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Unha funcionária denúncia ao .alcalde de Teo
por acoso sexual

Pedro Arrojo:
"En todo o mundo
se ollan os ríos
como riqueza en si
mesmos"
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Debate de Alvárez Cascos e Francisco Rodríguez
sobre as infraestruturas
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As editaríais potenciarán a novas narradoras
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a abrir o seu proxecto
a toda a sociedade
(Páx. 5)

AXunta publica a terceira par1e
dos libros galegos
(Páx. 29)

Xavier Seoane contéstalle
a Xaime Quesada
(Páx. 30)

A indústria da exclusión
Xa pode o BNG empeñarse en lanzar unicamente mensaxe modera,
das á sociedade, xa se pode afanar canto queira en condenar sen palia,
tivos os atentados de ETA, xa pode ser o bastión do pacifismo e o an,
tirnilitarismo, como o foi do ecoloxismo (caluniaron ao nacionalismo
acusándoo de queimar os montes), xa pode pór a ética política como
bandeira. O poder español pon en marcha a "indústria da exclusión" e
o BNG, como nacionalista, queda "fora" do políticamente correcto.
Non importa que sexa a segunda forza política de Galiza (o PNV é a
máis votada en Euskadi), nen que haxa que utilizar sinistras estrataxe,
mas para demonizalo. O último episédio, a non nata declaración ins,
titucional do Parlamento de Galiza de rexeite ao terrorismo de ETA e
a todos aqueles que teñen algunha relación cos que non o condenan
(pretendian que o BNG condenase a PNV e máis EA e, por exten,
sión, a si próprio, dadas as relacións con estes dous partidos}, só é un
máis nesta estratéxia antinacionalista, na campafia de regresión ide ,
lóxica na que xogan un papel preponderante os aspectos psicolóxicos
e emocionais. Se a direita franquista instalada no PP os veu utilizando
desde sempre, máis incomprensíbel é que o PSdQ,PSOE entre neste
xogo. Pérez Touriño semella que non aprendeu nada da sua estadía
no congreso do PSC. Pero o problema é que se instale tamén nas filei,
ras nacionalistas a "indústria da conciéncia" e se crea que as cousas
son asi e non poden ser doutro xeito. •

Dolores Vilavedra (coord.)
Diccionario da Literatura galega,
tomo 111.· Obras
Estudio e mostra do mellor
da nosa literatura.
Un libro de consulta necesario.
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Crónica dunha manifestación continental en Porto
na que os galegos tiveron un papel senlleiro

OBNG comprométese
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Maragall afirma que
a presión psicolóxica impede
o debate sobre o federalismo
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Cincuenta mil traballadores mobilízanse ca gallo da Cimeira da Unión Europea

Galiza unha das protagonistas
da manifestación europea do Porto
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rotonda de Boavista no Porto
era unha festa. Antes de comezar a manifestación persoas de
trinta nacionalidadades intercambiaban autocolantes. Alguns exibian bandeiras de organizacións con culturas sindicais que a priori nada tiñan que
ver: as comunistas da Confedera<;ao Geral dos Trabalhadores
de Portugal coas centristas da
Unión Sindical Obreira de España; as bascas coas do sindicato cristián polaco Sblidariedade. Pero a loita contra precariedade laboral e a procura do pleno emprego explicaban presenzas tan dispares.

0213-3105

·Non se mantén
correspondéncla sobre
orlxlnals non sollcltados.
Esté permitida a reprocluclón
sempre que se citar
procedéncla.
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A Conferación lntersindical Galega non pertence á CES, pero
acudiu á manifestación porque
entande que era importante tomar parte dun acto que demandaba máis e mellar emprego,
por isa desplazou a mil oitocentas persoas en trinta autobuses e un feixe de veículos
particulares .
~b · , .r·4c1:.f~.•

Nunca en Europa houbera unha festantes, enchíase primeiro a
manifestación semellante·. ExisPra<;a do General Humberto
tian precedentes
Delgado, desen centro Europa,
pois os xardins
#
pero até agora
da Avenida dos
1
non se rexistrara
Aliados e por fin
un escándalo a Pra<;a da Liunha concentración desas diaté
que na.Europa , berdade,
mensións na que
acoller a cinparticipasen perunha das rexións cuenta mil persoas de todo o
soas, moitas das
máis ricas
continente. Traque non puideballadores - de
ron escoitar os
do mundo,
trinta países todiscursos que
maron parte nuna moteñamos tantos .pechaban
bilización porque
h a marcha que
partiu da rotonda
desempregados ainda non chede Boavista, no
garan a Pra<;a
e tanta exclusión da Liberdae canPorto, e que chedo estes rematagou até a Praga
social"
ron.
do General Humberto Delgado.
EMILIO GABAGLIO
Foron os discur(CES)
sos os que deron
Ainda non sairan
as últimas dele- ·
o ton da mobiligacións de Boazac1on.
Joao
v-ista, tres quilómetros atrás,
Proven<;a, líder da Uniao Geral
cando a cabeza chegara até o
de Trabalhadores, .e Carvalho
final. Segundo entraban manida Silva, da Confedera<;ao Ge1
;:' ._"' a..1t• 1(1t(~ 1: (s... J ~ ~ ,~ ,,.-.: .. !-', ,e \• t " , :: ,J - ~
, ,~.,,_¡

ral dos Trabalhadores de Portugal, lembraron que o acto pretendia presionar á Cimeira de
Xefes de Estado e de Governo
da Unión Europea que se estaba a celebrar no Porto. "Nao
estamos atisfeitos com as poi íti cas europeias de emprego",
lembrou Proven<;a ao final do
acto. Antes de comezar, o presidente da CES, Frik Verzetnitsch dixiríase brevemente aos
presentes en Boavista para declarar que "estamos aqui para
afirmar que este é o momento
de pasar da Europa do euro á
Europa do pleno emprego e á
Europa social e dos cidadáns".
Máis tarde, xa na Praga do General Humberto Delgado, o secretário xeral da CES, Emilio
Gabaglio habia de pron,unciarse
no mesmo sentido: "E un escándalo que na Europa, unha
das rexións máis ricas do mundo, teñamos tantos desempregados e tanta exclusión social".
Gabaglio ten un discurso radi-
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Pasa á páxina seguinte
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Vén da páxina anterior

cal e non admite a precariedade laboral nen as cifras de paro
que se dan na Unión Europea e
en xeral en toda Europa.
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que deixaba ás claras que as
demandas galegas pouco se diferéncian das dos outros europeus, xa que uns e outros sitúanse frente aos mesmos problemas.

Importante
presenza galega

Un dos que portaba a pancarta
principal da CIG era o seu prePor nacionalidades, os galegas
sidente, Manuel Mera. O secreeran os segundos máis numetário xeral da central, Fernando
rosos, detrás dos portugueses
Acuña, ia na cabeza da manie moi por diante
festación
en
dos españois
compañia dou(uns catro mil) e
tros líderes sindidos franceses
cai s europeus,
ste tipo
(non máis de
ainda que ao remil) . A presenza
matar o acto
de exixéncias
de bascas, cataAcuña preferiu
1án s , italianos,
en demanda do non subir á tribugregos, belgas
na porque a CIG
ou polacos era
pleno emprego e non forma parte
máis cativa. E de
da Confederacontra a
entre os cinco
ción Europea de
mil galegas preSindicatos. Pala
precariedade
sentes, uns mil
sua banda, Maoitocentos eran
nuel Mera amavan callando
da Confederasaba plena satisentre a
ción lntersindical
facción por esta
Galega, os res manifestación.
povoación"
tantes eran da
"Hai quen di que
CCOO e da
MANUEL MERA (CIG) CCOO e UGT
UGT. Contado, a
están moi entrepresenza galega
gadas ao discursó era nidiamenso do capitaliste perceptíbel no
mo globalizador,
caso da CIG , xa
pero o certo é
que os representantes da UGT
que esta é unha grande manie das CCOO estaban integrafestación e que o seu lema é
dos nas delegacións españolas.
'Polo pleno emprego', de modo
Ainda asi , as bandeiras das
que é importante que a CIG esCCOO da Galiza si eran identitexa aqui , porque con- semeficábeis. "É unha mágoa que os
llante mobilización , as autoridagalegas non veñamos todos
des da Unión Europea terán albaixo a mesma bandeira, ainda
go que dicer''. Ademas , para
que lego cada quen fagar notar
Mera, "este tipo de exixéncias
as suas siglas", queixabase o
en demanda do pleno emprego
presidente da CIG, Manuel Mee contra a precariedade van cara . Xunto aos manifestantes
11 ando e monstran a oposición
convocados pala CIG ian os deda povoación á política precaputados Olalla Fernández Daviriedade".
la, Domingos Merino, Emílio López Pérez e Xesus Vega, todos
Novo modelo
eles do BNG . Desta forza tade manifestación
mén estaba o alcalde de Fene,
Xosé Maria Rivera Arnoso ,
Manifestacións semellantes
quen acudía ao acto en solidaproducíronse antes na Europa
riedade cos traballadores de
central , pero nunca acadaran a
Astano , cuxa sección sindical
intensidade cualitativa e cuantida CIG, como a de Sintel, levatativa desta. A nível mundial
ba pancarta própria.
nos Estados Uhidos si houbo
alguns destes actos, cos que
A CIG enfocou a manifestación
gardou estreita relación a mardesde o prisma dos problemas
cha celebrada no Porto. Esta
aos que se enfrentan os trabamanifestación representaba a
laldores galegas. Asi , o lema da
resposta de todos os traballapancarta que encabezaba a dedores de Europa a decisións
1egació n galega era "Galiza.
que lles afectan directamente,
Emprego digno. Non á precariexa que hoxe nas Cimeiras eudade. CIG". !mediatamente desropeas acórdanse medidas de
pois outra pancarta dicia: "Por
trascendéncia continental ás
unha Europa dos pavos e da
que cómpre dar unha resposta
clase traballadora", consigna
acorde con esa realidade. •

IE .

Na manifestación distintos grupos
levaron veículos que portaban consignas
alusivas ás reivindicacións relativas ao
acto. Arriba, os manifestantes cun rótulo
que reclama a semana laboral de 35
horas. Por bailco, mozos da CGTP.
A carón destas liñas o presidente da
Confederación Europea de Sindicatos,
Frik Verzetnitsch, reclama pasar da
Europa do euro á do pleno emprego
nunha alocución antes de iniciarse a
marcha.

Contra a Europa dos escravos
Cando Portugal asumiu a presidéncia da Unión
Europea, o primeiro ministro António Guterres
enunciou un obxectivo irrenuneiábel: o emprego.
Mesmo na reunión de Lisboa de Marzo todo foron
boas palabras, pero en nengun dos casos houbo
medidas nesta dirección máis que unha receita que hai
dez anos que se repite: novas tecnoloxias e formación.
O certo é que Europa perdeu a batalla das novas
tecnoloxias frente aes Estados Unidos e isto provoca
unha resposta á desesperada que pagarán os
traballadores europeus. Nun mundo empobrecido, a
capacidade de produción dos Estados Unidos e
Europa ocidental sobarda a capacidade de consumo,
polo que a loita polos mercados encónase ainda máis.
E nesa loita, Europa está en desventaxe porque non
controla as tecnoloxias da comunicación, pero,
sobretodo, dos contidos que se difunden e os produtos
·
que se promocionan.
A consecuéncia imediata é o recurs_o a unha receita
non enunciada pero palpábel: a precarización do
emprego para abaratar prezos e ser máis
competitivos. No Estado español a taxa de .

eventualidade é do 34%, ainda que no conxunto da
Unión Europea baixa até o 14%. Pero esta porcentaxe
á un espellismo. Cando non hai precariedade, hai
traballos a tempo parcial, que en realidade non tan
máis que ocultar xornadas a tempo completo con
salários e contribucións á Seguridade Social de
xornadas a tempo parcial. E cando non se acumulan
ambas circunstáncias -precariedade con xornadas a
tempo parcial~, hai exceso de horas extraordinárias,
impagadas, naturalmente. Trátase de baixar a toda
costa os salários, como o fixeron os·norte-americanos
con Reagan e os británicos con Thacher.
A receita da precariedade combínase ademais coa
imigración, baixo argumentos humanitários. Dunha
banda empobrécese o Terceiro mundo e dai vén a
necesidade de emigrar para, unha vez chegados a
Eúropa os imigrantes, provocar un dumping laboral
que tamén rebaixe os salários. Porque cando Alemaña
tala de ·importar expertos en informática, do que fala
en realidade é de importar man de obra cualificada. Xa
non lle chega con precarizar aos obreiros non
cualificados, senón que agora hai que reducir os
salários dos operários con maior preparación. O da

imigración é, ademais, un problema envelenado. Non
podemos esquecer a cuestión humanitária, pero a este
camiño van conseguir enfrentar a pobres do Norte
contra pobres do Sul e acusar aos do Norte de
agresores cando uns e outros son _
vítimas por igual.
Outra das receitas enunciadas con máis insisténcia é a
da formación. Falta formación? O 85% dos contratos son.
de peóns non cualificados. Os universitários a cada
teñen máis dificuldade de acadar un posto de traballo, xa
non digno. Que os poderes públicos escamoteen cartas
ao ensino público non significa que falte formación, pero
este argumento é moi útil para culpar aos traballadores
da sua incapacidade para atopar emprego.
Contra todas estas práticas, contra un discurso
falsamente social que oculta o empeño de 1rasladar
aos traballadores a responsabilidade da guerra
económica que Europa mantén cos Estados Unidos,
milleiros de persoas manifestáronse no Porto, unha
proba de que a cada hai máis contestación .social ante
unha Europa do euro que vai camiño de ser a Europa
dos escravos. •
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GAL IZA
1 Os calnbios

: fundamentais
1 O texto que propón o governo de

1
1
1
1
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Aznar modifica ao anterior no
punto no que os estranxeiros terán no estado os direitos e liberdades recoñecidos no Titulo 1da
Constitución en igualdade de
condicións que os españois.
Agora os estranxeiros disporán
de direitos e liberdades 11 nos·termos·estabelecidos nos tratados
internacionais, nesta lei e nas que
regulan o exercício de cada un
deles". O ministério de Interior
reservase o direito a restrinxir a
circulación dos estranxeiros
"por razóns de seguridade".

1
inmigrantes con papeis po·
1 Sódenosacceder
á educación non

1

s.5_Qverno
que non paseii os Sii~· meses_legaiS
para desenvolver aaprobada en f)ecemb>rO ~ -

Como redactar· a~ terceira lei

.de e~ranxeiria sen que exi~'° segunda
Ao Governo de Aznar se lle escapou das mans a Lei de Estranxeiria aprobada o pasado mes de Decembro, pero xa tomou unha decisión ao respeito. Non vai desenvolver o seu regulamento -que ten como data límite o 6 de .Agosto- e xa ten -un borrador para unha nova reforma. Os direitos á sanidade, educación, voto e permiso de residéncia, ampliados na actual lei, recórtanse. CIU e Coalición Canaria anúncian o seu apoio ao PP.
Pasan os seis meses de prazo
que o Governo de Aznar ten para desenvolver o regulamento
da lei aprobada no Congreso en
Decembro por todos os grupos
políticos salvo o PP. Cento noventa votos en contra das
emendas populares serviron pa-

ra levar a diante un texto consensuado, que aos populares
disgostaba. O regulamento segue sen ser aprobado e o secretário xeral para a Inmigración,
Enrique Fernández Miranda,
anunciou unha nova lei "ainda
que sexa sen consenso".

Carlos Aymerich, deputado do
BNG, explica que o non desenvolvemento da leí implica a non
concesión de visados, de permisos de traballo para actividades
de tempada, a regulación da residéncia temporal e ,a petición
de regularización. "E dicer, os
funcionários ampáranse na falla
de regulamento para seguir rexíndose pola lei vella", di Aymerich. Os nacionalistas galegos
apostan por asentar o texto
aprobado en Decembro e denúncian que se subvirta a división de poderes. "O Governo de

Aznar o que está a facer é saltarse as decisións do Congreso", explican.
1U e PSOE tamén se opoñen as
reformas da Lei de Estranxeiria.
Pola sua parte, a postura de
CIU anúnciase como de apoio
ao Governo de Aznar ainda que
inciden en que a nova lei ten
que facilitar o "reagrupamento
familiar". Coalición Canaria ve
un avance no feito de que se inclua a sua comunidade como
aportadora de ideas e propostas
neste novo borrador.• ·

Senagaleses e marroquinos, maioria na Galiza
O método utilizado para chegar
por moitos dos inmigrantes que
residen en Galiza foi un visado de
turista que tiña validez máxima de
tres meses. Despois comezan os
trámites para acadar un permiso
de traballo; para obtelo é preciso
un pre-contrato e sempre ten preferéncia a xente apontada ao
INEM. A solución para ~moitos dos
que dipoñen de papeis é a venda
ambulante, para a cal hai que facer o pagamento de autónomos.
Segundo explican nas centrais
sindicais, homes musulmanes
son a maioria dos chegados de
Africa, especialmente de Senegal
e Marrocos, e mulleres as que
chegan de Latinoamérica.
Os inmigrantes son cautos á hora ·

de anaiizar as reformas. O Mércores 21 de Xuño celebrábase unha
reunión confedera! de CITE en
Madrid, os centros de inmigrantes
de CCOO. A ela acudía lli Mani, o
responsábel do CITE en Compostela, un senegalés que se adlcou
durante moitos anos á venda ambulante. Os senegaleses teñen a
sua comunidade en cidades como Vigo, onde son numerosos. A
axuda mutua compensa, ás veces, a auséncia da família.
Os respo nsábeis de CCOO xa
anunciaron que ian seguir afiliando ao sindicato a todo inmigrante
que o solicitara independentemente de si tiña papeis ou non.
Pola sua parte, Lois Pérez Leira,
da CIG-Mjgración sinala que un-

Para Pérez Leira, esta reforma "reduce a problemática a un tema policial ou de arde pública e na que
se limitan os direitos humanos dos
inmigrantes;,. O respo nsábel de
migración da central nacional ista
resalta o feito de que a nova lei
non só é repudiada por sindicatos
e oposición senón pola mesma
lgrexa, xuristas, personalidades da
cultura e membros do-PP. +

1
De dous a cinco anos para conse·
1 guir
un permiso de residéncia
temporal. O proceso de regularital como se contempla
1 zación,
na nova lei, non convence ao
O actual texto estabe1 Governo.
lece que dous anos de residénininterrumpida oferecian a
1 cia
posiboilidade de acceder a un

1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

ha política migratória democrática
teria que estar baseada " no respe ito aos direitos humanos, á
memoria histórica -con dous millóns de emigrantes no exterior-;
na cooperación internacional e
abolición da débeda externa e na
regularización· de todos os inmigrantes gue residen no estado".

1
1
1
1
1
1

Carlos Aymerich, un dos representantes
do BNG no Parlamento español.

obrigatória e á sanidade. O resto
só ten direito a esta asisténcia
até os dezaoito anos.

