos médios de comunicación im
presos, que mellar reflita o tema "A lec
tura no novo século". Poderanse presen
tar persoas de calquer nacionalidade con 
traballos publicados até o 30 de Xullo de 
2000. Deberán remitir unha páxina ori
xinal dos rraballos publicados, na que 
conste a data de publicación e o médio 
acompañada dos dados do autor, á sede 
da Fundación, Zona deportiva s/n, 
36680 A Estrada, Pontevedra. O prazo 
de recepción rematará o 1 O de Agosto. 
Máis información no 986 573 406. 

PRÉMIOS M ª BARBEITO 
DE EDUCACIÓN NA GALIZA 
Convocado pala Faculdade de Ciéncias 
da Educación da Universidade de 
Santiago, en comemoración dos 150 
anos da criación da Escala Normal Su
periro Compostelá e dos 25 anos da 
Sección de Pedagoxia da Universidade, 
coa finalidade de recoñecer publica
mente aquela iniciativas, centros e in
vestigacións psicopedagóxicas que polo 
seu valor e interese máis contribuan ao 
desenvolvimento educativo da Galiza, 
favorecendo a anovación, calidade edu
cativa e renovación pedagóxica. O Pré
mio á Investigación Pedagóxica será pa
ra aquel Informe Orixinal de Investiga
ción Pedagóxica referido ao coñeci
mento da educación elaborado durante 
os dous últimos cursos 1998-99 ou 
1999-2000 (até o 30 de Xuño), e está 
dotado con 500.000 pta. O Prémio á 
Anovación e á Experiéncia Pedagóxica 
será para a Memória que dea canta dun
ha experiéncia pedagóxica realizada 
nun centro educativo non universitário 
· galego, versando os traball~ preferente-

• LEITURAS 

RAMóN SOBRINO 
BUHIGAS 
Presenta o seu libro Corpus 
perogliphorum Gallaeciae, re-
editado por Ediciós do Cas-
tro, o Xoves 15 ás 20 horas 
no edifício "Fdez. López" do 
Museu de Pontevedra. 

•MÚSICA 

SENE ANGOLA 
É o grupo encargado de 
montar a festa africana no 
bar Carro Colunas de Sta. 
Mª de Xeve, na estrada de 
Lérez aos Milagres de 
Amil, iste Venres 16 con 
entrada de balde. 

•TEATRO 

A BURLA 00 GALO 
De Roberto Vidal Bolaño, 
representado polo Centro 
Dramático Galega, baixo a 

. dirección de Xoán Cejudo. 
Última obra deste autor, 

mente sobre: Organización escolar; In
tegración escolar e tratamento da diver
sidade; Normalización lingüística na 
educación; Áreas didácticas específicas; 
ou A incorporación das novas tecnolo
xias; constando dun 1 Q prémio dotado 
con 350.000 pta. e un 2º con 150.000. 
Os traballos deben ser orixinais e inédi
tos, en galega, e non premiados con an
terioridade. Presentaranse por triplica
do, formato DIN A-4, mecanografados a 
duplo espazo por unha só cara, podendo 
acompañarse de toda a documentación 
complemetar escrita e gráfica que se 
considere oportuna, non podendo ser 
dunha extensión inferior ás 150 páxinas 
os da modalidade de Investigación Edu
cativa. Presentaranse no rexisto da Se
cretaria do Decanato da Faculdade de 
Ciéncias da Educación da Universidade 
de Santiago até o 30 de Xuño de 2000, 
debidamente identificados. Os prémios 
daranse a coñecer no transcurso dun ac
to público a celebrar en Compostela en 
Outubro diste ano podendo ser declara
dos desertas. As entidades convocantes 
compométense a dar publicidade ás 
obras premiadas podendo recomendar a 
publicación de traballos non premiados. 
Unha cópia dos traballos presentados 
pasará a formar parte da Biblioteca e 
Centro de Documentación da Faculda
de, podendo ser consultados, se ben a 
autoria fica-preservada ante a sua posíbel 
cópia ou edición. Os traballos editados 
levarán indicación de Prémio M ª Barbei
to, renunciando aos direitos de autor· da 
1 ª edición. As entidades organizadoras 
adquiren direito preferencial da primeira 
edición durante o ano a contar desde a 
sua concesión. Os traballos só poderán 
presentarse a unha só das modalidades. 

CoNCURSO FITTCXJRÁHCD CERNA 
Últimos dias para apresentaren os ori
xinais a iste concurso que realiza ADE
GA con motivo do seu 25 aniversário. 