1
1
1
1

permiso temporal. Agora outorgarase se se tivo algunha vez ou
se se levan cinco anos vivindo
dentro do Estado.
A actual lei propuña que todos
os estranxeiros disfrutarán dos
direitos de reunión, sindicación,
asociación e folga. Agora os sen
papeis non poderán pertencer a
un sindicato. As centrais
sindicais reseñan que estes
direitos téñense por ser persoa,
ao marxe de papeis.
Remátase coa maior flexibilidade
da actual lei en canto a
expulsión. Deixa de haber
sanclóns para os que se atopen
irregulares no Estado ou tenan o
permiso caducado. Son motivos
de expulsión. Ademais a reforma
do PP Introduce un procedemento de urxencia, polo que o afectado só dispón de cuarenta e oi·
to horas para alegacións e a expulsión é inmediata.
Os inmigrantes sen papeis
perden o direito a asisténcia gratuita de avogados. Asimesmo
queda sen validez a tutela xudicial aos inmigrantes aos que se
lle Impida na fronteira a entrada.
No actual texto o reagrupamento
familiar era unha das novidades
introducidas. Suprímese no
borrador a posibilidade de que o
estranxeiro se reuna cun familiar,
a non ser que existan razóns humanitárias.
Os temporeiros conforman outro
dos colectivos cuxas reformas
incomodaban ao Governo de Aznar. A Lei de Estranxeiria introduciu unha novedade importante: seria o Governo o encarregado de controlar cal é a sua situación e a suas condicións de traballo no Estado. A
Administración queda eximida
neste borrador de asegurar que
as condicións de hixiene e
asisténcia social son dignas para
este traballadores que veñen traballar durante uns meses.'
O direito a voto queda limitado
ás persoas con papeis e nas eleicións municipais, serppre que
exista ese direito para os españois no.país de orixe. +
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A ~posición califica de'fora de lugar' a carg~ de Moaña

5

Unha concentración para solicitar semaforos no bairro
da-Guia, en Moaña, rematou nunha carga policial o Domingo 18 de Xuño. Segundo viciños e oposición a carga
estivo tora de lugar e foi desproporcionada. A actuación
dos antidistúrbios xa chegou ao Parlamento de Compostela, onde· BNG, PSOE e ·Esquerda de Galiza solicitan
explicacións ao conselleiro de Interior Antonio Pillado. A
subdelegación do governo, pola sua parte , defende a actuación da policia, califica as concentracións de "ilegais"
e sinala que o único que se fixo foi "restabelecer o tráfico". Entre os concentrado~, atopábanse nenes e vellos.•

,

Alvarez Cascos promete a Fraga
80.000 millósn para o tren
Na sua visita a Madrid do Mércores 21 de Xuño, o
presidente ,..anuel Fraga asinou un portocolo con
Francisco Alvarez Cascos,, ministro de Fomento, para
sumar 80.000 millóns de pesetas máis á rede ferroviária
interior de Galiza. Segundo a Xunta, o protocolo
enmárcarse dentro do plano de modernización
aprobado no Parlamento galego e o investimento
elevaríase a 100.000 millóns. O horizonte é posto no
2007. Fraga tamén se entrevistou con Pilar del Castillo,
ministra de Educación, e con Miguel Arias Cañete, de
·Agricultura e Pesca.•

Xosé Manuel Belraa, portavoz nacional do llNG.

A. PANARO

Afirma que ofuturo pasa por unha interlocución
cada vez máis estreita dos nacionalistas cos sectores máis dinámicos

OBNG.comprométese a abrir

o seu proxecto a toda a sociedade
*A. EIRÉ

O BNG comprométese a abrir
o seu proxecto a toda asociedade nun manifesto titulado
"Un compromiso responsábel
co País" que apresenta o 22 de
Xuño. Este manifesto pretende, segundo os nacionalistas,
comezar unha xeira na que os
seus postulados non só sexan
máls cotíecidos senón "contrastad os e debatidos cos
sectores máls dinámicos e
comprometidos da socledade".
O BNG está seguro de que non
só existe un futuro ventureiro para Galiza, senón unha maioria
social capaz de arramblar cos
atrancos e liderar esta empresa.
Para logralo, móstrase "totalmente aberto e receptivo" a ter
unha "interlocución máis estreita"
con aqueles "sectores máis dinámicos e comprometidos desasoci'edade emerxente disposta a
unha Galiza con futuro". Unha
Galiza baseada en cinco pontos:
" autenticidade, democrácia, dignidade, progreso e benestar".
Entanden que o papel do BNG é
"propiciar, impulsar, axudar a
arraigar todos estes procesos
que expresen a vontade de acción ·da nosa sociedade, aportando aos mesmos a nosa própria visión, as nasas ideas e propostas". O BNG califica o seu
proxecto como "integrador" e
afirma que está disposto a "desenvolver en comun, comprometido publicamente a· unha apertura sensíbel ás preocupacións, ás
necesidades e ás aspiracións
máis lexítimas do noso País".
Considera o BNG no seu manifesto que reto máis importante
que ten a sociedade galega "é

o

acadar un estátus, un papel,
que lle permita ao noso país
desenvolverse, despregar todas
as suas potencialidades". Afirmando que a sociedade galega
canta con "recursos, con axen- tes sociais dinámicos e emprendedoces e con riqueza dabondo
para garantir un futuro millar para todos os galegas e galegas".

la defensa e expansión dos nosos sectores produtivos" e reclama "o naso dereito a producir e a
comerciar en condicións de igualdade". Tamén se compromete o
BNG a "garantir· a toda a povoación o acceso a uns servízos básicos públicos e de calidade: ensino, sanidade, seguridade social ... universais e eficaces".

Os nacionalistas propoñen como principais medidas "devolverlle ás institucións o seu sentido xenuino". Avogan porque o
Parlamento galego sexa ''foro de
representación da vontade popular democráticamente expresada e escrupulosamente respeitada". Que a Administración
esteña "ao servizo dos intereses
colectivos de Galiza como nación e dos dereitos e necesidades das persoas, sen discriminación algunha por razón de raza, xénero, idade ou crenzas".

O BNG incardina o seu esforzo
para lograr unha Galiza mellor
"no camiño de moitos povos par a lograr unha orde mundial
máis xusta e equitativa e un crecente intercámbio entre iguais
para arriquecemento mútuo".

Realiza un acto de afirmación nacional cando sostén que, "como
Povo, somos tan respeitábeis coma o quemáis. Ternos dereito a
sermos nós mesmos e a producirnos como somos, sen ter que
deixar de ser galegos para estarmos abertos ao mundo, ao noso
xeito, talando o noso idioma e
aportando a nosa cultura á cultura de toda a humanidade".

Os obxectivos políticos
Afirma o BNG nou seu manifesto que o obxectivo da sua política é "fomentar os ·procesos de
criación de riqueza, ser respeitosos co médio e obter un reparto
máis xusto e equitativo do que
entre todos criamos".
Maniféstase asi a prol dun "desenvotvemento aufocentrado, po-

Que é o que falla hoxe na Galiza? Ao BNG preocúpalle que
fronte a sectores dinámicos e
emprendedores existe tamén
"unha Galiza. que se conforma
cunha situación de atraso, subdesenvolvimento e unha actitude de resignación". Pero o principal impedimento para· o avance considera o BNG que é "o
poder político hoxe imperante ·
que ten aferrollado o País e que
fai uso das institucións para aplicar uns deseños políticos que
coutan o seu desenvolvemento".
Os nacionalistas definen este
poder como algo que se "retroalimenta e se xustifica na inoculación dun complexo da inferioridade e de impoténcia que impida a Galiza crebar deseños -de
subordinación e deperidén"c~ia
que nos teñen asignados".
Acusan a outras forzas polítieas;
nomeadamente ao PP, de "practicar un paternalismo abafante que
tenta suplantar as dinámicas positivas que xeran os distintos axentes sociais nun proceso consciente de autoorganización".• '

Descartan a xenofóbia
como móbil do crime de Suím
Tanto a família como os responsábeis dos centros galegas
en Suiza descartaron que houbera motivos xenófobos no
asasinato de Miguel Anxel Carreira o Domingo 18 de Xuño.
O home de viñtetres anos, nacido no Picato, en Guntin e
emigrado en Galgenen, recebeu un disparo dun viciño de
sesenta e dous anos. Segundo as explicacións do pai de
Miguel Anxel, o home estaba obsesionado coas molestias
. que lle causaban as barbacoas, polo que matou ao mozo
cando este estaba cociñando. O presidente do centro galego de Berna sinalou que os emigrantes galegos formaban
un dos poucos colectivos "ben vistos" na sociedade suíza. •

Masificación e recorte de servizos,
balance da Plataforma polo Ensino Público
A educación infantil é o nivel educativo que ven sufrindo
· -en maior medida as medidas de recorte orzamentario da
Consellaria de Educación. Está é unha das conclusións,
ao remate do curso, que fai a Plataforma Galega pola
Defensa do Ensino Público, integrada por organizacións
sociais, sindicatos e movementos de renovación
pedagóxica. As deficiénclas conUnuan arrastrándose
desde a implantación da ESO, din. -M asificación,
restrición de servizos nos centros integrados, caréncias
nas escotas unitárias e a necesária ampliación da rede
de centros da ESO son algunhas das conclusións da
Plataforma.• .

Milleiros de persoas
no Día de Galiza en Euskadi
Celebrouse o Domingo 1'8 de Xuño en Santurtzi o Dia de
Galiza, que congregou unha asisténcia masiva. en representación do Governo basca estivo presente a viceconselleira ldoia Zenarruzabeitia e a encarregada de ler
o pregón foi a escrifora Espido Freire, filia de galegos
emigrados en Silbo. Gastronomia, música, verbena e
queimada non faltaron nunha festa na que se outorgaron
as "anduriñas de ouro" a Xoán Xosé Baña, ex-presidente
da lrmanadade dos Centros Galegas en Euskadi, e a Vítor Valiño, ex presidente da Casa de Galiza en Laudio. •

AXubilación Mutual Protexida cria falsas
expectativas, di o BNG
Xunto ao presidente de ~ixa Galicia, Xosé Luis Méndez e
a conselleira Manuela López Besteiro, o titular da Xunta,
Manuel Fraga, apresentou o Martes 20 de Xuño a
Xubilación Mutual Protexida para as.amas de casa. Con
cinco mil pesetas ao mes, como cuota mínima, seria a
canti'Clade a pagar por todas aquetas amas de ca~a entre 15
e 64 anos. Os cartos serán xestionados por Caixa Galicia,
que aporta un capital de cincuenta millóns de pesetas á
iniciativa. A contratación mínima é de catro anos. O
anúncio de Fraga causa confusión e falsas expectactivas,
di o BNG, que considera que as pensións vanse financiar
coa renda familiar e que as posfbeis beneficiárias, chegado
o. momento da xubilación van cobrar cantidades ínfimas.•
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PAÍS EXTRANO
LOIS PENA VIÉITEZ

Pasando maiores penalidades que as que pasamos os galegos emigrantes, conseguen por
fin situarse nunha cidade estraña, con diferente cultura e costumes, que os observa
con receo ao princípio e con autosuficiéncia despois. Son os jnmigrantes africanos,
diferentes pol'a cor da pel, diferentes pola
sua ancestral cultura, pero iguais a nós;
iguaiss nas penúrias que pasan poi: sacar
adiante ás famílías, por mellorar en médio
dunha sociedade excluínte e temerosa <liante do- descoñecido; pero iguais na cor da
sangue das suas veas, iguais nos sentimentos
de angúria e fmpotéhcia, iguais para distinguilo cariño e a insolidariedade humana.
Viven nun país que nor;i soña co que eles
soñan, residen nunha cidade que os ve com0 algo inevitábel, e lonxe, moi lonx:e deixaron os. lugares de infáncia onde envellecen os parentes sen a sua compaña. Camiñan pola rua levando consigo as lembranzas
dOs. amigos, dos pais esquecidos pola distán- ·
da. Sinten que algo 0s cerca e oprime como
se dunh-a sombra mesta se tratara que lles
trae a wtio lembranzas que animan e dan
cormce para seguir. Eles viven nunha cidade
na que o seu sufrimtmto pasa inadvertido
para a maioria. Uns din. que son molestos
cando tratan de vender a quincalla e até alguns mais o.usados e patéticos incultos a:trévense a burlarse da mercancia oferecéndolle
prezos irrisórios a unha pers0a que gaña a
vida honradamente facendo o único que lle
permiten facer. Unhá mágoa.

Logo dirán que somos
xenerosos, que moitos
mercámoslle cousas
aos vendedores africanos, que non os excluímos, pero a verdade é que teñen que sobrevivir a pulso, axudados pola xenerosidad·e duns po.ucos
concienciados cidadáns orgullosos de
pertencer a unha estirpe de emigrantes
que nos ensinaron a
ser solidários e com~
prometidos coa humanidade.

tratémolos coma traballadores nun país estran o facendo honor á
memória dos nasos antergos que coma eles
marcharon moi lonxe
para asegurarnos o futuro-presente. Démoslles unha oportunidade. Eles non piden nada, respeitemos o seu
traballo, sexamos corteses e educados e fa.
gamos que na medida
do posíbel se encontren integrados entre
nós. Queiramos ou
non, entte nós residen
centos de inmigrantes
que chegaron a Galiza
a facer as súas particulares "Américas", e nos vindeiros anos a cifra de inmigrantes incrementarase notabelmente tanto pola fame do continente africano como pola auséncia de liberdades no

1'Non.podemos

seguir marxinando ·
ou deixando que se
automarxinen sós
estes irmáns
que veñen de lonxe
traendo como máis
prezado equipaxe
a ilusión e o desexo
de mellorar"

Están nun médio estrano; non vi.ñeron até
aquf por afán de aventura senón por necesidade,. por fame, por ansía de libertade.
Sintámolos como nasos, axudémolos a ser
felices escoitándoos como seres· humanos,

PASADO EMIGRANTE. Que pronto esqueceu Galiza o seu pasado emigrante, que
pronto esqueceu Vigo as duras cenas de dor
e pranto na· vella Estación Mai:ítima con
miles de persoas en amargurada despedida
daqueles pioneiros ousados que marchaban
á emigración a percurar a vida que aquí lle
negaban. Axiña n©s esquecernos de nós
mesmos, emigrantes ou fillos e netos de
emigrantes que pagaron estudos e carreiras
para sermos máis cultos e danos do noso
destino, dos nosos antepasados. Eles removerianse nas tumbas de ver o trato que hoxe se lle dá na Gahza e en España aos inmigrantes que buscan-progreso e libertade.
•

Nome .....·............................. Apelidos ..............................................

Cód. Postal ................................. Teléfono ...................................... .

..... .. .... .. ····-·· ......................... Enderezo ............................................

Povoación ................................... N. l. F........................................... .
Província .......... ·........................... País ........................................... .

Suscrébome a· A Nosa Terra por un ano/semestre ao prezo de :
O Galiza/Estado/Portugal 9.000 pta/ano 4.500 pta/semestre.
O Europa 10.920 pta.
O América e resto do mundo 13.060 pta.

a) Subscricións para o Estado español O Talón bancário adxunto.
b) Para o resto do mundo ..
O Xiro internacional a nome de A Nosa Terra. Apdo. 1.371 Vigo.
O Cheque bancário adxunto.
O Visa.

Pagamento domiciliado
Banco/Caixa de Aforras ............................................................•..............

1 1 1 1 1ITJ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Titular ......................................................................:................................. .

.

.

Povoa<;:ión .................................... Província ............................................ .
. Sérvanse tomar nota de atender até novo aviso, e con cargo á miña canta, os recibos que ao meu
nome 11~ sexan apresentados por Promocíóns Culturaís Galegas S.A. (A Nosa Teffa).
Data

Atentamente (Sinatura)

Pagamento con cargo ao meu cartón de crédito
Visa N2 1

1 1 1 11 1 1 1 11 1 1 1 11 1 1 1 1

Data de caducidade do cartón (imprescindíbel) ................................................. .
Nome do titular .............................. ,, .................•... :................................................
Sinatura do titular (imprescindíbel):

a miña noite, si choran os meus ollos o teu
pranto, si os nasos berros son igoales, coma un
irmau che falo.Anqueas nosas palabras sexan
distintas, e ti negro e eu branca, si temas semellantes ás f eridas, coma un irmau che falo,
por enriba de tódalas fronteiras, por enriba de
muros e valados, si os nosos soños son igoales,
coma un irmau che falo. Común temos a patria, común a loita ambos. A miña man che
dou, coma un irmau che falo".
O poeta de Celanova sabia do que falaba e
expresouno con absoluta fermosura solidária. El tamén tivo que marchar fóra afogado pola falla de liberdades, el comprobou o
sofrimento e a angústia desesperada de
centos de emigrantes galegas loitando por
sobrevivir, loitando por facer fortuna para
mellorar a vida daquelas viúvas de vivos
que quedaban na pátri~ coidando e agarimando as terras, cavando, arando, cultivando e agardando ao momento de se xuntar; os galegas da diáspora privábanse de
todo para xuntar aqueles pesos, cruceiros
ou bolívares que lle permitirían regresar a
Galiza algun día como trunfadores. Foi
moi difícil, estaban desarraigados do terruño, neutras culturas, menosprezados e sofrían o indicíbel por percurarlle aos seus un
futuro mellor o que eles mesmos tiveran e
aínda que morrían de soidades, esforzábanse e conseguiron gañar a confianza dos
naturais daqueles países que os acolleran.
Polo que a nosa estirpe pasou, démoslle
unha oportunidade a estes novos desherdados da fortuna que chegaron a Galiza
guiados polo instinto de supervivencia,
como fixeron aqueles pioneiros embarcados en masa para América.•

SUBSCREBASE!!

Conta ou Libreta CTTTI

maioria dos seus pa(ses. Non podemos se~
· guir marxinando ou deixando que se automarxinen sós estes irmáns que vefien de
lonxe traendo como máis prezado equipaxe
a ilusión e o desexo de mellorar. Axudar á
sua integración é unha abriga, un deber de
persoas de ben; un acto de solidariedade
coa humanidade máis desfavorecida e precisada de auxílio. Celso Emilio Ferreiro
deixounos un precioso poema de libertade
e solidariedade que titulou Irmaus: Si e túa

...
•
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PARLAMENTO

Nen se electrificará n~n haberá doble via polo menos en dez anos

As melloras do ferrocarril aparcan na fronteira
-e>- B. LAXE

O ministro de Fomento, Álvarez Cascos, apresentou no
Congreso os planos de infraestruturas o 15 de Xuño, mantendo un tenso debate co vocei ro nacionalista Francisco
Rodríguez. Do ali escoitado
podemos tirar a conclusión de
que non haberá milloras para
o ferrocarril na Galiza polo
menos en dez anos e que todas as publicitadas aparcarán
precisamente na fronteira.
"Na comunidade de Galiza, informo ás Suas Señorias que
está en redacción o Estudo lnf o rm ativo entre Medina del
Campo e Puebla de Sanábria
- desde aquí indícolles que se
polongrará até Puebla de Lu bián -, as i como a redacción
do estudo entre Ourense e
Santiago", af i ~ mou o ministro
de Fomento Alvarez Cascos
na su a comparénc ia parlamentar.
"Lograrase, deste xeito, reducir
os tempos de viaxe ás capitais
de províncias da Comunidade
de Galiza xa anunciadas anteriormente", continuou a dicer.
(Se rian 4 horas de Madrid a
Pontevedra, 3 h. 40 mint. desde
A Coruña, 3 h. 50 minut. desde
Lugo e 3 h. desde Ourense) .
Tamén afirmou que quería "deixar claro" que dentro deste programa, "está incluida a prolongación do corredor ferroviário
até Ponferrada".
lnformou tamén o ministro que
"na Galiza, através de sendos
convénios entre o Ministério, a
Xunta e Rente lévanse a cabo
actuacións por un importe próximo aos 80.000 millóns de pesetas no horizonte do programa
ferroviário 2000-2007 que permitirán atender de forma íntegra
a rede ferroviária galega, ademais do itinerário de alta velocidade anunciado".
O deputado do BNG, Francisco Rodríguez, replicoulle ao
ministro de Fomento que o que
"realmente ofertan para o No- ·
roeste son unha liñas convencionais que, por certo, chegarán ate a fronteira galega, pero
o que vostede anúncia para
Galiza son dous convénios
que xa coñecemos e que non
son de 80.000 millóns de pesetas, senón de escasos
60.000, dos cales, practicamente unha parte sustancial,
30.000 millóns, tenos que pagar a administración autonómica, e isa nunha rede ferroviária
que é a pior, sen dúbida, do
Estado español".
"lmaxínese vostede un programa para o ano 2007 que non
duplica as vías e non electrifica
nada, e vostedes contéstanos
c9n que irnos que chegar a Madrid en catro horas e pico. Eu
dígolle que se iso é verdade,
desas catro horas e pico, duas
horas e média va ser polo território de Galiza", continuou Francisco Rodríguez.

Os convoios na Galiza non poderán superar, en nengun caso, os 120 quilóm~tros por hora.

Outro plano ferroviário
para Galiza
O parlamentário galego demandou outro plano ferroviário para
Galiza, "non o de alta velocidade, pero, polo menos, un plano
que nos coloque a velocidades
médias de 150 kilómetros hora
no horizonte do ano 2007, como
aprobou curiosamente o Parlamento Galego no ano 1995 co
voto unánime de todos os partidos". Este plano cuantificaba un
investimento de 175.000 millóns
de pesetas en dez anos.
Francisco Rodríguez puxo tamén de manifesto que se van
facer uns accesos convencionais através de Zamora, e que
"non é de recibo que non se

intente conectar León-Ponferrada con Monforte, que é a vía de
saída de todos os trens de longo percorrido para Barcelona e
a saída natural de todos os
trens para o resto da península
de A Coruña, Ferro! e Lugo".
"Vostede falou de Lugo, e dificilmente se vai poñer Lugo a catro
horas de Madrid como non se
faga a integración a unha rede
convencional algo aceitábel
através de Monforte e Ponferrada", continuou a afirmar o parlamentário galega.
Álvarez Cascos retrucou que "o
itinerário Medina del Campo-Zamora e todos os itinerários de Galiza contemplados neste Plano de
alta velocidade supoñen 560.000

AN.T.

millóns de pesetas(... ) Vostede di
que non é verdade, pero eu doulle os dados. Na planificación que
eu apresentei o corredor NorteNoroeste español, é, de todos os
corredores, o que recebe maior
atención investidora e, a partires
daí, cada un pode seguir a facer o
discurso que queira".
"Eu rétoo a vostede a que me.
conteste cantos deses 560.000
millóns de pesetas lle tocan a Galiza; iso é o tunel do Guadarrama,
é a rede até León e a rede até a
fronteira de Galiza. Despois vostede colócanos 80.000 millóns de
pesetas, -que, por certo, non vin
en nengun lado, pois o que hai
son dous convénios, de 30.000
millóns de pesetas cada un, para
ser exactos, que lle volto a recor-

dar, a metade son da Xunta-Fomento e a outra metade da Administración Atunómica con Renfe.
Rétolle a que me diga deses
60.000 mil millóns cantos proxectos hai para duplicar vía e para
electrificar. Se vostede é capaz
de contestarme a iso calo. Pero
non poderá contestar'', replicoulle
Francisco Rodríguez. Seguidamente o parlamentário do BNG
afirmou que, con estos planos; no
ano 2007 ao máis que se podía
chegar na liña Ourense-Compostela é a 120 kilómetros/hora.
Álvarez Cascos só respostou
que lle "sume aos 560.000 millóns de Medina del Campo-Zamora-Galiza o túnel do Guadarrama, de 367.000 millóns, non
os reste".•

Deseñar con critérios políticos
Francisco Rodríguez puxo de
manifesto como Galiza é a única comunidade que non está
perfectamente integrada no
sistema de alta velocidade
cando definen o mapa ferroviário do Estado español, contrariamente a Andalucia, Levante,
Catalunya ou Val do Ebro, poñendo de manifesto como non
é por critérios de explotación (a
liña máis rendíbel é a de VigoA Coruña), nen de povoación
(Galiza e o Norte de Porgual
ten semelante povoación ao eixo Mediterráneo), nen de necesidade (as liñas máis vellas),
nen de capacidade económica
(pesca e agricultura). .

"Cando talan de infraestruturas
no Estado, vostedes apresentan un modelo de Estado español que non responde só aos
critérios de peso económico ou
demográfico, senón que tamén
ten rebiretes políticos moi significativos. O seu mapa de infraestruturas ferroviárias aprofunda nunha visión do Estado español desigual, desequilibrada
e marxinadora dunha zona moi
ampla do Estado, iso que se
chama o Noroeste, especialmente a periféria galega, que
sempre queda nunha marxinalidade moi acusada. Tamén nunha visión das relacións con
Portugal puramente instrumen-

tal que sen dúbida non está somentes provocada pola posi- - O parlamentário do BNG comparou o deseño do ferrocarril
ción do governo español, seco plano de estradas, afirmannón tamén polos governos pordo que é o mesmo, pero en estugueses de ver o problema de
tradas produciuse en ''términos
Portugal como unha actitude de
de retraso, senda a última autosaltar correndo como sexa cara
vía radial que se vai acabar a
Europa", razono u Francisco
de Pedrafita, lentitude debida
Rodríguez.
seguramente a problemas orzamentários".
Tamén lle pediu o parlamentário galego que ''tañan en conta
Denunciou tamén que a autovía
os aspectos positivos de Galido Cantábrico "deixa de ser do
za, vostedes que son uns oós
Cantábrico cando chega a Galiglobalizadores e trasnacionaliza e danos como solución un
zadores, e non nos fagan carcorredor polo Cantábrico", e cogar sementes coas circunstánmo a entrada a Ferro! chegará
cias negativas de ser o máis
tarde e vai ser de pagamento.•
periférico do Noroeste".
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Preocupante radiografia ambiental dos rios galegas-portugueses

Expertos de toda a península reclaman
en Santiago unha nova cultura da auga
'* PAU~A BERGANTIÑOS
Pular por unha nova cultura
da auga baseada na conservación do património natural
e no aforro é unha das principais conclusións á que chegan profesores e investigadores de diferentes universidades do Estado e de Portugal. Asi o puxeron de manifesto nunha xornada xornada
científico-técnica sobre a auga e os ríos que se celebrou
na mañá do Sábado 17 de
Xuño en Compostela, un encontro que puxo en cuestión
a política hidraúlica dos Governos central e autonómico.
O obxectivo foi o de facer unha
revisión da xestión nun momento no que a auga perdeu
grande parte da calidade e no
que, segundo se den.unciou,
existe un desfase entre as
obras hidraúlicas e as necesidades reais. Quince ponéncias
através das cales se analisou
polo miudo o conflito da auga
na península.ibérica, a calidadé
das augas subterráneas e fluviais, asi como a preocupante
situación ambiental e normativa
que afecta aos rio·s que comparte Portugal con Galiza (Lima .
e Miño) e o Estado.
Entre outros temas abordouse a
crise dos grandes encaros e os
contidos da nova Directiva Marco sobre a Auga da UE. Neste

Ogrupo europeu

dos Verdes defende o libre
acceso á água potábel

sentido criticouse o feíto de que
a declaración de impacto ambiental sexa na prática un mero
trámite administrativo e de que
o Ministério non promova un debate entre os sectores sociais
afectados e a comunidade académica e científica ca obxectivo
de seguir praticando unha política de feitos consumados baseada en "grandes obras de fontanería hidraúlica".

cunha Mesa na que participaron
representantes da Federación
Ecoloxista Galega e da Coorderiadora Galega en Defensa do
Rios. Terá continuidade no /1
Congreso Ibérico sobre Planeamento e Xestión de Auga, que
se celebrará en Porto do 9 ao
12 do 2000 e que terá como
principal tema a debate a aplicación en Portugal e no Estado da
Directiva Marco da Auga. •

Ao tempo fíxose ·referéncia ao
beneficio que sacan as eléctricas de proxecto~, non rentábeis, que paga a Administración
e cuxos custe suporta a sociedad e. Do mesmo xeito defendeuse a necesidade de que
a soéiedade tome consciéncia
de que o seu benestar, en primeiro termo, depende dos servizos que prestan gratuitamente
os ecosistemas, a natureza.
Neste sentido púxose de manifesto a necesidadé de buscar,
neste caso na política hidraúlica, un equilíbrio entre a tecnoloxia e estes servizos e calificouse de escándalo a inxeréncia
dos políticos no traballo dos
técnicos para intentar sacar valoracións positivas dos proxectos de grande obras hidraúlicas.

Na Faculdade de Química de sántiago apresdáranse quince

O grupo parlamenta.r dos
Verdes-Alianza Libre Europea (ALE) do Parlamento de
Estrasburgo organizou unhas xornadas sobre a água,
en colaboración ca Grupo
dos P-7 -composto polos
estados máis pobres do
mundo-. Nestes encentras,
celebrados hai duas semanas, discutiuse o futuro dos
recursos acuíferos e tomou-

Un dos maiores atentados do E$tado no Umia
A obra valórase ·como moi grave
no contexto europeu dado que
en breve se vai aprobar a Directiva Marco de Augas que prevé,
entre os seus principais obxectivos a preservación e recuperación, se é o caso, do estado
ecolóxico dos rios. O escrito
amasa especial preocupación
polo perigo en que quedarian os
viciños palas subas repentinas
de caudal e a falla de estudo.s
xeolóxicoS', censurando o fraude
que representa un proxecto que
se ten xustificado publicamente
para abastecimento de auga
cando en realidade é para aproveitamento hidroeléctrico.

O participantes acordaron prorriover diante da UE que o río
Umia sexa incluido na sua integridade como lugar de interese
comunitário na Rede Natura
2000 e valoraron a proposta de
celebrar no vindeiro outono en
Caldas un Simposium sobre a
importáncia dos rios no seu estado natural. Asimesmo os profesores Pedro Arrojo e Margarida Feijóo apresentaron as correspondentes queixas por estas obras á Presidenta da Comisión Europea de Médio Am- ·
biente do Parlamento Europeo,
Carolina Jackson, o Luns 19 en ·
Bruxelas.+ ·

S

egundo acordo 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 Príndpe 22, á Asemblea Xeral OÍ-dinária que se celebrará na citada sede
social o dia 30 de Xuño de 2000 ás 17 horas en Primeira Convocatória e o día 1 de Xullo
á mesma hora en Segunda e definitiva, baixo a seguinte

ORDEDODIA
l.~ Informe do Presidente do Consello de Administración. '
2.- Exame e aprobación, no seu caso, do Balance, Conta de Resultados, Memória e
Informe de Xestión corresponden te ao exercício de 1999.
3.- RogDs e perguntas.
En Vigo, a 26 de Maio de 2000
O Conselleiro Delegado

XosÉ FERNÁNDEZ PUGA

rios entre comunidades e estados diferentes, sen que
exista unha posición de forza
de uns sobre os outros.

Compra-venda de água

Durante as xornadas, tanto o
grupo dos Verdes-ALE como
os representantes do P-7 alertaron á opinión pública mundial sobre o risco de que a
água se convirta nun ben
panéncias de expertos de toda a península.
comerciábel
como o é agora o petróleo.
Todos os integrantes deste
foro de debate
chegaron
á
conclusión de
que o camiño
inic iado leva
i rrevocabelmente á inxustiza na distribución da água e
a unha situación de sede
absoluta para
unha gran parte da povoa ción mundial.

A xornada estaba organizada
por Adega, á Coordenadora de
Afectados por Grandes Encaros
e Trasvases (COAGRET) no
Estado e a Coordenadora Antiencoro no Úmia e pechouse
1

Os representantes de COAGRET visitaron na tarde ' do
·Sábado 17 as obras do en coro do Úmia. Desde Caldas
emitiron un escrito no que ca1ifican a presa como un dos
máis graves atentados ecolóxicos e en matéria hidraúlica
dos que se teñen dado non
Estado nestes últimos anos,
na medida en que implica a
ruptura do sistema hidrolóxico
global dun dos poucos rios importantes que manteñen o seu
curso continuo desde o nacemento ao mar, libre de intervencións e sen regulación de
nengun tipo.

22 DE XUÑO DE 2000

se unha postura clara sobre
o modelo político que desde
a esquerda se quere adoptar
para evitar o aumento da sede no mundo.
Un dos maiores perigos cos
que se encontran os países
con déficit de água reside
nos primeiros intentos que
se están dando para privatizar este recurso. Desde moitos foros, coa connivéncia do
Banco Mundial e do Fundo
Monetário Internacional , es tase perfilando a idea de
converter en empresas privadas os mananciais de água
potábel, o seu transporte e
consumo final. Así o denúncia o P-7, que exixe que a
água reciba unha atención
especial polos governos dos
estados menos desenvolvidos e que sexan estes os
que consigan manter o direito de acceso á água para tódos os cidadáns.
O p:.. 7 considera que a água
é un ber patrimonial da humanidade, insubstituíbel e limitado que debe estar regulado polo qireito de acceso
universal. E por isto que todos os avances técnicos,
científicos e financeiros sobre
a xestión da água deben permanecer nas mans da comunidade internacional e non se
poden utilizar para abrigar os
consumidores a pagar pala
água que beben. O P-7 aposta porque a água sirva para
estabelecer vínculos solidá-

A presidenta
honorária do P7, a índia Vandana Shiva,
denunciou a terr íbel falla de
critérios lóxicos
A PANARo
e humanitários
no reparto da água. "Se deixamos que sexa o mercado quen
regule a distribución da água",
afirmou, "resulta que ten prioridade encher a piscina do rico
sobre a água que o pobre precisa para beber. No meu país,
a sede non depende da meteoroloxia, como nos queren facer crer, senón que ten a culpa
a política desenvolvida polos
organismos financeiros internacionais".
Ricardo Petrella, membro do
Contrato Global sobre a
Água, pediu democrácia na
xestión deste produto natural.
"A água é un herdo comun da
humanidade. Cómpre unha
política democrática e global
que sirva para mantela. Se se
seguen utilizando as normas
vixentes, as estimacións talan
de que o número de persoas
que dependen do subministro
de água privado pasarán dos
actuais 300 millóns aos 1.600
millóns para o ano 2015".
O copresidente do grupo dos
Verdes-ALE, Paul Lannoye,
advertiu que desde o Parlamento Europeu se vai loitar
para evitar que triunfe a tese
mercantilista neste tema. "O
acceso á água limpa é un direito e, ninguén pode conculcalo. E escandaloso que unha sexta parte da povoación
mundial non poida beber
água potábel. Precisamos facer políticas que supoñan o
desenvolvimento equilibrado
do norte e o sul". •
'\ . .~
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Porque se fala da crise dos
grandes encaros?
·
Nas suas raices é unha crise do
modelo de desenvolvimento. lsto
non é un afirmación do movimento
ecoloxista nen de nengunha internacional radical, é un diagnóstico
da Cumbre de Rio e de múltiples
foros internacionais nos que existe
unanimidade: o modelo vixente
que tantos retos ten superado e,
en certa maneira tantos benefícios
nos proporcionou a sectores amplos da Humanidade, entrou en
crise, rebasou en moitos casos os
límites racionais da prudéncia e
da sabiduria. Neste contexto, o
modelo de xestión de augas baseado nas obras de grandes dimensións esta esgotado. Hoxe formúlanse outros valores, enfoques e
alternativas tecnolóxicas.
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Pedro Arrojo
'Os grandes encoros son unha ruina
que pagamos todos'

dade de día que de noite, porque
de noite, a xente pecha o grifo aumenta a presión é pola tanto as
fugas. Todo isto nunha contexto
de regadios ilegais masivos, que
non promqve precisamente a xente pobre. E dicer, prodúcese unha
situación de desgoverno e de ilegalidade que non pasa co petróleo
ou outros produtos.

-0- PAULA BERGANTIÑOS

PEDRO ARROJO EXPLICA QUE HAI TEMPO QUE AS GRANDES OBRAS HIDRÁULICAS SON, ADEMAIS DE ANTISOCIAIS, ANTIRENTABEIS E ANTIECONÓMICAS. COMO PROFESOR DE ANÁLISE ECONÓMICA CA UNIVERSIDADE DE
ZARAGOZA E PRESIDENTE DO CONGRESO IBÉRICO DE PLANIFICACIÓN E XESTIÓN DE ALIGA, SINALA QUE ANTE A
CHEGADA DÍ\ NOVA DIRECTIVA EUROPEA, O PP APURA O PELOTAZO HIDRÁULICO MENTRES A COMUNIDADE
CIENTÍFICA DEFENDE UNHA NOVA XESTIOÓN BASEADA NO AFORRO ENA CONSERVACIÓN DO PATRIMÓNIO NATURAL.

Vostede afirma que este debate chega tarde ao Estado.
Aqui o debate hidrolóxico estivo
esclerotizado durante máis de
trinta anos. En Estados Unidos
iníciase a mediados dos anos sesenta e desde os oitenta a comunidade científica americana praticamente non debate sobre a rentabi lidade das grandes presas,
igual que non debate sobre a rentabil idade das grandes centrais
nucleares. As claves desde as
que se discute o problema hidrolóxico e a xestión son outras: os
valores ambientais, o aproveitamento do que xa se ten ... Desde
os anos setenta a Lei dos rios escénicos e sa/vaxes protexe un
enorme listado de ríos intactos en
base a que o uso máis útil que
poden ter é o de ser rios. Oeste
xeito pasan a ser sagrados, paraxes da natureza que articulan un
turismo do cal viven moitas comarcas esplendidamente.

En Galiza a Xunta recoñece
que os encaros son para
ap_roveitamento hidroeléctrico, mentres os ecoloxistas
defenden que non hai porque
asumir máis impactos.
Igual que a auga é limitada a nasa capacidade de producir ener,xia eléctrica ten os seus límites. E
o mesmo que o que acontece coa
emisión de resíduos nucleares.
Alemaña, un país moito máis rico,
vai pechar as suas centrais e non
pasa nada. Na cuestión enerxética as próprias eléctricas recoñecen que ternos unha capacidade
de poténcia sobredimensionada.
De feíto están instalándose en
Latinoamérica. Por outro lado ternos sobredimensionada tamén
toda a rede de produción eléctrica
nuclear francesa, que alomenos
nos próximos vinte anos, non se
vai pechar. Non hai que enganarse, a grande fábrica de enerxia
dos próximos vinte trinta anos é o
aforro. Nesa tecnoloxia é na que
están traballando os daneses e
os alemáns, que logo nola venderán a nós que xa perdemos máis
da metade da que poderiamos
· estar conservando.

Son rentábeis os grandes encaros?
O que defendemos é que hai que
discutir a racionalidade de cada
obra e a sua pretendida rentabilidade económica. Afírmase que
son o futuro económico, pero ninguén o xustifica. A Administración
non fai estudos e os poucos que
se teñen feito son escandalosamente tramposos. Eses grandes
encaros abocan, no caso de ltoiz,
por exemplo, a unhas perdas estimadas, segundo os nosos estudos, en 150 mil millóns de pesetas a cuarenta anos, pésie ao uso
hidroeléctrico, urbano ou de novo
regadio. Moitos son vedadeiras
ruinas que só se sosteñen porque as pagamos todos cos nasos
impostas e nunca o BBV ou as
entidades privadas porque non
son rentábeis. Pola contra existen mitras alternativas que permiten obter esas augas ou cubrir
esas necesidades.

Como intue que van a ser as
liñas de actuació-n do G-overno central?

No caso do encaro do Úmia, a
Xunta utiliza a declaración de
utilidade pública para sacar
adiante as obras.
A utilidade pública hai que demostrala. Xuízos semellantes téñense gañado porque non chega con declarala. Non se trata
dunha cuestión política que haxa
que submeter a votación. Fan
falta estudos económicos, sociolóxicos, ambientais que conten
co consenso da comunidade
científica, que demostren que
con esa obra se gaña e non se
.perde en cuestións trascendentais. Pola contra, fanse declaracións políticas que tentan xustificar os grandes encaros en base
ao interese das maiorias, que en
realidade pode ser o dunha empresa hidroeléctrica privada.

O que hai que facer é cumprir a
lei e organizar o uso sostido do
que ternos en base á conservación, á efíciéncia e á unha nova
cultura do aforro. Tomar
consciéncia de que existe un límite. Se pasamos do 40% de
eficiéncia dos nosos regadíos ao
60 ou 70% xa aforraremos máis
auga que a queremos conseguir
con todos os encaros que están
programados no Estado. En Califórnia, cunha extensión similar á
da península, bastante máis desenvolvida e coas mesmas presas construidas, as últimas hai 25
anos, hai tempo que medra a indústria e diminue a demanda de
auga. Se conservamos os nosos
ecosistemas, estamos conservando as nasas fábricas de calidade
de auga, os principais patrimónios
de depuración de vida e fontes de
recursos. En Silbo fai falta un trasvase de auga desde o Ebro. Que
problema teñen, co que chove?
Que a que teñen non a poden tocar porque está contaminada.