O tema pode abarcar calquer das va
riantes do meio ambiente, desde a de
núncia a fotografias de animais, plan-. 
tas ou paisaxes tanto desde unha ópti
ca positiva coma negativa. Os orixinais 
deben enviarse ao local nacional de 
ADEGA, rua de Tauro 21, 111

, 15.704 
de Santiago de Compostela, antes do 
25 diste mes, e pasarán a forma parte 
dunha exposición no acquariumgalicia 
de Ogrove. As fotos premiadas publi
caranse no Cerna. Máis información 
no telf. 981 570 099 ou na páxina 
electrónica www.ctv.es/USERS/adega 

ECONOMIA GALEGA: 
DINÁMICA RECENTE E 
PERSPECTIVAS 

-Colóquio organizado polo Instituto 
Universitário de Estudos e Desenvolvi
mento de Galiza (IDEGA), Universi
dade de Santiago, Centro de Investiga
ción Económica e Financeira e a Fun
dación Caixa Galicia, terá lugar no 
Hostal dos Reis Católicos de Santiago 
o Mércores 21 de Xuño. O IDEGA ven 
elaborando un informe anual sobre a 
economia galega, o que supón o XIV, 
A Economia Galega . Infarme 1998-99, 
do que son autores unha equipa de uni
versitários e outros especialistas baixo a 
dirección de Alberto Meixid&, consti
tue unha boa ocasión para efectuar un
ha refexión colectiva sobre as tendén
cias actuais e os principais retos aos que 
se enfrenta e economia da Caliza. En 
cada tema comezarase cunha breve ex
posición a cargo de membros da equipa 
redactora, seguida da intervención dun 
comentarista, abríndose a continuación 
o debate. Ás 9:45 realizarase a abertura 
do colóquio; ás 10 horas, Dolores Lina
res Cuerpo, como ponente, e Teresa 
Pedros Silva, como comentarista, trata
rán sobre A dinámica recente e situación 
do mercado de traballo; ás 11:15, Edelmi
ro López Iglesias, ponente, e Hixínio 

Mougán Bouzón, comentarista, farano 
sobre o Sector agrário; ás 12:45, Manuel 
Yarela Lafuente e Uxio Labarra, po
nentes, xunto cun comentarista falarán 
sobre A pesca, marisqueo e acuiculutra; 
ás 16, Aureliano García González-Lla
nos, ponente, e Ant6nio López García 
farano sobre o Sector servizos : a evolu
ción recente do turismo; ás 17:15, Xoán 
López Facal e Juan J. Ares Fdez., po
nentes, e Ramón Ordá Badia, co
mentarista, farano sobre Indústria e po
lítica industrial; ás 18:45, Xoaquin Al
varez Corbacho e Miguel A. Vázquez 
T aín, xunto cun comentarista, farano 
sobre A actuación do sector público: Fa
cenda Autonómica e Facendas Locais; fi
nalmente, ás 20 horas, realizase a clau
sura por Jesus Garcia Calvo. 

I XORNADAS lNTERNACIONAIS 
DE CULTURA TRADICIONAL 
Dedicadas este ano a O hórreo e a arqui
tectura do pan, promovidas pala A. C. 
Canle de Lira, en Camota onde existe 
un rico património de carácter tradicio
nal. Comezarán o Yenres 23 e serán 
presentada, ás 10 h., polo escritor F. X. 
Fernández Naval, e continuarán o Sá
bado 24; as conferéncias desenvolve
ranse de mañá e tarde. O último dia, o 
Domingo 25, rematarán ás 14 horas 
coa decisión do concurso de empana
das de millo. Haberá conferéncias sobre 
o h6rreo en Galiza, o hábirat, a arquitec
tura do pan, os ritos e a máxia do pan , a 
cultura do pan, os h6rreos asturianos; Ta
mén se farán mesas redondas (os mu
seus e o patrim6nio, a rehabilitación do pa
trimónio); haberá visitas aos hórreos de 
Camota e Lira e aos muíños de Nóuti
gos. Celebra.rase o San Xoán e haberá 
presentación de hórreos de Camota. A 
inscrición da matrícula é de 3.000 pta. 
(con aloxamento e xantar, 10.000). 
Máis información no 981 857 032 / 
981857 026.t 

CEESEPE tográfico, titulado Aruna-
Pintor madrileño, coñeci- chala Pradakshina. A man-
do ilustrador e criador da taña da sabed.aria, no Museo 
movida madrileña dos 80, das Peregrinacións, onde po-
que trae, por vez primeira á deremos comtemplalo até 
Galiza, as suas pinturas bai- o 9 de Xullo 
xo o epígrafe de Mecánica 
celeste e que poderemos CHARLES THURSTON 
contemplar na Casa da THOMPSON 
Conga, no Coléxio de Ar- A mostra fotográfica chá-
quitectos, até finais de mes. mase A Compostela de 