A. PANARO

En todo caso, no suposto de que
a obra tora en interese da maioria,
hai cuestións básicas que as Nacións Unidas van no camiño de
recoftecer como dereitos humáns:
os dereitos colectivos das comunidades asentadas nun território,
que os viu medrar e conformar unha identidade cultural durante centos de anos. Igual que non se somete a vótación o dereito a escravitude dos emigrantes ilegais, teñen que recoñecerse os dereitos
das minorias que no seu dia eran
asulagadas porque se lles mandaba á Garda Civil por diante para
sacalos a punta de pistola. Non só

hai indíxenas que teñen direito a
sua supervivéncia como colectivo
no Amazonas ou nos Andes, senón tamén nas montañas de Galiza, no Pirineo, na serras burgalesas ou de Ronda.

Facia antes referéncia a outras alternativas máis viábeis.
Hoxe existe consenso dentro da
comunidade científica internacional a respeito de que se acabou o tempo das grandes presas
e de que é hora de conservar os
rios, os ecosistemas máis brutalmente traumatizados, en moitos

casos irremediabelmente. A hora
de pensar en dispar de máis auga
hai que ter en conta que os sistemas de regadio no Estado son absolutamente ineficaces e perden o
60% de auga polo camiño. Nos
centros urbanos estímase que o
50% da auga que entra na rede
non se factura. E impensábel que
isto aconteza coa gasolina, o aceite ou o leite. En Zaragoza, que foi
galardonada por ser aforradora de
auga, dese 50% que non se factura, entre o 30 e o 40% pérdese
por fugas, algo que acontece na
mai,oria das redes urbanas. En
Huesca, gástase a mesma canti-

A curto prazo son moi pesimista
porque o PP optou pola política do
pelotazo hidraúlico a desenvolver
nos próximos cinco ou dez anos,
mentres non se implante na península a nova Directiva Europea que
se vai aprobar este ano. Grandes
travases e encaros desde os Prineos, sobretodo, cara o eixo Mediterráneo onde están instaladas as
grandes multinacionais de mercado e xestión de augas. Socialmente teñen mitificado que esa auga
vai ir para o regadio pero os negócios vanse producir no entorno turístico urbano. Por detrás están as
eléctricas, que tamén teñen bocados suculentos. Neste tempo os
movimentos sociais e científicos
van ter que aliarse para dar un debate social e os povos afectados
van ter que defender con uñas e
dentes, sabendo que a História está ao seu favor e que o curto prazo
na sua contra.•
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Oexame de inglés de selectividade
aparecia como exercício nun libro de texto
As probas de selectividade deste ano en Galiza foron as máis
polémicas desde o escándalo
das filtracións de 1994. -Fo ron
os exames de inglés de matemáticas os que conseguiron facer reaxir en contra tanto a alunas como a profesores.
No caso do exame de inglés, o
profesorado dos coléxios públicos
onde se imparte 2º de Bacharelato (derradeiro curso denantes da
selectividade para os alunes da
Loxse) denunciaron moitísimas
irregularidades no exercício desta
matéria. Segundo o persoal docente, o exame estaba incluído
como texto de prática no libro de
texto Themes , da Editorial Burlington para ese curso. En opinión

dos denunciantes, con esta decisión, a Comisión lnteruniversitária
de Galiza (CIUG) vulnerou o princípio de igualdade entre os alunas e beneficiou directamente
aos centros que ensinaron esta
matéria con este texto.
Sen entrar en maiores sospeitas, os profesores eren que non
se pode optar por poñer un
exercício existente nun libro corrente de texto, accesíbel aos
alunas, non pola casualidade ou
intuición do docente, senón por
existir este nun texto académico
regrado. A denúncia diante da
CIUG agarda resposta imediata
para dilucidar como se resolve
esta "falla de respecto cara ao
traballo de profesores e alunas".

Problemas longos de máis
No caso da proba de matemáticas, as denúncias partiron ta. mén dos examinandos e dos
seus profesores nos institutos,
que afirmaron que era imposíbel resolver os problemas ali
formulados no prazo de tempo
que se permitia como máximo.
A protesta xa tivo os seus efectos na CIUG, que deixou claro
que corrixirá os exercícios cunha comprensión "maior ca nos
outros casos" para evitar que
se produza lmha queda xeralizada nas notas de selectividade por un problema que só responde á neglixéncia da comisión encarregada de preparar
as perguntas.+

BENPOSTA: TODO UN SÍMBOLO
MARGARITA COSTAS ROMÁN

Todo canto ten acontecido con Benposta nos últimos días (ou meses) e o que ainda faltará por acontecer, de seguro que vai dar para facer teses doutorais
das Faculdades de Ciéncias da Información e mesmo
das de História.
Non vou entrar a relatar todos e cada un dos feítos
que forman parte do caso Benposta, entre outras
cousas porque os leitores e leitoras de A Nosa Terra
xa tiveron cumprida información no número 938
deste semanário. Só vou facer referéncia a un par de
"anécdotas" que poden ser
ilustrativas.

D'Abuisso.n e a Fundación holandesa Bemad van
Leer exercen un verdadeiro control sobre boa parte
dos meios de comunicación, non si?!
Teño a impresión de que D. Manuel Fraga lribame
está a disfrutar con este control meiático porque lle
traerá a lembranza dos seus tempos de Ministro de
Información. A outras e oufros arrepíanos e xéranos
unha impoténcia que ao mesmo tempo nos provoca
máis ganas de traballar, máis ilusión por transformar
de verdade este país e por
desterrar a calúmnia e a difamación do almorzo de cada dia.

'O 27 de Xuño, ainda que

sexa un dia de semana,
contribuamos a que en
Ourense teña lugar a
manifestación máis
concorrida da sua história,
,,.
"
porque o tema mereceo

O día 1 de Xuño, despois de
ter aturado tanta deturpación e manipulación da
rnaioria dos meios de comunicación remito a todos eles
unha "carta ao director"
(causa que nunca fixera
ainda que moitas veces tiven a intención). Pois ben,
.
ao día seguinte, para surpresa miña, saiu publicada no
xomal La Región mais con
algunha "pequena" modificación: o título asignado foi
"as consecuéncias do que
acontece en Benposta sufrímo las todos", en lugar do
que eu propuña de "Benposta fronte especulación" (por
certo, nada longo). O domingo 3 de Xuño saíu publicada en La Voz de Galicia
parte da mesma, poif neste caso ademais de retocar o
título, esnaquizárona, suprimindo parágrafos inteiros,
curiosamente os que facian referéncia á conivéncia
dos meios de comunicación e os govemos do PP e ao
control meiático exercido sobre o nacionalismo.
Non debería indignarme por estes sucesos, pois estou segura de que grande cantidade de cartas sobre
este tema non saíron á luz (o mesmo que acontece
con comunicados ou roldas de prensa). Mesmamente o xomal La Región censurou o 2 de Xuño a viñeta do Carrabouxo, que era totalmente inofensiva
mais facia un interesante xogo de palabras entre a
"aspereza do Silva" e a "bondade do Benigno". Hoxe mesmo, venres 16 de Xuño estrañoume que iste
xomal adicara un espazo considerábel á rolda de
prensa que fixo onte a Coordenadora Pro Benposta
para convocar unha mani_festación en Ourense o 27
de Xuño. Axiña o entendin: por tres veces repite
que a manifestación é o "próximo martes", o cal
evidentemente non é certo.
Seria moi extenso comentar os titulares, e a información en xeral que sobre o tema Benposta teñen xerado os x9ni.ais editados en Ourense e nomeadamente
La Región. Todo fai pensar que a Sra. Marisa

oficial de artillería do
Exército austriaco torturado
polos roxos para que lles
confesase a sua fórmula,
baseada nun 75 por cento de
água destilada, un 20 por
cento de fermentos de
plantas e un 5 por cento do
que Von Filek negouse a
confesarlles aos roxos, pese ás
torturas. O invento non
debeu funcionar moi ben
porque oito meses despois o
caudillo, "sempre atento ao
benestar da pátria",
potenciaba o gasóxeno a base
de vides, xara e xesta,
cualificado polos acólitos do
réxime como o "invento
español que dará moito
xogo". Sesenta anos despois,
o único xogo que dá a
gasolina do Estado español,
xa frustrados os grandes
inventos, é a sospeita de que
as grandes compañías
petrolíferas montaron unha
trama para poñérense de
acordona suba do prezos. O
pedimento de luz verde para
iniciar a investigación foi
apresentada a semana pasada
diante do fiscal xeral do
estado. Na Fiscalía
Anticorrupción traballan sen
présas e sen pausas.
Corrupcións non lle
fallan".+

Para rematar só quero facer
un par de propostas: A primeira é que na medida do
posíbel boicoteemos aqueles
xomais que nos maltratan a
cotio deturpando a realidade
até extremos insuspeitados.
Ademáis recentemente asistin a unha mesa redonda sobre " O galega nos meios de
comunicación", e algun representante dun meio moi
implantado na Galiza xustifi,
caba o emprego do español
pola "comodidade e os usos
rotinários", pero non por
nengunha presión ou liña
editorial. T amén dicia que o
problema era que o "mercado" (verba moi de moda ultimamente, xa todo é pura mercadoria) non demandaba
xomais en galego (menos mal qu€ nesa mesa tamén estaban Paula Bergantiños de A Nosa Terra e Demetrio
Morenza de Benposta). En calquer caso, como demandante, non gosto da oferta de determinados xomais e
non estou disposta a pagar un prezo por eles (só pode
que os lea en lugares públicos, de balde).

A segunda é que o 27 de Xuño, inda que sexa· un dia
de semana, contribuamos a que en Ourense teña lugar
a manifestación máis concorrida da sua história, porque o tema meréceo. Non se trata só de manifestar o
apoio a unha institución como Benposta que foi unha
illa de liberdade en tempos pasados e continua a selo.
(Eu mesma interviñen na sesión plenária do Concello
de Ourense do 2 de Xuño sobre o "caso Benposta" por
espazo de máis de quince minutos e ne~gun xomal fixo ao dia seguinte a máis mínima referéncia. O compañeiro Millán Picouto interviu para criticar con dureza as corridas de touros en Ourense e tentaron desprestixialo en determinados meios. Só Benposta TV
ofereceu información veraz ao respeito). T rátase de
defender direitos constitucionais, como a "non discriminación por razón de opinión" e mesmo a "garantía
da liberdade de ideoloxia''. Trátase en definitiva, de
non retroceder e manter as liberdades e direitos elementais dos cidadáns, por cativos que sexan. •

Perguntas
a Aznar
A ex secretária de Estado de
Interior, a socialista
Margarita Robles, reflexiona
sobre a actitude
govemamental respecto a
Euskadi no xomal DEIA.
"Din que quen non está
implicado no día adiados
problemas ten unha visión
máis clara e obxectiva deles.
A semana pasada visitaban
Madrid uns profesores
franceses que trataban de
analizar as causas e posíbeis
solucións do problema basco.
Tratando de argumentar
desde a racionalidade,
mostraban a sua sorpresa
sobre distintas cuestións,
formulándose as seguintes
perguntas, <liante dos seus
interlocutores:

Moito que
contar da
Guerra do 36

-Pode o presidente dun
govemo que, loxicamente,
pola institución que
representa ten que selo de
todos os cidadáns,
descualificar a un sector da
povoación polo seu credo
nacionalista, criticando con
dureza, dician eles, os partidos
democráticos que o
representan?

Na sua habitual coluna de
FARO DE VIGO, Xosé Luís

Méndez Ferrin pédelles aos
historiadores que sigan
escavechando na realidade
da Guerra Civil. " Non
existe unha monografía sobre
o Batallón Galega que,
abordado a bandeira de noso
coa estrela vermella, fo¡
unha das unidades de elite
do 5 2 Reximento e da 11
- Pode desde o Ministério do División( ... ) Non se estudou
Interior apresentarse como
suficientemente o holocausto
oferta de govemo para "frear o galego niciado en 1936 e
avance" de partidos
fomos vendo como morrian
democráticos, ainda que
os superviventes e os asasinos
sexan nacionalistas?
sen seren ben interrogados
como fontes de história oral.
- Pode o principal partido da No que respecta á guerrilla
oposición, pese a que neste
antifranquista, estmos moi
momento careza de secretário
lonxe ainda de termos unha
xeral, carecer de formulacións
idea sistemática e completa
políticas próprias no tema da
da sua realidade orgánica e
pacificación de Euskadi,
táctica( ... ) Como está sen
reducíndose a facer
estudar a figura daquel
seguidismo da política do
Sabugo, procedente do
partido maioritário?" •
alcouve de Valladolid, que
· dirixiu o penal de El Coto,
en Xixón: lugar no que
morreu de fame e mal trato
un número altísimo de
persoas entre o dia que
entraron en Astúries os
"mariscos" do coronel Barxa ·
José Martí record a en LA
de Quiroga (a barbárie da
VANGUARDIA de Barcelona
"Legión Gallega" tampouco
a significativa história do
está suficientemente
combustíbel na España de
explicada, ainda que Carlos
posguerra. "O 8 de Febreiro
Fernández se ten
de 1940 o BOE decretaba a
aproxirg.ado, como a outras
urxéncia das obras da fábrica
causas) e os anos 50, época
que ia producir diariamente
en que José Antonio Girón
tres millóns de carburante
de Ve lasco ( tamén do
sintético. Era un invento,
cenáculo fascista de
auspiciado' polo caudillo, de
Valladolid) ordenou poñerlle
Alberto Elder van Filek,
fin a aquel horror".•

A gasolina
española
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Foille
concedido oprémio 'Xustiza
eSolid~riedade'
.
.

Folga .en Bueu
en demanda do
bacharelato tecnolóxico

Chaman a defender Benposta
'como parte do futuro de Ourense'

A maioria dos
estabelecimentos comerciais
de Bueu pecharony20 de
Xuño entre as duas e as dez
da noite en solidariedade co
paro xeral convocado pola
Plataforma do Ensino,que
demandaba a implantación
na vila do bacharelato tecnolóxico e máis ciclos formativos. Ás oito da tarde
celebrouse unha manifestación na que tomaron parte
os tres partidos políticos con
representación municipal, incluido o alcalde da localidade, Tomás Barreiro. Todos
os sectores económicos do
concello tamén pararon, polo
que a lonxa non subastou
peixe nen houbo actividade
na construción e na hostelaria. +

_.A. ESTÉVEZ

Todos os partidos políticos,
excepto o PP, máis as organiza ció ns sindicais apoian a
convocatória da manifestación que se celebra o vindeiro 27 de Xuño co lema "Oure nse con Benposta". Representantes destas forzas
respaldaron o Venres 16 a
apresentación da convocatória. " Coidamos interpretar
a vontade e o corazón dos
nosos conviciños e conviciñas que quren á Cidade dos
Muchachos como parte inseparábel do pasado , do presente e do futuro de Ourense" , sinalaron. Esta particular
nación ven de receber o prémio " Xustiza e Solidariedade"
"Queremos seguir en Ourense",
afi rmou o alcalde da Nación dos
Muchachos, Antonio Apolinar,
na apresentación desta man ifestación organizada desde a
Coordenadora de Apoio a Benposta. A memória e os vencellos da Cidade do Padre Silva
coa cidades das Burgas estiveron presentes neste chamamento. "Ao longo destes anos
vimos como xeracións, milleiros
de nenas e nenas recibían no
sue fogar alimento, escala, sanidade , formación profisional ,
etc. Recibían tamén , é isto é
quizais o máis importantes , unha formación humana presidida
polos valores de máis auténtica
liberdade e solidariedade internacionalista", sinalan na coordenadora.
O proxecto do Padre Silva xa
recibira o apoio do Bispado, que
tras un tempo de siléncio manifestou através de Xosé Estévez,
vicário xeral que se trataba dun
"conflito triste" e que puña en
perigo o labor da Cidade. O Bispado ofereceu apoio legal e colaboración para buscar unha solución de consenso.

Cons~tuirase a Axéncia

de Desenvolvemento
Industrial de Ferrol

Faculdade de Xomalismo e sede da televisión de Benposta.

Tamén en Madrid, cando a consellaria de Familia inspirou unha
investigación sobre a acollida
dos nenos afectados polo furacán Mitch, formouse unha plataforma de apoio a Benposta.
Máis de cincuenta amigos e ex
benposteños lembraron que "os
terreas de Benposta foron mercados cos cartas conseguidos
por centos de muchachos a traves de campañas de recollida
de trapos, papeis, e botellas, organizando rifas e tómbolas, alá
polos primeiros anos sesenta,
impulsados polo obxectivo de
construir a sua Cidade solidária,
xusta e democrática".

Non hai constáncia
dos nenos
Precisamente a investigación
que o fiscal do TSXG emprende u polos nenas do furacán
Mitch é argumentada polo concello de Ourense para non dar
saida á subvención concedida
de dous millóns e medio de
pesetas. A perguntas de Mar_,_
garida Costas, concelleira do
BNG, o departamento de
Asuntos Sociais sinalou que
"non tiña constánciá de que
por ali tiveran pasado nenas
salvadoreños". Costas sinala
que se outorgaron subven-

A.N.T.

cións a outras entidades de
maior contia deixando paralizada a de Benposta.
A coordenadora espera que a
mobilización para defender tanto a história como o futuro deste
proxecto educativo en Ourense
sexa masiva. solicitan diálogo
por parte da Xunta e concello e
rexeitan a "cobiza especulativa
de catro señores" que recorren
ás "campañas de difamación en
prensa, ocupacións policiais,
negación de subvencións e axudas para arrepañar uns terreas
que hoxe están ocupados en litíxios xudiciais". +

Pede á Corporación municipal que lle abran un expediente

A asistente social do concello de Teo

denúncia ao alcalde por acosala sexualmente
1

A asistente social do Concello
de Teo ven de denúnciar ante a
Corporación Municipal que o alcalde, Armando Blanco (PP), a
acosou sexualmente. Afirma que
durante unha viaxe de traballo
con cincuenta vellos a Murcia o
alcalde convidouna a ir ao seu
cuarto "para talar, botarme un
polvo e tocarme un pouco a cona". Na queixa apresentada no
rexisttro do Concello tamén recolle que é "público, notório e
habitual" que Blanco ten protagonizado atitudes similares e outras. "máis escandalosas". Pede
que se depuren responsabilidades e resérvase a posibilidade
de denuncialo nos xulgados.

Maria Nieves Perez Rey explica
que viaxou a Murcia do 26 de
Maio ao 1 de Xuño en Comisión
de Servizos por orden do alcalde
para facerse cargo dos 50 vello.
Engade que o Martes 30 de
Maio, pala noite, Blanco, antes
de ir cear a un restaurante con un
xeneral e outro amigo, pediulles a
ela e a unha azafata da Axéncia
que os acompañasen. "Dígolle
que non, que estou traballando e
o meu sítio está no Hotel coas
persoas que levei de viaxe".
A asistente social relata que
cando xa estaba dormida o alcalde chamou por telefono ao seu
cuarto para convidala a baixar

até a sua habitación, para talar e
tomar unhas copas, algo ao que
ela se negou emprazándoo a talar no almorzo. "Contéstame que
se eu non quero subir; se o deixo
baixar a el a miña habitación para falar, botarme un polvo e tocarme un pouco a cona", engade
ao tempo que explica que sentiu
medo por que Blanco puidera
baixar ao seu cuarto.
Pérez Rey afirma que comunicou
o incidente tanto ao secretário do
Concello, como ao representante
dos traballadores e .a alguns
membros da Coorporación sen
que adoptaran nengunha medida.
E por iso que solicitou através do

rexistro do Concello que se inície
un expediente, cando menos informativo, sobre estes feítos e
que se depuren responsabilidades tanto a nivel penal, laboral como político. Esta traballadora pede tamén que se cante con ela
como parte presente no expe.diente a efectos estritamente laborais e resérvase de forma expresa a posibilidade de apresentar denúncia penal nos xulgados.
Nunha reunión celebrada o Luns
19, os tres concelleiros do BNG,
dous do PSdeG e os tres do PP,
enfrentados publicamente con Armando Blanco, decidiron solicitar
a celeqración dun pleno extraordin_
ário para tratar o tema.+

Xaime Bello, alcalde ferrolán, e Xoán Rodríguez Yuste, conselleiro de lndústria,
asinaron o Luns 19 de Xuño o texto do convénio
que rexirá a Axéncia de
Desenvolvemento
Industrial. Este organismo
substituirá ao plano de desenvolvemento comarcal,
asinado en 1997 e que remata no mes de xuño. A
Axéncia, que dependerá de
lndústria, pero tamén de
Economia e Facenda através do lgape, ubicarase ,no
edifício de usos multiples
da Xunta na cidade. O
alcalde, Xaime Bello, solicitou a Rodríguez Yuste
axilidade para poñer en
marcha esta axéncia, que
se preve que comece funcionar no vindeiro mes de
Setembro. Cuarenta e sete
proxectos optan ás axudas
do Plano de Reindustrialización de Ferro!.+

Un popular admite falta
de limpeza nas licéncias
urbanís~cas de Baiona
Pedro Lago, concelleiro crítico do PP de Baiona, asegura que a equipa de
governo da vila, formada
por populares e VIB, está
máis atenta aos seus intereses persoais que aos da
vila. Segundo Lago, aos
construtores se lles exixe
un canon económico irregular por concesión de licéncias urbanísticas. O concelleiro asegurou o Luns 19
de Xuño que alguns dos
construtores llo relataran e
acusa a Beningno
Rodríguez , alcalde de Baiona, de ter retornado á políti·ca para defender os seus
negocios hosteleiros. Sobre
unha terraza ilegal de
Rodríguez está pendente
unha orde de derribo asinada polo ex alcalde e agora
portavoz do PP, Man uel Vilar, que non se cumpriu. +
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Alternativa de governo
MANUELCAO

Superado o ano de govemo conxunto nos principais Con,
cellas da G¡:iliza entre o BNG e o PSdG, PSOE o balance
ha considerarse razoabelmente positivo. Con moitas ltices
e algunhas sombras o pacto está a consolidarse diante da
cidadania simplesmente pola inércia que impón a axenda
dos govemos locais na dinámica política, económica e so,
cial dos cidadáns. Hai que ter en conta que só se consumiu
o 25% do periodo de duración do ciclo eleitoral municipal
e, no caso máis conflitivo -a Alcaldia de Vigo- xa non es,
tá en discusión quén é o Alcalde senón ql!e xa se están a
valorar cales son os seus acertos ou erros. E dicer, o pacto
está consolidado <liante da cidadania e a tardanza na apro,
bación dos orzamentos nalgun Concello non ha ter un cus,
to político excesivo ainda que só sexa polo feíto de que
boa parte dos orzamentos das institucións públicas gover,
nadas maioritariamente polo PP poderán ser aprobadas en
tempo e forma pero en moitos casos, na prática de gover,
no, a realidade do que se fai cos recursos públicos só ten al,
gunha relación co aprobado por esmagadoras maiorias e
aproximada corrección formal. Velaí, o grande número de
denúncias e a existéncia dalgunhas senténcias xudiciais
para indicar que entre o bon govemo presupostário apro,
bado polas maiorias locais e a realidade presupostaria á ho,
ra dos balances xudiciais -<::ando se producen_ só média a
existéncia dunha sociedade local submetida ao control ca,
ciquil que, se pode dispoñer de vidas e facendas alleas,
moito máis <loado o ten coas arcas municipais.
A. PANARO

Os traballadores de Sintel diante do Parlamento galega a pasada semana.

Adesídia do clan anticastrista e
aposición de forza de Villalonga poñen en perigo 2.000 pastos de traballo

Telefónica e :a familia Mas Canosa
levan a Sintel á pior crise da sua história
-0- CÉSAR LORENZO GIL

O pasado 8 de Xuño a empresa de telecomunicacións Sintel
apresentou suspensión de pagamentos. Culminaba asi un proceso de. decadéncia desta compañia que comezou o mesmo
dia que Telefónica lla vendeu á família Mas Canosa en 1996.
Desde os sindicatos crese que detrás deste ocaso están os
seus donos e Telefónica, incomodados pola preséncia desta
sociedade, allea á precariedade que queren impoñer no sector.
Baixo a tona da crise que ameaza o futuro laboral de 2.000 traballadores ·-directos e outros tantos integrados en empresas auxiliares, aparecen certas claves
que poden ser ben válidas para
coñecer os porqués da actual situación da empresa. Pare-ce
máis ben1que a crise desta sociedade está senda provocada
interesadamente polo abandono
da família Mas de Miami e polo
interese estratéxico que Telefónica lle quere tirar.
Para o portavoz do comité de
empresa en Galiza, Xosé Maria
Sierra, non existen causas mercantis nen conxunturais que expliquen a queda á que se arrisca sintel. "O certo é que, actuando con tóxica", explica, "parece inconcebíbel que unha
compañia do sector das telecomunicacións ca peso específico
de Sintel estea pasándoo mal
xustamente cando no Estado
español estoupou a demanda
polos servizos do transporte do
sinal telefónico".
Sierra pensa que a crise se debe a uríha nefasta xestión e a
caída en desgrácia do grupo pala postura de Telefónica. "Cando
Mas Canosa comprou Sintel,
deixou de lado a compañia española e só se preocupou de relanzar as filiais latinoamericanas.
.Telefónica, p~_la sua part~, espo. ll
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dou a nasa cota de traballo e reduciu os pedidos paulatinamente
até afogarnos por ese lado".

Abusos capitalistas
Desde a venda que Cándido
Velázquez, presidente de Telefónica en 1996, operou case en
segredo naquel mes de Abril
prévio ás eleicións que gañaria
José María Aznar, moitas causas mudaron no sector das telecomunicacións. O PP privatizou
totalmente Telefónica e o desenvolvimento total da telefonia
móbil e da internet criou no Estado español unha fonte inesgotábel de benefícios para o gran
capital, que se decidiu entón a
impoñer unhas regras de xogo
para os traballadores moito
máis difíciles que nas décadas
anteriores.
Xosé Maria Sierra considera que
nos anceios de precarización do
sector tamén reside unha explicación para o que está sucedendo en Stntel. En opinión deste
sindicalista, primeiro se intentou
reducir ao máximo o cadro de
persoal da compañia e agora inténtase eliminar o modelo de
empresa que Sintel representa.
"En 1996 eramos 3.900 traballadores en nómina. En tres anos,
através das prexubilacións incentivadas, ficamos só 2.000. E
ainda asi somos moitos e cun.(

••

has condicións demasiado boas
para o canon que teñen en mente. A maioria dos traballadores
que operan nas telecomunicacións viven nunha situación moi
precária. Os gañas son excelentes pero eles pensan que ainda
se poden mellorar á canta dos
seus asalariados".
A suspensión afecta en Galiza a
190 traballadores, 11 O menos
ca antes da venda. Desde o comité de empresa, xa se tomaron
as primeiras decisións, en consoáncia cos demais centros do
estado, en canto ás mobilizacións que se van seguir a prol
do refrotamento de Sintel. O pasado 19 de Xuño, os operários
xa estiveron na multitudinária
manifestación que se celebrou
en Feira contra a política económica europea e o próximo dia
29, manifestaranse en Madrid.
Os sindicatos culpabilizan directamente a compañia que dirixe
Juan Villalonga e o governo do
Partido Popular como causantes
da situación e exixen que se
procuren solucións que manteñan en pé unha empresa que,
segundo eles, ten moito futuro.
"Sintel canta cun persoal moi
cualificado, unha posición no
mercado estupenda e unha viabilidade fora de calqueta dúbida.
Por iso non aceptamos a connivéncia de Telefónica -dona do
património da compañia- con
Jorge Mas Santos para desarmar a compañia e amasar miles
de millóns de pesetas mentres
3.000 persoas van á rua", explicou Sierra. "Xudicialmente, a
operación é un claro caso de corrupción e por isa non nos conformamos e seguiremos reclamando o que é de lei". •

Salvo o asunto dos orzam~tos, no balance guvemamental
<leste ano non se albisca lugar algun excepto o contínuo
conflito vigués que se ha relativizar ao ser esta zona a máis
dinámica de Galiza con vida autónoma própria fora da Ad,
ministración Pública e na que a liberdade de opinión e ac,
tuación só manifesta a existéncia de intereses e preferén,
cias distintas no seu seo. É positiva, en si mesma, a exis,
téncia dunha sociedade tan viva e aparentemente tan in,
. govemábel ainda que para un governo municipal sernpre é
rnáis cómoda unha sociedade submisa e manexábel. Para o
exercício da democrácia política requírese unha capacida,
de efectiva de exercer a liberdade de eleición, gozando de
autonomia económica e liberado das ataduras que impón a
dependéncia persoal ou a preséncia omnipotente do apara,
to político,administ~tivo dominante na Galiza interior.

'O pacto está consolidado
<liante da cidadania e
a tardanza na aprobación
dos orzamentos
nalgun Concello
non ha ter
un custo político
. "
excesivo

Sobre as actuacións realizadas até agora deben considerarse
curnpridos os obxectivos de consolidación administrativa e
como equipa de governo. Igualmente, a preséncia rnediáti,
ca e referencial, fundamental nas sociedades democráticas,
está basicamente acadada. As discrepáncias pontúais pro,
<lucidas en asuntos rnoi específicos e, en xeral, de menor
importáncia resultan arnplamente compensadas polos ven,
· cellos estabelecidos entre as próprias equipas de govemo
adquirindo unha experiéncia de grande valor para xestio~
nar as diferéncias políticas e relativizar os conflitos de ca,
rácter persoal colocando como prioridade básica a estabili,
dade guvernamental, a xestión democrática e participativa
e a aplicación dos pontos programáticos do acordo de go,
vemo, etc. O máis importante desta experiéncia guvema,
mental ha ser o diálogo estabelecido coa sociedade civil, o
coñecimento e organización dos intereses económicos e
sociais locais e a percepción. dos límites e marxe de mano,
bra que caracteriza ás institucións locais na Galiza. Do
mesmo xeito, a relación cos poderes económicos e sociais
de ámbito supralocal e a interdependéncia decisional coa
Xunta de -Galicia eco Governo central consolidará aspo,
sicións realistas dos respectivos proxectos políticos de xei~
to que en vindeiras convocatórias eleitorais a cantidade e
calidade da proposta eleitoral ha gañar en previsión, ga,
rantias e credibilidade corno alternativa de governo. +
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En Alemaña un ex sindicalista, ·ag9ra ministro, encabeza areforma

Prepárase a arremetida final
contra o sistema público de pensións
-0- RAMÓN MACEIRAS

Un ex sindicalista, ministro do
superdereitoso governo socialdemócrata de Schroder en Alemaña, converteu o sistema de
pensións dese país nun laboratório neoliberal: quer que os
fondos privados complementen as pensións do sistema
público e amaga con aquela
melodia que reza que, ao ritmo
actual, en 40 anos só cotizará
un traballador por xubilado.
Esta iniciativa está a ser observada con atención polos governos da UE e o sector financeiro
europeo estrega-se as maos.
Pola sua banda, xa Aznar arrécia a presión no estado español
coa instalación das comisións
de seguimento ao Pacto de Toledo. A reforma do sistema de
pensións é un dos obxectivos
do governo do PP.
Nesa matéria todos son iguais.
Neoliberais, socialdemócratas,
centristas, partidários de terceir as vías e demais harbas do
abanico político europeu , todos
actualmente no poder, levan
anos predicando que o sistema
público de pensióhs europeu é
insostíbel a meio prazo. Ao seu
favor contan cunha maioria de
sindicatos estatais praticamente
entregados e unha apabullante
desmobilización dos traballadores europeos. Os grandes logros do estado de benestar que
se manteñen redúcense basicamente ao sistema público de
pensións. Ese é o novo Muro de
Beriín que o neoliberalismo e a
vella direita socialdemócrata europea dispoñen-se a derrubar.
Alemaña rompeu o himen do
proceso: un ministro de Traballo
dun Governo verde-bermello ,
procedente do sindicato IG Metal!, foi o artífice da proposta.
Walter Riester ameazou aos
alemáns con cifras calafriant~s:

Na altura do ano 2040 as pensións verianse reducidas á metade.

dada a evolución demográfica
do país, o sistema de retribución
actual será insostíbel cara o
2030 . Ese semella ser o ano
máxico. Con iguais ameazas e
idénticos cálculos ameazan tamén aquí e en todas partes.
Co fin de compensar a pérda de
nível adquisitivo, Riester propugna que os asalariados contribuan tamén a un fondo privado.
A partir do ano próximo aportarían un 0,5% dos seus ingresos,
cantidade que aumentaria progresivamente en meio ponto até
chegar a un 4% no 2008.
Na sua primeira formulación, o
ministro instaba a que esta ·aportación se realizase de forma obrigatória, ainda que está a suavizar
a sua proposta. Para dar o seu
apoio á reforma do sistema de

pensións, a oposición democristiana esixe vantaxes fiscais.
Para levar a cabo a reforma o
governo alemán oferece cousas
surprendentes. Dacordo coa última formulación do proxecto, o
Estado subvencionará parcialmente este fondo privado aos
que gañen menos de 35.000
marcos brutos anuais, así como
ás parellas con dous ou mais
nenos. Hai que ter moita cara,
xa que ese mesmo estado que
se mostra disposto a subsidiar
directamente os fondos privados
de pensións di que non pode
sufragar o sistema público.
Na actualidade, os pensionistas
alemáns chegan a cobrar até un
70,09% do seu salário. Segundo
as manipuladas cifras do governo alemán, dentro de 30 anos o

máximo será de un 63% e no
2050 rondará o 54% do meio
dos seus últimos sueldos. Nen
sequer os democristianos chegaran tan lonxe nas suas previsións: segundo os planos do anterior ministro de Traballo, Norbert Blüm, as pensións ficarian
reducidas, no pior dos casos, a
un 64% do derradeiro salário.
Para meter-lle medo no corpo
aos traballadores, o Ministério
de Traballo di que un traballador
con 45 anos de cotización, perdería uns 1O marcos no 2005,
no 2030 vería os seus ingresos
reducidos en 422 marcos, e no
2050 en 1.642 marcos. Uns 20
millóns de persoas teñen máis
de 60 anos en Alemaña, un país
que no ano 2020 terá ao ritmo
actual mais de seis millóns de
octoxenários. •
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Canto medra realmentea economia española?
A propaganda oficial dos últimos meses ma,
chaca coa idea de que a economia española
estaba a acelerar notabelmente o seu ritmo,
de forma que a medra deste ano poderia su,
perar amplamente o 4%. O conto comezou a
espallar,se cando o Instituto Nacional de Es,
tatística, nos seus comentários ás cifras da
Contabilidade Nacional do IV trimestre do
pasado ano, afirmou que se iniciara un novo
ciclo expansivo (cousa curiosa, pois a actual
fase expansiva se iniciou en 1994 e ainda
non acabou). Posteriormente, o Banco de
España avanzou unha previsión de medra Pª'
ra o primeiro trimestre do ano actual do 4%,
o que significaba que proseguia a suave ten,
déncia á alza observada o ano anterior. Por
último, a finais de Maio, a OCDE publicaba
as suas previsions de primavera e asignaba a
España un aumento do PIB do 4,3% para a
meia do 2000, o que suporia unha importan,
te aceleración ao longo do ano se se parte do
4% no primeiro trimestre.
Pt:ro, que din os dados dos últimos meses? Os

indicadores de produción, sobre todo os do
sector industrial e os da construción, mostrá,
ronse, en efeito, moi
dinámicos nos primei,
ros meses do ano. O
impulso proviña dun,
has exportacións á alza
e dunha demanda in,
terna que non remata,
ba de desacelerarse co,
mo se previa. .

,,

de automqbeis e as importacións de bens de
consumo non alimentício e de bens de
equipa - posibelmente
os mais significativos
da marcha da deman,
da interna-, mostran
unha desaceleración
moi notábel en Marzo
e Abril.

'E probábel que a medra
atinxa o 4%, pero non
semella que no segundo
trimestre continue a
/ . a/ a1za"
tendenc1a

Sen embargo, os dados
coñecidos a partir de
Marzo mostran clara,
mente unha flexión á
baixa. As exporta,
cións non mantiveron
as elevadas taxas de
Xaneiro e Febreiro indicadores tan repre,
sentativos como o consumo de enerxia
eléctrica, a afiliación á Seguranza Social, os
índices de clima dos empresários e consu,
midores, o consumo de cemento, as vendas

e

Semella que a deman,
da interna se debilita
e a demanda externa
non está a exercer o
contrapeso necesário,
poló que o ritmo de
medra do PIB se mo,
dera. É probábel, por
tanto, que a medra do
primeiro trimestre, que se coñecia este 21
de Xuño atinxa o 4%, pero non semella
que no segundo trimestre continue a ten,
déncia á alza. Será difícil atinxir o 4% de
meia anual.•.

China quer montar
o seu bloco financeiro
O governo de China quer liderar a criación dunha comunidade monetária entre os
países asiáticos para afrontar
con maiores garantias o proceso de globalización, segundo dixo o presidente do Banco Chino de Reconstrución,
Wang Xuebing. Warig sinalou
que a globalización financiera
supuxo unha grande presión
para China e unha comunidade monetária seria a opción
mais segura. O executivo
bancário fixo estas
declaracións.o sábado pasado durante a xornada de
clausura do Foro Século XXI,
consagrado ao tema de "A
Globalización económica en
Asia e en China", organizado
pola Conferéncia Consultiva
Política Popular de China, órgao asesor do Governo. Segundo a análise chinesa, o
sistema financeiro global está
esencialmente dominado polos monopólios de capital dos
países desenvolvidos, e por
iso, China-debe tentar ter un
papel mais activo á hora de
reformar o actual sistema
monetário internacional. A
construción dunha unión monetária ao estilo da Unión Europea entre os países asiáticos é unha dos eixos desta
reforma, afirmou Wang aos
asistentes. Nas versións de
prensa sobre a conferéncia,
recollidas polas principais
axéncias internacionais e
particularmente por The
Financia/ Times, dise que
Wang declarou que despois de duas décadas de reforma
e apertura ao mundo exterior,
China, cunha economía en
expansión e uns lazos
económicos moi estreitos cos
países da rexión, colocou os
fundamentos necesários para
a construción dunha comunidade monetária asiática.•

Funciona
a medicina Greenspan
A medicina Greenspan para enfriar a economia estadounidense comeza a dar
resultados: os prezos subiron en Maio en Estados
Unidos unha décima, a metade do esperado, o que situa a taxa interanual no
3, 1%. Os produtos enerxéticos e do transporte contribuiron a que a suba tose
menor da prevista
inicialmente. Non foi o único dado significativo da
semana. As vendas ao por
menor reducíronse en
Maio por segundo mes
consecutivo, o que viria a
mostrar que a demanda interna se está a contrair e
que, por tanto, se camiña
na dirección propugnada
por Greenspan para
controlar as tensións inflacionistas e ralentizar a medra. Igual camiño á baixa
percorreu a ganáncia salarial meia por hora. A
aterraxe suave seria pois
posíbel, segundo estes dados. Os indicadores elevaron as expectativas de que
a Reserva Federal manteña
invariábeis os tipos de interese na sua xuntanza de
Xuño, despois de que seis
subas nos últimos 12 meses os situasen no 6,5%. •
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Consideran que esta medida producirá prexuízos sociais

Os sindicatos acusan a Caixa Galicia
de pretender a privatización da entidade
postas encol das cotas, un priviléxio que se lles negou aos
representantes dos traballadores, que só puideron expoñer o
seu ponto de vista durante a
reunión.

*C.L.

A intención da dirección de
Caixa Galicia de permitir a
criación dunhas cotas participativas -títulos similares ás
accións- sobre o capital da
entidade tivo unha imediata reacción por parte dos sindicatos CIG e UGT, que se negan a
que unha empresa que supera
amplamente os 25.000 millóns de pesetas de benefício
anual opte pola privatización
para encarar un futuro que
se prevé ainda máis positivo.