Charles Thurston e p6dese 
COLECCIÓN con templar no Pazo de 
STIFTUNG LUDWIG Fonseca. 
Máis concretamente Colee-
ción Museum moderner Sif- PROXECTO ENARTES 
tung Ludwig, Viena. De Cincocentos anos do descu-
Andy Wharhol a Pedro Ca- br.imento do Brasil. O Colé-
brita Reis, acolle 21 obras de xio Fonseca acolle obras de 
Pedro Cabrita Reis, Sophie vinte artistas plásticos brasi-
Calle, T ony Cragg, Günt- leiros. 
her forg, Gilbert & George, 
Jasper Johns, Bertrand La-
vier, Morris Louis, Miche- ARede langelo Pistoletto, Robert 
Rauschenberg, Sean Scully, 
Frank Stella, Jessica Stock-
holder, Cy Towrnbly, Andy 
Warhol, Tom Wessehnann, 
Franz West e Braco Dimitri-

inserida na liña cunquei- Chema Madoz oferécenos as últimas fotografias 1998-2000 jevic, seleccionados de entre 
riana, que conta a vida de na galería Trinta de Santiago. as numerosas obras do mu-
don Esmeraldino, o Galo seu citado, e que dan carpo 
de Portugal, a través da que á idea de como se formou 
confesa a sua paixón e ad- NACHO BUSTOS pintar; extranos obxectos unha colección de arte con-
miración por Cunqueiro e Most:ra a suas fotografias, que adquiren un movimen- temporánea. No CGAC até 
á vez retorna ao tema do até o 31 de Xuño, no pub to sutil, sempre drástico; o 31 de Agosto. 
mito de don Juan na litera- Habelas Hainas. violinos con mécanismos de 
tura galega. O Y emes 16 e autonomia que lle dan un LAIÑO 
o Sábado 1 7 ás 21 horas no SANDRA NOOUEIRA toque poético en contraste Mostra as suas pinturas e 
Pazo da Cultura. Móstranos as suas pinturas, con pezas máis duras, como gravados no pub Modus Vi-

Santiago 
até 24 de Xuño, na Galería as máquina de serrar pare- vendi até o 8 de Xuño. Yoli 
SCQ. des . Nas suas esculturas, Colino, expón no Currun-

instalacións· e fitas o corpo cho. E Marisa Presa$ no Pe-

• EXPOSICIÓNS XosÉMANUEL interactua de xeito ritual co pa a Loba, até o 18 de Xuño. 
CALZADA ambiente. Até o 10 de Se-

CHEMA MADOZ Colga as suas pinturas na tembro no CGAC. ARTISTAS 
Oferécenos as últimas fo- Casa da Parra. Neste mes- COMPOSTELÁNS 
tografias 1998-2000 . Os mo lugar inaugurará a sua XURXO ALONSO A galeria de arte Cit:ánia. ofe-
obxectos cotiáns que cons- mostra Peteiro o vindeiro Caracterizado por unha ex- récenos un encontro coa 
true e fotografa son impo- Luns 19 de Xuño. presividade íntima onde a obra de dezasete artistas ven- Sár:ria síbeis, desfuncionalizados, cor adquire protagonismo, cellados á cidade e ao seu 
sen território. Nada é o REBECCA HORN titula "Cidades do Norte" a mundo cultural. Unha mas-
que parece nas obras deste Alemana, considerada co- exposición de acrílicos so- tra do que se fai nos obradoi- •MÚSICA 
artista madrileño, inven- ma unha das artistas esen- bre papel nos que represen- ros artísticos composteláns. 
t9r, transgresor e produtor ciais da segunda metade do ta distintas cidades desde a Até o 2 7 de Xullo. ABE RÁBADE 
de signos arrebatadores. s. XX, a sua proposta está sua particular visión. Na Jazz para o Tempo de Lecer 
Até o 8 de Xullo na gale- no límite de distintas disci- galería ]óse Lorenzo até o DITMAR BoLLAERT no Auditório Municipal o 
ria Trinta. plinas: idea máquinas para 27 diste mes. Presenta o seu proxecto fo- Venres 16. 
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Sanxenxo tografias, textos e ilustra-
cións, na Casa das Artes. 

•TEATRO RuT MARTíNEZ 

FALCA TRUA 
Exposición de gravado na 
libraría-galería A Caixa de 

Presenta a sua obra Mons- Pandora (Triunfo 1) até o 2 
truadas , o Venres 16 no de Xullo. De 10 a 13:30 h. 
Auditorio Municipal. e de 16:30 a 21 horas nos 

Tui 
días laborábeis. 