O botin dos benefícios
Detrás da estratéxia global da
directiva de Caixa Galicia parece albiscarse un intento de
aproveitamento dos grandes
benefícios da entidade a un nivel menos comprometido. A dia
de hoxe, os miles de millóns
<:¡tie-f*eduee a -caixa- serven para investir na economia galega
e para facer obra social e cultural. O regulamento estatal das
caixas de aforro prevé que, a
diferéncia dos bancos, estas
serven de medida correctora do
sistema capitalista e devólvenlle
á sociedade unha parte da plusvalía obtida dela.

Durante a última asemblea de
Caixa Galicia, a CIG solicitou
o adiamento da aprobación
das cotas participativas, ao
entender que nen existe un regulamento xurídico que especifique as suas características
nen se dan as circunstáncias
oportunas para que a sociedade creditícia tome un novo rumo na sua xestión. A solicitude da central nacionalista atopouse, segundo os seus representantes, cunha votación final
viciada, na que nen se respectou o voto secreto nen se buscou o xeito de que non estivesen no foro persoas alleas aos
próprios comisionários da
asemblea.
Por este motivo, a CIG anunciou a impugnación da asemblea e denunciou outros defectos de forma, como a inclusión
dunha proposta da directiva

Xosé Luís Méndez, director de Caixa Galicia.

que non estaba anunciada na
orde do dia. O sindicato tamén
afirmou o seu descontento coa

X.S.l.

actitude do director xeral, quen
explicou antes da asemblea
aos comisionários as suas pro-

Este modelo entra directamente en disputa co que se pretende coas cotas participativas.
Segundo denúncian a CIG e
UGT, a intención da directiva
procura criar un ambiente positivo cara a estas medidas, implicando incluso os traballadores, que percibirian unha parte
dos gañas desta privatización .
Unha vez decidido cal é o camiño que se que re tomar, os
maiores beneficiados serian os
directivos, que acabarian senda os finais proprietários da
entidade.•

O BNG solicita
no Congreso a integración
de Astano e Bazán
Francisco Rodriguez e Guillerme Vázquez, deputados
do BNG no Congreso veñen
de apresentar unha interpelación urxente na que manifestan preocupación polo
plano do Governo de Aznar
de englobar aos estaleiros
públicos. Os nacionalistas
coidan que este plano pode
significar a peche da factoria
de Astano en Ferrol. Francisco Rodríguez defendeu o retorno de Astano á
construción naval convencional. O BNG considera que
Bazán e Astano poden
formar un complexo único na
comarca ferrolá para
construir sen restricións "todo tipo de construción
naval". Denunciou o risco de
que a operación do Governo
central signifique a perda de
catrocentros empregados en
cada unha das duas
factorias .•

Aliberalización
dos horários comerciais
significará
perda de emprego
A central sindical
Comisións Obreiras fixo
pública i.mha nota mediante a cal rexeita a proposta
do governo de Madrid para
liberalizar os horários comerciais. Segundo o sindicato, o 95 por cento dos
traballadores do sector
servizos verase prexudicado se se permite que os locais comerciais permanezan abertos á discreción
dos seus proprietários.
Comisións Obreiras rebate
todos os argumentos do
executlvo central sobre as
supostas vantaxes deste
cámblo normativo. A central afirma que a liberalización nen evitará a suba da
inflación nen facilitará a
competéncla. Pota contra,
Comisións ere que que se
resentirá a proflslonalldade do sector e servirá para
que o gran capital se apróprie dunha gran parte da
cota de mercado que agora está nas mans dos
pequenos empresários. •

Fraga non dará
explicacións das suas
xestións en Chile e Bolivia
A recente visita de Manuel
Fraga a Bolívia e Chile, encabezando unha
delegación comercial con
vinte empresários,
auspiciada pola Cámara de
Comércio de Compostela,
non será explicada no Parlamento. O popular Xaime
Pita deixou claro na
xuntanza de portavoces do
dia 20 de Xuño adicada a
preparar o vindeiro pleno ,
que o grupo maioritário vai
seguir evitando as comparecéncias do titular da Xunta. Os grupos da oposición
tamén querian coñecer os
resultados da entrevista co
presidente Aznar. •
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En Ponteareas
Facenda traduce ao
castelán nomes e apelidos .

Golpes
en Teixeiro
Desde o dia 18 de Xuño os
presos en réxime FIES do
cárcere de Teixeiro, en Cur,
tis, están folga de fame inde,
finida. Queren que se respei,
ten demandas tales como a
excarcelación dos presos con
enfermidades e padecimen,
tos incurábeis, concedéndo,
lle o terceiro grao de forma
inmediata en razón do seu
estado de saude e a supresión
do réxime FIES, aplicado aos
"presos perigosos" e a supre,
sión dos réxime de aillamen,
to. As agresións e cacheos
humillantes deben rematar,
di este colectivo de presos.

As protestas veñen sucedén,
dese no centro penitenciário
de T eixeiro e a existéncia de
maos tratos constátase en
dous autos do xulgado de vi,
xiancia penitenciária da Co,
ruña. O deputado nacionalis,
ta no Congreso Carlos Ayme,
rich ven de pedir explicacións
ao Governo sobre sucesos
acecidos o pasado mes de N°'
vembro. Segundo o relato de
Aymerich, que é corrooorado
por familiares e asociacións de
presos, varios funcionários re,
mataron unha protesta dos
presos illados con golpes a tres
deles, aos que mantiveron ~
posados catre dias. Non pude,
ron moverse desde o 5 de N°'
vembro ao 11.
O medico da prisión recolle
no seu informe do 5 de No,
vembro as lesións dos tres
presos. O xulgado de instru,
ción n 2 2 de Betanzos está le,
vando a cabo unha investiga,
ción sobre os feitos, que in,
clue un informe do forense re,
alizado o primeiro de Decem,
bro. O deputado sinala que o
director do cárcere non cons,
ta como que autorizara as me,
didas tomadas contra os reclu,
soos "polo que denota unha
falta de control absoluto por
parte da dirección do centro
sobre o persoal do mesmo asi
como un desinteres surpren, •
dente polos internos".
Pergunra se "está disposto o
govemo a revisar o duro ré,
xime de vida asignado aos
internos clasificados en pri,
meiro grao e as durísimas
condicións en que se executa
a sanción de illamento". •

COMPROBE
a eficácia
de anunciarse en

ANOSA TERRA
Chame ao 986 433 830
e solicite
as nosas
tarifas publicitárias

"1gois é o

meo mldYo da Galla que niune a ledmnas e hamasexuais. Na imaxe, mesa redonda que inaugwau a 1Semana ele Qgulo Lesliigai.

Funcionarios da Axéncia
Tributaria en Ponteareas
están a traducir ao castelán
nomes e apelidos en galego
dos viciño, segundo ven de
denunciar o BNG no
Congreso. Gúillerme
Vázquez reseña que sexa
unha práctica reiterada que
semella deberse "ao
especial celo dalgun
membro desa delegación
empeñado en castelanizar
os nemes e apelidos".
Pergunta o deputado se o
Governo coida que esta
práctica de castelanizar
no mes que aparecen no DN 1
dos viciños se axusta á
legalidade. Por outra parte, a
Mesa solicitou a Correos que
corrixa o carimbo
comemorativo das Festas do
Corpus en Ponteareas por
conter o topónimo
deturpado.•

Legais reune aos colectivos de homosexuaiS do país en Vigo
XuÍlo ao insubmiso
Osear Horta

Sete dias para facerse visíbeis
quismo equipara aos gais como
perigosos sociais, comeza haber
"Estamos moi orgullosos de
unha pequena resposta, primeiser o que somos, pésie a feira en Barcelona, despois no Patos como que cada cuarenta
ís Basco e Madrid. A primeira
e oito horas morre por violénfrente que se monta en Vigo dacia homófoba un gai no mun- ta de 1978", comenta Mañón.
do". Beatriz Suarez, presiUnha das protestas de máis redenta de Colectivo de Lesbiapercusión naque! tempo, en
nas e Gais de Vigo (Legais)
1980, tivo lugar nunha cafeteria
daba paso con esas palabras _ da coruñesa Praza de Ponteveao inicio da "1 Semana de Or- dra, na que se negaran a servir
gullo Lesbigai". Reuniron a a unha parella gai. Días despois,
representantes dos colectiduascentas persoas entraron no
vos gais, que explicaron non
estabelecemento, pediron unha
só a sua historia, senón os
consumición e non pagaron.
-0- A. ESTÉVEZ

problemas aos que se enfrentan todos os que manifestan
en público as suas relacións.
Gonzalo Treno foi posiblemente
un dos participantes que máis
chamou a atención nesta posta
en comun dos gais e lesbianas
galegos. A razón: é vicepresidente do Plataforma Popular de
Gais do PP. Estudante, de Ribadeo e dirixente de Nuevas Generaciones, Treno · explica por
que é importante organizar unha
plataforma gai dentro das filas
conservadoras. "Na Galiza o PP
tivo oitocentos mil votos nas pasadas eleicións. O nosos obxectivo é achegar a todos a homosexualidade", sinala. "Para nós
era importante facernos- ver
dentro do partido, dicir que a homosexualidade non é un produto das e.squerdas, senón que é
unha opción que non· ten que
ver coa ideoloxia. Dentro do PP,
houbo quen nos puxo atrancos
e houbo que non apoiou decidididamente. Pero a nosa realidade non se pode obviar nun partido de centro", apónta Treno.
Como representante doutra xeración, Xabier Mañón, un dos
avogados laboralistas máis coñecidos na cidade, explicou que
significaba ser .gai nos anos setenta e oitenta. "Até o ano 1968
o único que se mendigaba era
algo de toleráncia. Cando o fran-

A relixión e a familia
E que hai dos colectivos gais
tras anos de baleiro? No ano
1989 nace o Colectivo Gai de
Compostela, cojf!cidindo coa
chegada de Fraga á Xunta e
auspiciado por xente na_cionalista e de esquerdas. "Máis de dez
anos despois, o grupo deu un xiro: un novo financiamento permite ter local próprio e nos últimos
anos estréitase a colaboración
coas lesbianas", explica Carlos
Valcárcel. "Milhomes" da Coruña
é un grupo que naceu con xente

que militara en Compostela.
"Nos últimos dous anos a nosa
preocupac1on son as agres1ons,
o pasado ano un rapaz recebeu
as coiteladas dun grupo de
adoslectes e hai tres meses un
gai ven de ser golpeado co casco dunha moto", di Xoán Pazos.
1

• ,

• ,

E os anfitrióris, o colectivo Legais, que conta dunha cidade
como Vigo? Beatriz_ Suarez, presidenta, e Xosé Manuel Buxán,
vicepresidente, gabáronse de _
ser agora o único col~ctivo que
aglutina a mulleres e homes. "A
nosa prioridade e tacemos visibeis por esta razón nos aparece
importante colaborar na vida
cultural da cidade", sinalan.
E fano. O Xoves 22 e o Venres
23 de Xuño continua esta semana -de orgullo lesbigai con cinema. O mesmo Venres van entregar os prémios legais e ilegais, a quen se distinga por atitudes favorábeis e contrárias á
homose~ualidade. E o Sábado
pela noite haberá música e baile
no Vademecum. "Qeuremos
que as nosas vidas tamén $exan unha festa", din.•

O avogado Xabier Mañón e o vicepresidente da Plataforma gai da PP, Gonzalo Treno.

O Xoves 22 de Xuño nos
xulgados de Fontiñas vai
ser xulgado o insubmiso
Óscar Horta, viciño de
Vigo. As razóns alegadas
por Horta en Novembro de
1997 para non ingresar no
exército referíronse a que
se trata "dunha das
institucións que máis
protagonismo ten nos
abusos que de forma cotiá
se ven forzadas a padecer
os animais en centros de
experimentación militar,
campos de tiro e manobras
en entornos naturais".
Horta enfréntase a unha
pena de inabilitación por
un periodo que pode ir
entre 1Oe 14 anos asi
como ao pago dunha multa
ou prisión de seis meses a
dous anos. Actualmente
está preparando a sua tese
doutoral na Faculdade de
Filosofía.+

Xornadas
de viño biolóxico en Poio
A asociación "Vida Sana" ·de
Barcelona organiza unhas
xornadas en Poio, do 29 de
Xuño ao 2 de Xullo para dar a
coñecer as principais
técnicas utilizadas na
viticultura biolóxica. Sinalan
que a normativa sobre
produción biolóxica de viña
abriga a mimar a uva desde o
viñedo. Experitos de Girona,
Aranjuez, Navarra, A Rioxa e
Galiza mostrarán como se
chega a viñas de calidade
que non teñen que botar man
de substáncias e técnicas
que esquecen que se trata -- dun produto san. O curso
está dirixido especialmente a
viticultores, enólogos,
empr~sários, enxeñeiros
agrónomos, biólogos e
labregos e celebrarase no
mosteiro de Poio. Máis ·
información para inscribirse
no telefono 93-5800818. •
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Os dados dun estudo faranse públicos na segunda festa do 'Biénio lr~andiño' en Compostela

Amáis da metade ~os crentes agradaríalle a misa en galego
Reivindicar unha lgrexa galeguizada é o obxectivo .do "Bién io lrmandiño", que vai celebrar un novo encentro o Sábado 24 de Xuño no instituto Rosalia de Castro de Compostela.
Esta é a segunda festa "Loita
pola palabra", unha reunión
para reflexionar e intercambiar
impresións sobre a saude do
galego na litúrxia. A idea do
Biénio: que a lgrexa se sume,
con decisión, á historica mobilización de Galiza para que o
seu idioma próprio recobre vida e futuro. Nesta festa a música virá da man de Mini e Mero, de A Quenlla.

É certo que .a xente non quere
a litúrxia en galega? A esta
pergunta tenta respostar o estudo levado a cabo por Daniel
López Múñoz e Bernanrdo Garcia Cendán. Eles van divulgar
os resultados durante o encentro do Sábado 24 de Xuño. Pa-

ra ilustrar estes resultados,
cantan con testemuñas sobre
experiéncias _positivas de lgrexa en galega. O estudio ~ocio
lingüístico céntrase na opinión
da sociedade civil galega, non
só dos crenets. Trátase de analizar o perfil básico relixioso e
lingüístico da sociedade. A un
54% da povoación galega agradarí alle que na sua parróquia
se misase en galega e, dentro
dos que declaran crentes, tamén máis da metade ven con
agrado a iniciativa ainda que a
un tércio lle resulte indiferente.
Máis de duas terceiras partes
dos crentes perciben que o galega na lgrexa se usa nada ou
pouco, perta do 60% deles califican negativamente esta realidade. Tamén máis das duas
terceiras partes coidan que a
lgrexa deberia funcionar en gal ego ou, cando menos, con
máis galega que castelán. •

Homenaxe a Francisco Carballo
en Maceda o 4 de Agosto
Unha Comisión de Homenaxe
está a preparar os actos que terán lugar o vindeiro 4 de Agosto
na vila de Maceda, na que se
renderá homenaxe ao seu ''tillo
máis sobranceiro vivo", o histo. riador Francisco Carballo. Os actos consistirán no descobrimento
dunha placa conmemorativa na
casa natal de Celeiróh, un acto
institucional na Biblioteca Pública
da vila, onde se executará o
acordo plenário que lle puxo o
seu nome ao local de leitura, e
no que ir.itervirá o tamén historiador ourensán Anselmo López
Carreira, para rematar cunha
cea-homenaxe no Castelo. As
adesións e máis información sobre os actos pódense dirixir á
Comisión Homenaxe a Francisco
Carballo (Rua Cardeal Quiroga,
44. 32700 Maceda) ou nos teléfonos 988/240290 e 696/891853.
A biografía de Francisco Carballo, fundador do semanário A
Nosa Terra na sua actual etapa
e moitos anos presidente do
Consello de Administración, é
de compromiso total co seu país. Nacido o 8 de Marzo de 1925
en Celeirón de Asadur (Maceda), Carballo estudou no Semi-

nário dos PP Paules de Madrid,
sendo rector maior do Coléxio
Maior da orde en Salamanca. O
seu traballo como ensinante,
despois de pasar pola equipa de
estudos a pral do Terceiro Mundo en Roma, continua na Escala
de Maxistério e no Instituto Politécnico en Vigo, onde se instalou en 1973. Nesta cidade presidiu a Asociación Cultural desde
o ano 1979 ao 1985. O seu
compromiso social e político,
sempre como adiantado a pral
. da unidade dun proxecto comun
do nacionalismo, levouno a
apresentarse ao Senado en
1977 na candidatura do BNPG e
na circunscripción de Pontevedra como cabeza de lista ás
Cortes do Estado en 1982.
A obra de Carballo .en libros e
revistas é moi extensa. Colaborador de Grial, Encrucillada, A
Trabe de Ouro, terra e Tempo,
lrimia, coordenou tamén a colección Historia de Galicia de Edicións A Nosa Terra, e el mesmo
é autor de numerosas obras, entre elas várias fundamentais para a análise do devir da igrexa
Galega e outras da sua especialidade na ldade Moderna.•
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Avixente campiona, Alemaña, march,apara acasa humillada

Golpe de man das seleccións do Sul na Eurocopa
grandes fallos da cobertura. Pero tamén os dous de Alfonso e
os de Mendieta e Munitis foron
posíbeis mercé a fallos da zaga
balcánica.

-0- CÉSAR LORENZO GIL

Ainda queda moito futbol por
ver na Eurocopa de Bélxica e
Holanda. Moitos goles, moitas
oportunidades falladas, moitos
erras dos porteiros, das defensas, dos dianteiros, moita emoción dentro e tora do campo.
Sobretodo emoción porque esa
é a marca de fábrica das oito
seleccións que ficaron na loita.
Non haberá nen disciplina inglesa nen maquinária alemana,
nen sequer a sorpresa constante de Chéquia ou os bons
aprendices escandinavos. O título nesta ocasión vai ser para
o sul, ainda que gañe Holanda,
porque os laranxas son máls de
Paramaribo que de Amsterdam.
As eliminatórias de cuartos de final van ser viveiros de tensión.
seguramente moitas veces máis
decididos polo oportunismo dunha individualidade ou o azar dos
penaltis que pola superioridade
dunha equipa sobre outra. As oito clasificadas teñen un estilo desigual, particular e evidente nos
tres partidos da primeira fase
que se levan disputado. Todas
posuen uns sinais de identidade
que deben florecer plenamente a
partir do Sábado, 24 de Xuño ,
cando Portugal e Turquia loiten
por unha praza nas semifinais.
Os portugueses son os favoritos
dos amantes do xogo ofensivo e
dos románticos que ollan máis a
arte do futbol que a busca ineludíbel da vitória Pese á decepción
da sua vitória extrema diante de
Roménia, xusto na réplica, diante
de Alemaña, os lusos demostraron que teñen todos os vímbios
para tecer a copa, a calidade individual dos seus titulares, unha
boa restra de recámbios no banquillo e a serte de poñer ao seu
favor o marcador cando as causas non lles van ben dadas.
Mais diante terá a sorpresa do
campionato. Turquia non é unha
grande equipa. Nas suas filas
só destaca Hakan Sukur, o ariete que lles levou a decepción
aos belgas na sua própria casa.
Mais os otomanos contan con
outra vantaxe, pasan desapercibidos, nunca saen como favoritos e, polo tanto, poden complicarlles a vida aos portugueses,
que quizais poden estar contaminados da eufória que desde o
seu país se respira, desde as
tasquinhas de Melgago até o cúmio europeu de Feira, onde António Guterres luciu unha enorme bufanda verde e vermella.
O Sábado tamén xogan ltália e
Roménia. Os italianos fixeron o
pior xogo, con diferéncia, dos oito clasificados. En nengun momento mereceron gañar e o seu
pleno de vitórias só é resultado
dunha mestura horríbel de mediocridade e eficácia absoluta. O
partido do pasado Luns, 19,
diante de Suécia, foi o mellor
exemplo. Os esdmdinavos fallaron todo o que lle dispararon ao
porteiro Toldo. O mediocampista
do Arsenal, Ljumberg, tivo unha
das mellares ocasións da primeira fase, pero contado, a equipa
de Dino Zoff gañou por 2-1.
A fortuna histórica que acompaña
á selección·italiana é o pior inimi-

En canto aos dous galegas, lusco
e fusco na sua actuación. Fran
contaxiouse do esgotamento ante Noruega e tivo que retirarse
demasiado pronto no partido de
lugoslávia. Míchel Salgado xogou
de titular os tres encontros e brillou a bon nivel, pero pagou caro
o seu pecado de sumarse ao ataque e parece o máis culpábel do
primeiro gol de Milosevic. Até Camacho debeu pensalo asi cando
o substituiu por Pedro Munitis.