ALlNA SUÁREZ 
• EXPOSICIÓNS A GUERREBERRE 

Na gale ría Vis ual Labora 
M ª ANTONIA PASCUAL (López de Ne ira 5), qu e 
Mosrra as suas pinturas, até con ta con sala de exposi-

o 17 de Xuño, n a gale r ía cións, espazos para exposi-
Trisque! e Medúlio. cións temporais, obxectos 

de regalo dos museus e cen-

"Q" tras oficiais de arte e libraría 

Mo tra colectiva de escul- xeral especializada en arte. 

tura e pintura que est?rá, Esta artista cubana, transmi-

até o 20 de Xuño, na Area te, de xeito subliminal, un 

Panarámica. mundo de emocións e con-
troversias a meio da riqueza 

Vigo cromática do seu expresio-
nismo. Até o 21 de Xuño. 

• CONFERÉNCIAS M ARISA C ASADO 

MANUELA U TRJLLA 
Colga as suas pinturas fe i-
tas en Marrocos na galeria 

Entre deseo y realidad, inse- Ad H oc, até o 27 diste mes. 
rida nos colóquios do Clube 
Faro de Vigo, o Venres 16, S ANTIAGO MONTES 
ás 20 horas no Paraninfo do De temperamento románti-
Rectorado da Universidad.e. co, iste vigués do ano 40, 

conta cunha longa carreira 
•DANZA comezada no impresionismo 

BALLET EsPERANZA 
para rematar, na acrualidade, 
no informalismo. No Clube 

ARRONDO Financeiro ( Garcia Barbón 
Festival de danza a benefí- 62) aré o 18 de Xullo. 
cio de Amencer, o Mérco-
res 21 ás 20:30 h . no Au.di- ALEJANDRO LANDlN 
tório do C enero Cultural O artista vigués expón, du-
Caixavigo . rante iste mes, a sua pintura 

• EXPOSICIÓNS 
abstracta, arte subversiva, 
na sala Ritual (Romil 13). 

JAVIER TENIENTE COUSAS DA VIDA 
Mostra a ua obra Emerxén- A Concellaria de Cultura 
cias Humanitárias, re lativa organiza, na Casa das Artes, 
ao traba llo de Médicos do unha mostra cos 110 dese-
Mundo, na Casa das Artes. ños orixinais de Castelao 

coñ ecidos como "Causas 
CA TELAO da vida", que se conservan 
lnsCr no proxecto cultu- no Museu Municipal "Qui-
ral de R nfi Ano Castelao , ñ o nes de León" e que se 
está producida por A Nosa completa con libros, prensa 
Terra, consiste n dezano- e outros obxectos vencella-
ve panei coa fotobiografia e dos co nacionalista, cedi-
reproducións de debuxos e dos pola Fundación Penzol. 
ilustracións do polltico e ar-

DESEÑO DE V ANGARDA t ista galego. Até o 2 de Xu-
llo na ala de exposicións da 1880-1940 
Estación d s Convoios. A Sala de Exposicións do 

ISRAEL T AMA YO 
Centro Cultural Caixavigo, 
acolle ista exposición en co-

Mostra a sua obra Pintura e laboración co Museo Na-
gravado , na galeria Sargade- cional de Artes Decorativas 
los até o 30 de Xuño. de Madrid. Permete coñecer 

a evolución do deseño no s. 
CARLOSRIAL XX. Móbeis, vidro, parcela-
Mostra a sua obra na gale- na ... , obras que formaron par-
ria VGO até o 13 de Xullo . te da colección T ortesten 

Brohan. Parte da toma de 

XULlA conciéncia que se produce 
Expón a sua obra, até o 22 nos movimentos modernistas 
diste mes, n a Sala de Arte do da Europa industrializada 

Centro Cultural Caixavigo. (Art Nouveau e outros) can-
do os progresos da revolucion 

CASTELAO industrial do século XIX son o 

As imaxes . Fotobiografia, re- fondo das inovacións revolu-

alizada por A Nosa Terra e cionárias no terreo das artes 

organizada polos concellos aplicadas. Até o 2 de Xullo. 

de Vigo e Pontevedra, na 
•MÚSICA Sala Temática do Centro 

Cultural Caixavigo . 
TINO BAZ 

CLEMENTE BERNARD Trovador e gaiteiro que es-
Expón as suas fotografías tará, o Venres 16 ás 22 h, na 
na Fundación Caixa Galicia Cava dos Ratos (Ro mil 3). 
até o 23 de Xullo. 

FESTIVAIS 
LA CIUDAD NARRADA FIN DE CURSO 
Mostra que nos oferece fo- O Venres 1 o tocara lle ao 

Anú.ncios de balde 
• Véndese Yamaha 600-Diversión, 
13 km. , extras. lmplecábel. Tfno. 986 
347 868. 

• O BNG de Alfoz-O Valadouro ten 
unha páxina na interrede, onde se 
poden ver todos os números da sua 
publicazón local "A Fuma": http://mem
bers.es.tripod.de/valadouro . O noso 
enderezo postal é o Apdo. 27, 27770 -
O Valadouro. 

• Técnico en infomática, repara
cións, internet (deseño de páxinas 
web, servidor en rede ... ), clases a 
domicilio, etc ... Comarca de Barban
za e limítrofes. Preguntar por Josecho 
no tlf. 981 769 485, consultas de bal
de a través do correo xoselo@jazz
free .com mailto:xoselo@jazzfree.com 

• Á vosa disposición dous novos 
números de A Escolma. Pódense 

_ socilitar gratuitamente, tan só envian
do un selo de 35 pta, a Alberte Monán 
Noval, rua Espiño 162, 15.405 Ferrol. · 

• Precísase Enxeñeiro/a Técnico/a 
Agrícola ou Enxeñeiro/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 I 600 
717 628 . 

•Vendo acordeón diatónico dunha 
só ringleira en tonalidade de Do. Me
nos de un ano e case sen emprego . 
Axeitado para folc . 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. 

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

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

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

• Véndese antena de rádio-afeizo
ado sen estrear da marca Butternot 
mod. HF6V a bon prezo. Razón no 
986 703 146. 

• 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
l os 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 Artefacto 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 praia. Temporada de verán , para 
seis persoas . Tfno . 981 761 137. 

• Cando remates de ler calquer exem
plar dunha publicación en galega, non 
a botes ao lixo .. . ainda pode ter moita 
utilidade. En Ponferrada hai un local 
chamado "Alén da Lenda" no que te
ñen un grande expositor de leitura. A 
presenza de publicacións en galega 
é un pequena axuda para os gale
guistas do Bierzo na sua dura tarefa 
de manter viva a presenza da língua. 
Alén da Lenda. Rua Matachana 7, bai
xo. 24.400 Ponferrada. O Bierzo. 

• Vendo Renault 12 TS (OR-37 40 -
D); ITV até finais do 2000. Chamar 
ao telf. 654 781 910. 

• A peña deportivista Pardo de 

)OKER 

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 
História na província da Coruña 
por praza na de Pontevedra (Ensino 
Secundário) . Oposición 1994. Tfno.: 
986 227 793. 

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

• Coleccionamos auto-colantes 
políticos e de movimentos sociais e 
culturais (da esquerda, nacionalistas, 
libertários ... ), agradecemos doazóns, 
tamén mercamos 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 
Meirás (Sada), con licéncia de edifi
cación e proxecto básico (modificá
bel) para vivenda de 200 m2 • Tfno. : 
981 614348. 

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

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

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

• Arrendo chalet con xardln 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 .+ 

•MÚSICA 

CORAL 
A do Liceu Marítimo de 
Vilagarcia de Arousa 
que estará na Casa da 
Cultura o .Sábado 1 7 ás 
20:30 horas. 

Porto 
•MÚSICA 

CAETANO VELOSO 
Estará q Martes 27 no Coli
seu do Porto. Máis informa
ción no telf. (portugués) · 
21315 6554.• 
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Represen· 
tación de 
Cyranode 
Bergerac, 
de Edmon 
Rostand, a 
cargo de 
Produccións 
Ubrescena, 
oXoves 15 
no Centro 
Cultural 
Caixavigo. 

Centro de Ensinanza Mu~ 
sical Allegro, ás 20 horas; o 
Sábado 1 7, ás 1 7 h. será a 
Escola de Música Ama
deus; o Domingo 21 esta
rán Xovens Promesas do 
Ballet Cidade de Vigo 
(Danza Hannelore) , ás 20 
h ; e o Martes 20 teremos 
Baile Moderno a cargo da 
Asociación Viciñal Val do 
Fragoso, todos no Audit6rio 
Municipal Caixavigo. 

PsrmroN1CA. DE CoNXo 

O Xoves 15 a partir das 22 
horas ista sala acolle a ac
tuación de Ca ns, banda 
compostelá que se adica, se~ 
gundo eles mismos, ao rock 
de colleiteiro, pleno caduco, 
montaraz, absolutista, ilus
trado ... O Venres 16 tere
mos pop-rock cos vigueses 
La Verdad de los Locos, 
voz, batería, guitarra e bai
xo, que presentarán o seu 
traballo Contra los cuerdos. 
Na noite do Sábado 17 tó
calle ao rimth & blues cos fe
rroláns Víctor Aneiros & 
Blue Notes. Istas duas ac
tuacións serán ás 12 da noi
te. O Xoves 22, ás 12 da 
noite, canción irónica e hu
mor con Ricky López, que 
chega desde a rádio, onde 
colabora con Gomaespuma. 