Djorkaeff é un dos símbolos da Franxa invita.

go de Roménia. Os xogadores
dos Cárpatos son, como conxunto, mellares. Tocan máis o balón
no medio campo, cantan cunha
defensa moi equilibrada ~on vellos raposos coma Popescu e
agradábeis sorpresas como o debutante Chivu- e teñen na presión e na rapidez no ataque as
suas mellares armas. Conseguiron pasar segundos de grupo pero tamén mereceron tirarlle o mérito desa primacía a Portugal. Homes como llie, Hagi ou Galea deixaron nos seus partidos clase e
espectáculo en cada intre.

España e a épica
A selección española salvou os

mobles xa cando a inundación
rebordaba o rodapé e a treboada era máis forte. A equipa de
Camacho xogou fatal ante Noruega e, pese a que venceu,
deu pena diante de Eslovénia.
Pero chegou a chúvia torrencial
e saiu a rábia, excusa perfecta
para que os cronistas de Madrid
poñan en letras ben grandes novamente palabras como épica e
milagre. Diante de lugoslávia,
España gañou merecidamente,
pero tamén poderia ter perdido,
con igual direito. Nun partido
que remata 4-3, está claro que o
50 por cento do traballo de equipa funcionou mal, a defensa. Os
goles de- Milosevic, Govedarica
e Komljenovic chegaron tras

O seu rival, Fráncia, debe ter en
conta a dobre personalidade española se quere pasar a semifinais. Os galos son os indiscutíbeis favoritos. Mália a sua derrota diante de Holanda -xogando
cos suplentes- mantén o espírito de campións mundiais e o seu
partido contra Chéquia foi toda
unha leición de xogo mesurado,
sóbrio e efectivo. Le Bleu ,
arroupado polos moitos siareiros
franceses que se van achegar o
Domingo, dia 25, a Bruggen.
Case tres horas antes do EspañaFráncia, lugoslávia tentará pararlles os pés aos únicos anfitrións
que viven, os holandeses. Os iugoslavos teñen clase e sobretodo
perícia e picardia. Boskov perfumounos a todos da lama italiana,
que xoga á provocación do rival, á
carta máis alta coas tarxetas que
o árbitro non se atreve a amasar,
á mordedela constante do xogo
para impoñer o seu ritmo pausado, o toque letal que Mijatovic,
Drulovic e Milosevic posuen de
seu. Diante de Holanda, as suas

armas volverán ser as feridas de
mil e unha campañas de Djukic ou
Stojkovic e o ferro sempre teso de
Dejan e JovañStankovic.
Holanda ten todo por demostrar
ainda. Despois da sua excelente
xeita de vitórias, ficou un agridoce sabor de boca. Parece que os
triunfos naceron máis de golpes
de talento illados que dun funcionamento axeitado daquilo que tora chamado en tempos "a laranxa
mecánica". Ese resaibo de xogo
a médio gas, con certa apatía,
pode dar lugar á explosión total
da calidade ofensiva dunha equipa que pode aspirar a todo ao ter
o priviléxio de vestir coa sua camisa a Kluivert, Overmars, Makaay, Davids e Bergkamp.

Elexia para
os que márcharon
Alemaña dixo fin a toda a unha
xeración. Botou o derradeiro balde de humillación por riba da cabeza e só se mudan todas as pezas da máquina, volverá pasar a
vitória por território xermano, como pasou sempre. O adeus de
Matthaus é unha metáfora da crise dos herdeiros de Beckembauer, Müller ou Rummenige.
Outro cantar foi o de Chéquia.
Nunca mereceron ficar fora deste campionato. Se diante de Holanda mereceron un triunfo folgado, con Fráncia xogaron a todo o
seu nivel, coa marcha máis alta,
pero volveron fracasar. A ·cara de
ira de Nedved ern unha boa
mostra· diso. Ninguén se acorda
dos que perden. Nen sequer
cando es subcampión. Esta lei
debería mudarse por un dia, ainda que só fose para reclamar o
estilo checo como o ideal para o
resto de equipas:•
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Aposta polo proxecto.federal pero consider~ que este non é omomento

MaragGll proclamado líder eleitoral do PSC
-0- B. LAXE

Pasqual Maragall terá a representación política do PSC cara o exterior e no ámbito institucional. El será quen apresente o proxecto político cara
os cataláns. Un proxecto político aceitado pola maioria para chegar á Generalitat, ainda
que haxa fortes diferéncias internas. Pero quen governará o
partido é o antiguo aparato,
que vixiará e tutelará a política
de Maragall. Así quedou determinado no recente congreso d.os socialistas cataláns.
José Montilla e Miqt:1el lnceta,
dous representantes da ala
máis obreirista e menos catalanista do PSC, obtiveron máis
votos que Pasqual Maragall.
Non foi unha votación de castigo cara o novo presidente do
PSC, pero si unha adverténcia
das bases, unha demostración
de quen verdadeiramente manda no partido.
Os resultados eleitorais das últimas eleicións autonómicas,
nas que o PSC conseguiu máis
votos que CiU, permitíronlle a
Maragall e os representantes
da burguesía barcelonesa no
PSC seguir como representantes do partido cara o exterior e,
tamén, que fose aceitado o seu
proxecto para governar. Porque governar Catalunya é a
idea que estivo presente en todo o congreso do PSC. Asi se
pon de manifesto nunha resolución na que se afirma que "o
noso partido non ten finalidade
algunha por si mesmo, senón
.. que é un instrumento ao servício de Catalunya que será tanto máis útil canto máis próximo
aos cidadáns se manteña".
Con esta meta aprobouse tamén a liña política impulsada
por Maragall e os seus Ciutadans Pel' Canvi, co apoio de
Serra e Obiols: "federalismo,
educación como prioridade, investigación e novas tecnoloxias, descentralización de Catalunya, coesión social, política
de família e proximidade aos
cidadáns". Pero nen no federalismo, nen na política económica, nen na descentralización
existe acordo no PSC, nen sequer no sector maioritário, alcumado .como o aparato.
Este sector, maioriatário nunha
nova executiva de só 29 membros, dos que só 10 se ¡:roden
considerar afectos ás teses de
Maragall, fronte a 19 que se situan no sector obreiristalemi-
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Os guerristas deixan
en minoria o governo
socialista asturiano
Os quince deputados
guerristas no Parlamento
de Astúrias pactaron co PP
unha Lei das Caixas que
deixa en minoria ao
governo autor:iómico, que
está dirixido polo sqcialista
renovador Vicente Alvarez
Areses. O Venres 23 de
Xuño vótase no
Parlamento o texto legal e
os renovadores e os de
Nova Esquerda, que en
total suman nove
deputados, terán que
ausentarse para evitar
cenificar a rutura da
disciplina de voto. Esta
situación significa reeditar
o enfrentamento no
governo asturiano que
vive u o P P na pasada
lexislatura, cando Sergio
Marqués viuse privado do
apoio do PP e rematou por
constituír un grupo político
rexionalista. +

Absoltos
de desorde pública
os dez falsos 'giraldillas1
Pasqual Maragall afirma que existe unha comoción no Estado que impecle os debates.

grante, só actuará no caso de
que consideren que as propostas públicas de Maragall debilitan ao partido en favor de plataformas cívicas das que tanto
gosta o candidato socialista á
Generalitat.

"o qu·e tacemos é modular a
PP e ao "nacionalismo periférico
da Declaración de Barcelona",
expresión e os ritmos porque
agora España está nunha sipero reclama un acordo con Putuación moi especial. Hai unha jol para os grandes temas do
certa regresión ideolóxica e, inEstado, para que Catalunya tecluso, sentimental". Maragall
ña unha soa voz. O PSC tamén
aprobou no conafirma que esta
greso, fronte ás
situación arranca ,
Maragall tamén qeixará que Jocríticas dos soda ruptura da
sé Montilla e os seus dirixan de
trégua por parte
aragal 1
cialistas espaxeito efectivo un partido que o
incluido
de ETA.
ere que "non se ñois,
ex alcalde de Barcelona pretenFrancisco Vázde que funcione como unha O presidente do
quez, a candidapode ir contra
empresa. Para isa non só se
PSC considera
tura Entesa al
aprobou nomear un xerente
que $e criou "unSenado,
con
as
emocións,
que controle a xestióQ, os indih a conmoción,
ERC, Iniciativa e
cadores da xestión e a dinámiun estado de incontra
Els Verds.
ca da execuitva, senón as funcerteza que foi o
a psicoloxia
cións de cada un dos 29 memque fixo que o
Pérez Touriño,
bros da mesma_e o seu cumpriPP gañase por
secretário
xeral
colectiva"
.mento. Significa a aplicación da
unha maioria abdo PSdG-PSOE,
filosofia de empresa ao partido
soluta que non
que foi un dos
e á sua xestión. Por isa, entre
agardaban nen
dous secretários
outras causas, se reduciu a
eles". Maragall
xerais autonómimenos da metade o número de
afirma qüe "non
cos que asistiu
integrantes da dirección.
se pode ir contra
ao congreso,
as emocións,
aproveitou para
O proxecto federal
contra a psicolosituarse nas tex i a colectiva".
ses de Maragall
Pasqual Maragall voltou a aposAinda asi consia respeito da
tar neste congreso por un prodera que pior é rendirse. "Saconformación do Estado, pero,
xecto federal para o Estado es- . bemos que o noso proxecto é o evidentemente, a capacidade de
pañol. Ainda asi, ante as retimillor, pero -tamén sabemos
manobra do PSdG-PSOE non é
céncias internas e, sobre todo,
que cada causa ten o seu tema do PSC.
do PSOE, decidiu que este non
po e non é cuestión de catro
era o momento para dar a batadias".
O congreso rematou cunha dualla, estando disposto a agardar
lidade significativa. Despois de
millares tempos.
Maragall contrapón o seu proloubar a "demostrada capacidaxecto federalista ao nacionalis- ·de" do empresariado catalán,
Maragall explícao deste xeito:
mo español 'que representaria o
cantouse a Internacional.•

M

A. EIRÉ

Emocións antinacionalistas
Criouse unha con'moción "nacional" en Espa,
ña. Un estado psicolóxico/ sentimental que le,
va a unha regresión ideolóxica, ao chauvinis,
mo e sometimento dos nacionalismos, a impo,
sibilidade de realizar propostas alternativas, de
comezar reílexións colectivas. Calquer idea
que· se aparte da oficial, do políticamente co,
rrecto decretado en Madrid, óllase como unha
agresión. A "indústria da exclusión" funciona
a todo meter no Estado español e, a cada,

abrangue a máis elementos e ~ máis ideas. Até
mento. Maragall situa este cámbio psicolóxico
Pasqual Maragall ten medo a ser situado ente
despois da ruptura da trégua por parte de ETA.
os "excluidos", coma Arzallus, como Beiras,
O que non analisa é quen xera este estado de
coma o BNG, coma a Dedaracián de Barcelona,
crispación sentimental españolista e de regre,
como Pujol cando non se avén a mudar ideo,
sión ideolóxica. Que intereses oculta. Non
loxia por diñeiro. A intervención de Maragall
quer formular que, entre outras cousas, ten co,
no congreso do PSC fo¡ claro neste senso ex,
mo obxectivo que non se poda debatir propos,
plicando como na situación actual non se pode
tas como o seu Estado federal. Maragall tamén
apresentar o proxecto federal como alteemati, .. é unha vítima do antinacionalismo imperante
ainda que non sexa nacionalista.+
va para o Estado. Mellor agardar outro mo,

Segundo o xulgado do
penal número dez de
Sevilla non carece de
entidade suficiente para
producir perturbación da
orde pública a acción
levada a cabo por dez
persoas na cerimónia de
inauguración dos
Mundiais de Atletismo en
Sevilla, cando se
disfrazaron de 'giraldillas'
e despregaron pancartas
e entregaron pasquins en
favor do achegamento
dos presos da ETA até os
cárceres de Euskal Herria.
A acción provocara un
escándalo público e
deixara en ridículo á
organización do evento
deportivo.+

Várias vivendas ciganas
queimadas
nunha vila de Alacant
Unha marcha contra a
droga celebrada despois do
apuñalamento dun viciño e
levada a cabo na localidade
alacantina de Almoradi,
rematou coa queima de
várias vivendas de
povoación cigana e desatou
un linchamento contra este
grupo por parte dun milleiro
de persoas. Inicialmente os
agresores impediron a
actuación dos bombeiros
para apagato lume e,
posteriormente, xa coa
presenza da Garda Civil,
puderon actuar. Antes de
producirse os incidentes, a
povoación cigana xa temía
algun tipo de ataque. Os
ciganos negaron ter nengun
tipo de relación co autor do
apu ñalamento e coa venda
de drogas. Este é o
segundo acto de racismo
importante rexistrado no
Meditarráneo español e até o momento as autoridades
non levaron a cabo unha
atinada política de
prevención.•
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OPSOE rompe aestratéxia de adianto eleitoral do PP

lbarretxe e Aznar reúnense nun clima
de división sobre as mesas de diálogo
'* x.c.
Unha proposta do PSOE, aprobada co apoio do PNV, trastocou a relación de forzas parlamentárias en Euskadi e anúncia, a poucas horas da reunión
lbarretxe-Aznar, o fracaso da
estratéxia do PP de forzar eleicións antecipadas. A ronda de
conversas do lehendakari cos
partidos foi boicoteada pola
formación de Mayor Oreja.
O vicelíder do PP en Euskadi ,
Carlos lturgaiz, xa definiu a priori
a intención de lbarretxe como a
criación dun ''foro-trampa". Pero
desta volta o chascarrillo de lturgaiz tivo dura resposta nos dirixentes do PSOE, que nos últimos
meses parecían embarcados nun
suicida seguidismo das políticas
de cerco total ao PNV deseñadas
por Aznar e Mayor Oreja.
A proposta do PSOE no Parlamento basco foi o sinal de saida
dunha nova situación parlamentária en Euskadi. A proposta do
PSOE de abrir unha nova mesa
de partidos ocasionou un rifi-rafe na Cámara que descolocou
na votación os tradicionais alineamentos. Daquela, IU , EA e
EH non aprobaron o planteado
polo PSOE, entre outras razóns
por excluir que a mesa proposta
tivese en canta a teritorialidade
basca (incluir Nafarroa). Segundo Garaikoetxea, portavoz parlamentário de Eusko Alkartasuna, "nós aprobaríamos a proposta se o PSOE admitía o ámbito basco de decisión, que era
o que acordáramos co PNV".
Eguibar (PNV) considerou que
foi o PSOE o que non se atreveu, en contrapartida, a apoiar o
ámbito basco de decisión, "sentimos non ter sido correspondidos, pero o esforzo pagou a pena. Mágoa que o PSE non se
poda desmarcar do PP polos límites que impón Madrid".

Resultado imediato
A proposta aprobada tivo resultado imediato. O luns 19 lbarret-

xe reuniuse con todas as formacións, agás o PP que, despois
de dinamitar no seu dia a Mesa
de Ajuria Enea, agora négase a
calquer cousa que non sexa que
todos os demais entren polo seu
aro, erixíndose en "únicos garantes do Estatuto e a Constitución en Euskadi". O certo é qúe
entre a negativa do PP a tan sequer sentar na mesa a dialogar
con lbarretxe, e a de Euskal Herritarrok a manexarse en política
sen tutelas, a cuarta ronda de
lbarretxe só serviu para romper
o aliñamento do PSOE co PP.
A proposta aprobada por PSOE
e PNV talaba de "activar un proceso de diálogo que supere a
actual incomunicación política,
restaure o clima de entendemento indispensábel que o país
precisa e propície as mínimas
condicións de normalidade democrática que permitan abordar futuros consenso básicos
ainda non acadados en Euskadi". A Mesa proposta non vai
sair adiante desta volta pero na
sua formulación amósase aberta a todas as forzas políticas,
sen exclusións "para evitar tan-

to a fractura social como a exclusión, por razóns ideolóxicas
dun determinado sector da povoación", estabelecendo como
único condicionante prévio "a
aceitación inequívoca das reglas do xogo democrático e, por
conseguinte, a renúncia expresa á violéncia como instrumento
de acción política e o compromiso activo para a sua erradicación por parte de todos os integrantes da mesa".

Aznar teima
O Partido Popular segue na sua
estratéxia, reforzada pota ruptu"'
ra da trégua de ET A, de non
considerar nengunha: medida de
diálogo que non pase polo Estatuto, a Constitución, a condea e
ruptura do pacto de Lizarra e a
negativa, non xa a acordes, senón a conversas que incluían a
EH. Pechado en banda nesta
posición, nas últimas semanas
decidiu centrar todo o seu arsenal de crítica co PNV, ao que
ten acusado de ser o verdadeiro
problema basco, mesmo por riba de ETA. O cima desta escalada foi o anúncio público por

parte do delegado do governo
en Euskadi, Enrique Villar, de
que "por suposto que non colaboramos coa Ertainza porque

non nos fiamos do PNV'', o que
provocou o anúncio de Ajuria
Enea de apresentar unha querela criminal contra Villar. •

EL País lanzou a pedra e agachou a man
Desde o pasado 21 de Maio,
Governo basca e central, PNV,
PP e PSOE andaron metidos
nunha feroz polémica sobre a
coordenación das policías no
País Basco. Aparentemente todo comezou cunhas declaracións de Xabier Arzalluz e máis
tarde do Conselleiro de Interior,
Balza. O cruce de declaracións
foi subindo de ton no Congreso
de Deputados, con choques entre Mayor Oreja e González de
Txabarri, até culminar na querela
criminal do governo basca contra Enrique Villar, delegado do
governo en Euskadi, por asegurar publicamente que efectivamente non colaboran coa
Ertainzta a mantenta: "porque
non nos fiamos".