Presentan o seu disco, 
Psicópolis, o Sábado 1 7 ás 
22:30 horas, no Sete Ma
res. 

X .ISTRA DE CORUX~ 
O grupo focl vigués pre
sentará o seu novo disco 
Xistralia República lndepen
dente, p Sábado 1 7 ás 20 
horas, · no Centro Cultura[ 
Caixavigo . 

•TEATRO 

CYR.ANo DE BERGERAC 
De Edmon Rostand, a car
go de Produccións Libres
cena. Versión de cámara 
de Francisco Pillado e Pau
lino Pereiro, o Xoves 15 no 
Centro Cultural Caixavigo. 

Vilagarc.ia 
• EXPOSICIÓNS 

TUT ANKHA.MON 
lmaxes do descubrimento 
diste tesouro (a tumba de 
Tutankhamon), 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. 

DoB01 
A Corrida do Boi, en Allariz, celebrarase 
na semana que transcurre entre os Do
mingos 18 e 25 diste mes. 

CARNEIRO AO ESPETO 
A Comisión da Festa comunica que se en
contra aberro o prazo para a reserva de lo
tes para o xantar a celebrar o vindeiro 30 
de Xullo ás 14 horas, na Carballeira de Sta. 
Lucia en Moraña. O lote, ahondo para 20 
comensais, inclue un cameiro de 12 a 14 
quilos, unha empanada de trigo de zorza, 
outra de trigo de bacallau con ·pasas, catro 
moletes de pan, unha dúcea de botellas de 
viño tinto, café, e servizo completo de me
sa. O importe ascende a trinta e cinco mil 
pta. e a reserva, a meio de transferéncia, 
pode facerse en Caixavigo (telf. 986 552 
800); Caixapontevedra (telf. 986 553 058); 
Banco Pastor (telf. 986 552 801); BBVA 
( tlf. 986 553 094 ); e Banco de Galicia ( telf. 
986 553 003). O prazo remata ás 14 h. do 
27 de Xullo. Máis información no telf. do 
concello 986 553 005.+ 
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A Asociación Cultural Canle de Lira organiza as xornadas 'O hórreo e a arquitectura do pan' 

A universidade da cabaceira 
~ CARME VIDAL 

Ás fins de semana, os viciños 
de Carnota fan recontó das ca
baceiras da zona. Miden os hó
rreos, poñen a sua localización 
e o nome do proprietário. Le
van xa máis de seiscentos e to
dos de pedra. Contan ter o in
ventário rematado para o Ven
res Dia 23 de Xuño, cando en 
Carnota comecen as 1 Xorna
das lnternacionais de Cultura 
Tradicional organizadas pola 
Asociación Cultural "Canle" de 
Lira, que, nesta ediciqn, vanse 
adicar a "O hórreo e a arqui
tectura do pan". Os viciños 
celebrarán nesa noite o San · 
Xoán cunha grande cacharela
da e boas sardiñas ás qu~ 
convidan a todos aqueles que 
aprécien as suas cabaceiras. 

Carnota é terra de cabaseiras. 
Agraman por toda parte, apro:
veitando o vento e of e recen do o 
mellar espazo para gardar e ai
rear o millo ou o centeo. Arqui
tectura do pan, de certo, e ta
mén arte de pedra, tantas veces 
marcada co signo do canteiro
autor anónimo. Pero as cabacei
ras de Camota fóronse co tem
po valeirando. Apenas hai xa 
cereais que gardar. Os hórreos 
miraban para a fronte como me
mória dunha cultura rural en pe
rigo de desaparición. Ancorados 
como eles estaban na terra pa
saron a formar parte da paisaxe, 
igual que o mar de Lira ou o 
monte Pindo. Quen dá un peso 
a que daqui a meio século van 
seguir ergueitas ao pé das ca
sas? Os próprios viciños de Lira. 

Os días 23, 24 e 25 virán a Car
nota os "entendidos" na matéria 
para falar das cabeceiras, a ar
quitectura e arte popular criada 
arredor do pan que non se trata 
na Universidade. Os organizado
res cantan que, entre o público, . 
estén os donas dos hórreos e al
g un que outro canteiro que foi 
autor dos últimos construidos. Os 
viciños presentarán gabanciosós 
nos xornadas todo o inventário 
que, a meió de cuadrillas, foron 
recollendo os fins de semana. Os 
de Can/e, teñen xa máis de seis
centos e non queren que se per
da nen un; nen que se destruan 
nen que pasen a adornar calquer 
xardin dunha casa de cidade. 

"As xornadas serán unha manei
ra de sensibilizar aos viciños coa 
riqueza que teñen. Están entu
siasmado e contamos que se im
pliquen na organización. Estamos 
nun momento crucial, en Euskadi 
desapareceron os hórreos e aquí 
cómpre interesar aos máis novos 
na riqueza do seu património" co
menta Maria Is.abe! Longueira, 
historiadora da arte e directora 
das xornadas. Dende que as ca
baceiras, amáis de formar parte 
do património, teñen un incalculá
bel valor turístico. "O recurso 
existe e cómpre convertelo en 
produto, é dicer, oferecelo como 
outro tipo de alternativa", explica 
Longueira e esa concepción foi a 
que levou a seleccionar aos con
vidados, que van desde arquitec
tos até técnicos en xestión patri-

Hórreo de Carnota. 

monial ou turismo e historiadores 
·da· arte e etnógrafos. Manuel Ga
llego Jarreto, Xosé Carlos Sierra, 
Begoña Bas, Manuel Vilar, Ma
nuel Caamaño, Fernando Alonso, 
Felipe ~enén, Concha Fontenla, 
Antón Alvarez, Isabel Longueiras 
Roxélio Saborido e Xoaquin Ma
ceiras participan no programa no 
que desde Asturias viráp os etnó
grafos Juaco López Alvarez e, 
desde Portugal, Teresa Soeirci e 
J6ao Carlos Rocha. 

Palabra de Benigno 

Maria Isabel Longueira ten unha 
especial teima en que até as xor
nadas se achegue, desde Lari
ño, Benigno Lago, un dos últi
mos canteiros que construiu ca
baceiras na comarca, igual que 
o facia seu pai Ramón Lago. Be
nigno ensinoulle a- Isabel a ver
dadeira feitura dos hórreos e o 
sinfin de nomes que teñen cada 
unha das suas partes. "Palabra 
de Benigno" di, cando- menta a 
denominación dalgunha parte do 
hórreo, "zapatóns'', por exemplo, 
ás lousas nas que se asentan 9s 
pés. Contoulle tamén Benigno 
como saian de mañá cedo ao 
monte a coller as pedras cunha 
tarteira de caldo de grelos. Su
bianas aos carros unha vez as 
devastaban a pico gordo para 

. despois baixar o material ao lu
gar onde ian construir a cabacei
ra. A xornada de traballo ia de 
sol a sol. Cada membro da cua
drilla labraba unha pedra, traba
llada palas catro caras deixando 

Hórreo de Ura. 

un vento para que o aire pasara. 

Benigno construiu algun dos últi
mos hórreos en pedra, agora 
apenas se tan e, de se levantar 
algun, é de cemento. Moitas das 
cabaceiras de Camota son do sé
culo XVIII. "Se aguantaron tanto 
en pé, ·era bo que agora pasaran 
dos donas aos tillos e aos netos e 
seguiran sendo parte desta terra" 
·C.omenta Isabel Longueira quen 
non descarta a teoria do etnógra
fo polaco Frankowsi ao situar a 
sua orixe nas construccións pala
f íticas prehistóricas. 

O pan que se planta 

En Camota din que van "plantar 
o pan" cando espetan na terra a 
semente do centeo. "Centeo e 
millo foi o que sempre se gardou 
nas cabaceiras pero agora, como 
·case non hai, armacénanse chí-
charos ou cebolas. Historicamen
te houbo preocupación por gar
dar comida e na alimentación fo
ron sempre fundamentais as se
mentes e o grao" explica a direc
tora do curso. E que valor teñen 
no nível artístico? "Son xoias mi
madas pala man do -Jutor que 
non só elaborou unha construc
ción para o uso senón que se es
merou na sua criación". 

Comprometido nestas xornadas 
anda o escritor Francisco X. Fer
nández Naval, responsábel de 
apresentar as sesións e viciño, 
por afecto e adopción, de Camo
ta. Fernández Naval canta no seu 

libro Unha viaxe á procura do so/
por (As viaxes, A Nosa Terra) a 
curiosa competéncia dos hórreos 
por conseguir ser o máis grande, 
difícil concurso cando estamos a 
falar da xenerosa terra de Camo
ta: "Con igrexa de campanario 
barroco, conta Lira cun dos caba
ceiros, que xunto co de Camota, 
dan sona ó concello. A grande ri
validade existente entre as xentes 
de Lira e Camota por mor dos hó
rreos, que é coma un xogo diver
tido que ás veces salta nas taber
nas, invita a manter unha certa 
ambigüidade no asunto, pero 
convén dicir: a) que ámbolos 
dous teñen 22 pés, b) que o de 
Lira é 1,72 m. máis longo (36,25 
m. e 34, 53 respectivamente) e c) 
que o de Camota é 0,29 m .. máis 
ancho (1 ,74 m. por 1,45 m. ), se
gundo as medicións realizadas 
por quen esto escribe e polo seu 
filio Daniel. Os dous cabaceiros 
son de estilo fisterrán, con pés, 
tornarratos, paredes e remates 
de pedra. O de Camota que tiña 
inicialmente 11 pés, foi construido 
en dúas fases , a primeira en 
1760 e a segunda en 1783, enga
díndolle 11 pés máis para igualar 
ó de Lira, construido en 1779". 

Agárdase que todos os viciños 
participen no encontro. O peche 
da primeira xornada, o dia 23 , 
será unha grande cacharelada 
coa que se celebrará a ·noite de 
San Xoán. No dia seguinte visi
taranse os muíños de Nóutigos 
-arquitectura tamén de pan pe
ro da que esperan adicar unhas 
xornadas vindeiras- e nas ca
sas prepararanse as empana
das de millo que, durante· a ter
ceira xornada, o Domingo dia 
25 participarán nun concurso 

· prévio á degustaGiór] comunitá
ria. A escritora e especialista Fi
na Casalderrey estará no meio 
do selecto xuri. Como os orga
nizadores queren que a cousa 
non quede en pouco, dan os te
léfonos para maior información: 
981 857 032 / 981 857 026. Os 
viciños son os que, nesta sua 
universidade, convidan ás me
llares empanadas feítas co millo 
armacenado en máis -de seis-
centas cabaceiras. + · 

No bon 
camiño 

MANuEL CIDRAS 

En plena efervescéncia da 
descalificación pública 
do PNV e da crucifixión 

de Arzallus (que substitüiu nas 
iras de todo bon español ao 
anterior seleccionador de fut
bol, Clemente), a eleición de 
Enrique Múgica como novo 
Defensor del Pueblo represen
ta un paso máis na estratéxia 

. da Fronte Nacional contra a 
Fronte Nacionalista. 

A escolla dun home de partido 
para un cargo institucional que 
debe estar por riba da liorta par~ 
t id ista suscitou certas reservas, 
pero semella claro que a condi
ción militante socialista do ex
ministro non foi a c u a da ua 
eleición. Esta non debe interpr -
tarse como un xest de despren
d i mento do PP, que segundo 
Chave confund a maioria ab
soluta co Movimento Naci nal. 
Máis ben em lla qu m, rito 
de Múgica para facelo agora De~ 
fen or del Pueblo nace da sua 
activa militáncia no nacionalis~ 
mo español, ou e e pr fire no 
antinacionalismo basco. Unha 
militáncia que está no cerne da 
sua nunca ben aclarada relación 
cos golpistas do 23-F, nun escuro 
episódio que agora non é politi
camente correcto lembrar. 

Se cadra resulta que, logo da sua 
toma de posesión, o señor Mú
gica exerce impecabelmente co
mo Defensor ,del Pueblo, pero o 
comemos son desalentadores. 
Un home que sempre e desta
cou pola sua moderación no 
postulados socialistas é quen de 
descolgarse, en pleno proceso de 
designación parlamentar, decla
rando publicamente que e o 
nacionali tas (periférico ) non 
apoiaron a ua eleición é inal 
de que está "no bon camiño". 
Cunha premisa tan belixerant 
o señor Múgica fica en má dis
po ición para defender a se, ao 
cabo, povo que por contraste ·i
tua como mal encamiñado. 

A situación de úxase con pr -
clama pr gramática uperfi
ciais: E pafü1 v i en, a con
frontación é o b n camiñ 
como xa som s alguén n con-
cert eur peu lecci n mái 
española da hist ria vai gañar 
por fin a Eur copa, mália mal 
comezo con Noruega. empre 
os ma s comezo . Com di un 
anuncio futbolístico-raurino 
que estes días poñen pola t 1 , 
que se preparen (os que se en
fronten á fúria española) .+ 

V oLVER AO REGO 

Ao final resultou que era 
un chiste do xuiz Gar
zón. Unha brincadeira. 

Unha coña. Tres mil desapare
cidos son peccata minuta, para 
o especialista en amizades pe
rigo~as M. Fraga. Pinochet? 
Un home que salvou á pátria! 
Hugo Banzer? Un heroi para 
Bolívia ! Todos tres abrazados 
pola causa da risa universal. 
Quen dixo que os vellos eran 

· todos respeitábeis? • 