Quen se mantivo en siléncio todo este tempo foi o xornal El País, que publicou· aquel 21 de
Maio (páxina 25), unha asombrosa notícia que deu pé -a toda
a polémica. En todo este tempo
o xornal madrileño nunca desmentiu nen matizou a reportaxe
antedita, e só o pasado 18 de
Xuño, na sua sección "El Defensor del Lector", volveu referirse
ao tema, para matizar a noticia
dada entón. Durante todo o tempo de dura batalla política silenciou toda referéncia a que ·a sua
notícia tora o banderin de saída,
e na explicación última dada argumenta que daquela as fontes
eran fundamentalmente do
Governo basco, pero que despois deron por boas as expli-

cacións do Ministro do Interior.
Mais se na notícia do 21 de
Maio podía deducirse que o Governo basca se queixaba de falta de colaboración coa Ertantza
por parte da Policía Nacional, ·
non parecían ser os fronteiros
de Ajuria Enea a fonte na parte
máis fragosa da notícia del "El
País", que deitaba gravísimas
sospeitas sobre o atentado ao
socialista Fernando Buesa. Dicia daquela o xornal madrileño:
"O mesmo dia do asesinato [de
Fernando Buesa], tanto cinco
horas antes da explosión como
hora e média antes, un Nissan
da policía española foi visto estacionado a duas mazás do lugar do atentado, a carón dunhas

antigas vivendas militares. Dous
testigos aliaron a un mesmo xoven a falar por teléfono xunto ao
coche bomba antes e despois
da deflagración. Eses testigos
relatan que perta del se atopaba
outro mozo "con olios saltóns e
perilla" aliando cara o lugar da
explosión. No lugar do atentado,
un ertzaina escoitou a membros
do CNP [Carpo Nacional de Policia] que dous axentes dese
carpo se atopaban xunto ao coche bomba. Ademais, outro
axente do CNP amosou a sua
placa a un redactor deste xornal
minutos despois do doble asesinato. Na sua declaración ante a
Ertzaintza, este axente xustificou asi a suq preséncia no lugar
dos feítos: "E que vivo perto""•

Suma cero
Hai un momento en todo proceso de cámbio social
en que as forzas do progreso non dan rematado coas
da reacción e as da reacción non dan rematado coas
do progreso. É o momento da suma cero. As augas
estagnan,se e a percepzón xeral da sociedade é que
non hai maneira humana de avanzar, que non está
mal de todo ir resistindo sen outro horizonte vital
do que non perder as conquistas gañadas no pasado.
Algo cliso sucede no seio das formazóns do na,
cionalismo basco, protagonistas sen dúvida de boa
parte da dialéctica real que serve para explicar a
política no Estado español. PNV e MLNV moran
no território da suma cero. No Partido Nacionalis,
ta Vasco os soberanistas non dan rematado cos au,
tonomistas e os autonomistas ·non dan rematado
cos soberanistas. No MLNV os que fan unha apos,
ta política non dan rematado cos militaristas e os
militaristas tampouco dan aniquilado aos que fan
unha aposta política (ainda que aquí si hai un cer,

to desequilíbrio lamentabelmente decantado cara a
. demonizazón, sen dúvida reaccionária aquí e agora,
das vias exclusivamente políticas) .
Todos os actores do drama (din,cho sotto vocee)
son conscientes do conflito. f\lguen ten que con,
tribuír para rachar a parálise. E para iso moi nece,
sário rebelar,se contra o discurso oficial do réxime.
É para iso moi necesário erguer voces críticas con,
tra o Govemo do Estado español, pór de relevo
que Mayor e Aznar pensan sempre máis na conta,
bilidade dos votos do que na contabilidade dos
morros. É para iso moi necesário non alimentar
ainda máis a fogueira do autoritarismo represivo e
pular porque en todos os distintos cenários, tamén
na Galiza, se desfaga a suma cero e en todos eles se
impoña o pensamento obxectivamente progresista,
aquel que repúdia a violéncia mais tarnén a senra,
zón, a bárbarie uniforrnizadora e a satanizazón das
lexítimas diferenzas. +

Luís Areán Taboada

Aula de Música
Tradicional

Gomes Mouro
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Esta decisión segue ·ácondena doutro militar en Fráncia

ltália xulga en rebeldia vários militares arxentinos
humanidade, co gallo da
A xustiza italiana iniciou na saque de
o governo
democris~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ extradición
de Priebke. Asi
tián
Giulio ~ndreotti
par- ~
~.,.._.,e
la-bunker do,-cárcere de Rébibque os italianos poden voltícipoLJ activamente ·na· re-,
bia, en Roma, o xuízo contra
ver ser os causantes de
presión, dando apoio loxísos militares-arxentinos Carlos
que a xustiza sulamericana
Suárez Mason e Santiago Ri- - tico á Operación Cóndor. ·
estreite o cerco sobre o
Por exemplo, o embaixador
veras, ambos os dous ausenopróbio militar.
en Buenos Aires daquela,
tes pero acusados de vários
Enrice Garrara, permitiü as
crimes contra cidadáns italoRealidade pesimista
detencións indiscriminadas
arxentinos durante a ditadura.
mentres que o cónsul ao
Este proceso supón o inicio
Mais o optimismo que suseu 'cárrego Enrice Caladun expediente de extradición,
pón este xuízo tamén se
mai salvoulles a vida a dúsimilar ao que xa rexe para os
pode ver truncado de socacias de persoas grácias á
mafiosos que protexe o fiscal
to se De la Rúa nega a exentrega imediata de pasaFungairiño no Estado español.
tradición. Ainda que sexa
portes que lles permitisen
acusado de traizón á 'Xustisaír do país ou acollerse
Se finalmente os xuíces italiaza ou falla de dignidade, a
ao acubillo italiano.
nos consideran culpábeis a
realidade dálle a razón, ou
Suárez Masan e Riveras, seguipolo menos pon nun lugar
Unha vella história
rán o camiño marcado polos
indigno actitudes que se
xuíces franceses, que xa condeparecen moito ao caso
naron a Alfredo Astiz e pediron
A intención de xulgar por
agora xulgado.
a sua extradición. Oeste xeito,
crimes de lesa humanidade
a militares arxentinOS en . Péucina en intemet onde se denúncian os historiais dos militares torturadores arxentinos.
xa son tres países europeus
Os xuízos en rebeldía son
ltália non é nova. Durante
-Garzón pediu a detención de
comuns en ltália, especiala própria ditadura duas eximáis de 50 altos mandos do
mente cando se realizan contra
membros da xudfcatura, encabetório arxentino, consideran que
liadas arxentinas en Roma, AnExército da Arxentina- os que
membros da máfia. A dia de hoo governo de Fernando de la
zado polo fiscal Francesco Corgela Boitano e Dora Salas, iniiniciaron algun tipo de dilixéncia
xe hai várias condenas en firme
Rúa non poderá opoñerse a enporale, decidian avanzar no caciaron a loita logo de perd·e r
contra os responsábeis dos cricontra "traballadores" da Cosa
so con todas as consecuéncias.
tregar os dous acusados, por
dous tillos e un marido, respectimes ditatoriais no país austral.
Nostra siciliana e da Camorra
vergoña histórica.
vamente, a mans dos uniformanapolitana e calabresa que non
Todo o esforzo conxunto dos
dos : Despois de que se aprobaSuárez Masan e Riveras están
se poden executar por desídia
colectivos de familiares das vítiO xuízo de Roma ten, ademais,
ra a Lei de Ponto Final e Obeacusados do secuestro e asasida xustiza española. O govemo
unha forte carga histórica. É oumas, de defensa dos direitos
d i énci a Debida, o presidente
nato de oito dos 500 desaparecide Aznar, por recomendación do
tro empurronciño ao labor dos
humanos e demais institucións
Sandro Pertini ofereceulles o
dos con pasaporte italiano. Este
fiscal da Audiéncia Nacional,
maxistrados que queren poñer
que desde a Arxentina procuran
elemento é moi importante na · seu apoio aos familiares das vítiEduardo Fungairiño, mantén a
no cárcere aos asasinos no seu
xustiza para o terror ditatorial,
análise das relacións entre am- .mas, algo que tamén fixo dez
cuberto a numerosos -mafiosos
obtivo o seu froito cando se lle
próprio país. A relación con ltáanos despois Romano Predi.
bos os países. Italianos de orixe
que deberian estar en prisión,
lia, a nivel de xustiza, tamén redeu luz verde ao xuízo da cadea
Mentres que o presidente arxeneran os xefes militares Massera,
dando outra vez ao mundo a
side na decisión do Tribunal Sude Rebbibia. Despois da condetino Carlos Menem negociaba o
Agosti, Lambruséhini, Graffigna,
imaxe do verdadeiro nivel da
na, as organizacións que loitan
premo arxentino de declarar imtroco do nazi Erich Priebke por
Viola e Galtieri. Ademais, caqa
xustiza española. +
por obter xuízos no próprio terriprescriptíbeis os ~rimes de lesa
Suárez e. Riveras, un grupo de
vez parece máis demostrado
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OBanco Mundial publica Un inform6 que minimiza os compoñentes políticos erelixiosos

A.explotación dos recursos naturais, causa das guerras civis
-0- C.L.

É a cobiza por posuír os recursos naturais, ~ais como
diamantes ou café, o que leva
á meirande parte dos países á
guerra civil. Asi se desprende
da análise que, sobre conflitividade no mundo desde 1945,
realizou o Banco Mundial. Este organismo considera que
detrás da imaxe de desorde
política, étnica ou relixiosa, se
agacha a busca a calquer
prezo dos benefícios económicos das matérias primas.

r

falsa concienciación para criar
entre a cidadania falsas situacións de desunión dentro do país. Eses primeiros concienciados actuarán a pral deses intereses por motivación própria e a
medida que a guerra avance e
se produzan vítimas en ambos
os bandos, haberá outros que
se sumen por desexos de vinganza ou choque directo cos
seus intereses particulares.
Desde o Banco Mundial tamén

se salienta que os custos de cada unha destas guerras é altísimo. Ademais do labor de reconstrución dos países -para· o
que xa non se canta con ese recurso esgotado-, os gastos de
eliminación de minas antiperso&is, integración dos ex combatentes, rehabilitación e manutención dos mutilados e reinício
de todo o sistema social, desde
a educación até a indústria, normal mente deixan nunha creba
constarite eses territórios. +
1/

O informe do Banco Mundial estuda máis de 75 conflitos bélicos
internos en máis de 30 países,
desde a guerra de Mozambique
de 1960 até a de Kósovo durante o ano pasado. En todos eles,
detéctanse certos pontos comuns que explican e confirman
a tese do expólio como a explicación da loita armada.
Para demostralo, o informe resalta as cifras de benefício que
obtiveron grupos como a UNITA
angolana co tránsito de diamantes durante a guerra contra o
governo deste país africano.
Esta guerrilla direitista gañou
máis de 4.000 millóns de dólares coa exportación destas pedras preciosas.
O modelo angolano pódese aplicar a todos os outros conflitos.
Naqueles países onde existe un
importante recurso natural, xorden intereses, moitas veces inducidos desde fora dese estado,
que provocan o nacimento de supostos ódios étnicos, fanatismos
relixiosos ou ideários políticos.
Sufragados -a xeito de investimento- por eses intereses foráneos, as faccións que loitan polo
poder enriquécense exportándolles aos seus patrocinadores a
sua riqueza de matérias primas.
Esta situación é moi ventaxosa
para os compradores foráneos,
que conseguen reducir os custos da mercadoria e ademais
reciben outros benefícios parellos, como a venda de armas e
explosivos. O mantemento da
guerra significa sempre unha
fonte de benefícios perfecta para os seus promotores, que
sempre poden poñerlle fin se
deixa de serlles favorábel economicamente.
A crueldade do sistema ainda é
máis patente se ·se considera
que só interesa escoller países
onde o valor máis importante
sexa un recurso primário, coma
un mineral ou un produto agrário (Ruanda, por exemplo, é o
primeiro produtor mundial de
té). Nun contexto de guerra total, onde importa máis encher
de mutilados civis ao contrário
que eliminar o próprio exército
rival, as minas de diamantes ou
as plantacións de café sempre
poden seguir funcionando e
dando diñeiro . .
Respecto aos ódios reais de carácter relixioso ou étnico que si
se dan tamén neses conflitos, o
.Banco Mundial pensa que son
compoñentes aprendidos e que
teñen duas explicacións. Primei:
ramente, os líderes patrocinados desde tora fan un labor de

A diferencia entre divertirse na cociña
ou non querer entrar nela
Non hai garfos limpos. O leite está pegado desde a mañá.
Cada vez que míra-lo forno dáche o lumbago e esqueceuche
desconxela-lo pan.
Con ese panorama non é estreño que non queiras entrar na
cociña, máis almorzar, xantar e cear fóra tódolos días sae
caro, probablemente máis de 10.000 pesetas.
Por exemplo: desde 9.766 pesetas colo (en 14 cotos anuais),
en Banco Pastor poderás dispor de 950.000 pesetas a 1O

anos, cun tipo nominal d(). 7,80% (8,72% T.A.E.) incluíndo a
comisión de apertura 2% (mínimo 10.000 pesetas) e gastos
de estudio 0,30% (mínimo 5.000 pesetas). A un ano, T.A.E.
13,79%. E se o pides hoxe telo mañá.
O lavalouza, o microondas, a vitro, o combi, todo iso .
inventouse para alg·o. Para o mesmo que se inventou o
Crédito Persoal Banco Pastor, para vi~ir un pouco mellor.
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Banco Pastor
www.bancopastor.es
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Cimeira do Conselho da Europa em Portugal

Atentado dos
earamilitares unionistas
nun bairro reeublicano
de Belfast

Aaprova~Go

de Pacto Fiscal salva a p~sidéncia portuguesa
'"· *

Várias persoas resultaron
feridas -duas delas moi
graves-, despois dun
atentado con bomba nun
bairro republicano de Belfast.
O acto tivo lugar o Mércores
21 de Xuño e foi obra do
grupo unionista paramilitar
Loitadores pola Liberdade do
Ulster, UFF, que anunciara a
rotura da trégua para o dia
anterior. Os terroristas
dixeron actuar en resposta
ao que chaman "limpeza
étnica" contra a povoación
protestante, o grupo máis
numeroso en Irlanda do
Norte e máis protexido por
unha policia sempre acusada
de sectária. Este atentado
trata de pór en perigo a
restabelecida autonomía en
Irlanda do Norte, despois de
que o IRA se comprometese
a destruír o seu arsenal
antes de Xuño de 2001.+

GONc;ALO NUNO DE FARIA
PORTO

Durante cerca de tres dias
decorreu na povoa~ao de vita da Feira, Norte de Portugal, a última cimeira europeia da presidencia portu. guesa, que termina, precisamente, na próxima semana.
Bloqueios até a exaustáo podem caracterizar, e desd~ lego,
mais um encentro entre delega9óes, ao mais alto nível, dos
15 países membros, salvandose -e para honra da presidencia lusa- a aprovagáo do famoso f?acote Fiscal, cuja oposi9áo
da Austria foi mais que assumida e muito dificil de ultrapassar
pelo ministro luso da Economia,
Joaquim Pina Maura e respectivo Conselho de Ministros das
Finan9as da Uniáo Europeia,
ECOFINA.
A Áustria, .onde o segredo bancário impera há mais de 200
--- anos, manteve-se contra - e até
_ aos derradeiros momentos da
Cimeira- a traca de informagóes
entre institu9óes bancárias, relativamente ao modelo tributário
sobre as poupangas dos ci.. dadáos europeus obtidas num
Estado membro onde náo residam, e cuja aprovagáo - harmonizagáo fiscal- só é possível por
unanimidade ou por todos os
países membros.
Os argumentos austríacos contra a proposta portuguesa, que
estava apoiada pelos restantes
14 membros, tinham por base o
facto da medida "provocar a diminuigáo do capital na Europa",
acrescentado que "a troca de in-

Aguerrilla kosovar
posuia un grande arsenal
A mobilización de 50.000 traballodores europeus condicionou a Cimeira do Por1o.

balhadores que, de toda a Euantes observadas no país.
ropa, mostraram nas ruas da
cidade do Porto essa exigencia
E que faz o Governo quando
e obrigatoridade a Europa dos
denunciado pelos partidos da
15, já que -e como referiu o
Oposigáo? Recorre ao expesecretário geral do Partido Codente fácil, e a-máo, de venmunista Portugués, Carlos Carder, ao desbarato, o erário púvalhas-, "a manifestagáo serblico, através do s,ector empreviu para mostrar aos governos
sarial do Estado. E urna tal imeuropeus que é preciso compunidade que, e comparando,
bater a exclusáo social e a pre- . Cavaco Silva, líder de um gocariedade dos salários".
verno conservador e social democrata, passou, pelo EsquerUm primeiro ministro
da (... ), a governa9áo socialista
de António Guterres.
on fine

Para os restantes 14 membros
"as tracas de informagóes representam o fornecimento, para as
distintas administragóes, de dados importantes relativos ao nome, morada, número de canta e
rendimentos obtidos pelos seus
nacionais neutros países da
Uniáo Europeia".

No meio ano que decorreu a
presidencia portuguesa .da
Uniáo Europeia, o primeiro ministro portugués, António Gutérres, foi constantemente confrontado e acusado, pela Opos igáo, de trocar os intereses
portugueses pelos "dossiers"
europeus, o que pode querer dizer que os 6 meses da presidéncia europeia podem corresponder, António Guterres, a
perda de catro anos de governagáo portuguesa.

Esta é a área onde os portugueses depositaram muitas esperangas já náo só por se tratar de
um problema que se arrasta há
mais de 1O anos, mas por constituir a nota relevante (e salvadora) de urna presidencia que
foi mais virtual que real.

Nunca em Portugal um governo
conheceu -e colheu- tantos
problemas e fricgóes acorridos
no seio do seu próprio partido.
Há pouco mais de urna semana
o Governo perdeu no Parlamento, e com 5 deputados socialistas a votarem com a Oposigáo,

forma9óes conduzirá a um b/oqueio financieiro na Uniáo".

a guerra da co-incinera9áo.
. O emprego
Outros documentos e informes
presentes nesta Cimeira .Portuguesa do Conselho da Europa
relacionavam-se, e para preenchem ento das agendas, com
novas tecnologias e apoios a
pequenas empresas e ao pleno
emprego na Europa.
Relativamente a última matéria
-pleno emprego- os representantes dos 15 países membros
ficaram "esclarecidos" ... e mais
<. que abrigados a tratarem, seriamente, da questáo. É que
foram só cerca de 60 mil tra-

A.N .T.

No decurso da presidencia europeia o Governo, dita socialista, náo só promoveu como esti- ·
mulou, até os limites, o consumismo. E de tal forma o fez junto dos portugueses, que o próprio Presidente da República,
também ele socialista, alertou o
país para os aspectos negativos
de um consumismo assim assumido numa lógica de só consumir e pouco produzir ou investir.
A tuda isso acresce o mau
exemplo do próprio Governo,
cuja despesismo da acgáo pública, ating~ proporgóes nunca

Num país onde o analfabetismo
atinge o 80% e con imensas
necessidades básicas por resolver, o primeiro ministro prometeu, há uns días atrás, que
até ao ano 2004, 50% dos portugueses estaráo ligados a Internet.
Sobre promessa tao desajustada bastará reflectir, um pouco,
para se concluir e saber quanto o rei (socialista) vai nu ... no
reino (socialista) de Portugal. ..
"on line".+

Gonzolo

A localización dun arsenal
do Exército de Liberación
de Kosova permitiu
deducir que esta
organzación posuia grande
cantidade de material
bélico. A OTAN achou o
Luns 19 de Xuño un
arsenal composto por
catro armas pesadas, 48
lanzadeiras de mísis
antitanque, 14.000
detonadores, dezaseis
misis antitanque, 160
caixas de granadas, 204
minas e munición diversa.
As forzas de intervención
da OTAN van proceder a
destruír o material e non
desbotan a posibilldade de
atopar novo armamento en
depósitos ainda por
localizar.•

Líbano lembra
gue Israel ainda ocuea
trece localidades
do seu território
Israel non cumpriu o seu
compromiso de retirada do
Líbano, segundo denunciou
o Governo de Beirut, que
asegura que o exército
sionista ain·da ocupa trece
pontos estratéxicos do seu
território. O repregamento
deica a fronteira
internacional deberá ir
acompañado do
despregamento de
soldados da Nacións
Unidas. Segundo o
secretário xeral da ONU,
Kofi Annan, os cascos azuis
que se despregarán suman
un número de mil e
procederán de Ucránia e
Suécia. Estes militares
únense aos 4.500 xa
despregados. Kofi Annan
asegurou que a ONU
abrigará a Israel a cumprir
integramente a resolución
425 do Consello de
Seguridade, que ordena a
retirada integral do exército
de Israel do Su~-do Líbano.+
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A fala do 'Fuchibol'

Suso Sonmartin

No ANT nº 939 de 15-06-00, César Lorenzo critica a retransmisión dos partidos da Eurocopa
de futbol, sinalando que os comentaristas de TVE pronúncian
mal a mantenta os nomes dos
xogadores portugueses mentres
que ''fan un esforzo para respeitar a fonética"
cando se trata
de titulares
doutras equiOesperpento foi
pas europeas,
acadando nes- cando Lionel
te aspecto "un
Jospin
nível de sotisficación nunca pronunciouse
visto até hoxe
na televisión como Láionel
estatal".
Yóspiná
Non estou de maneira inglesa.
acorde con tal
afirmación .
Unha cousa é
a lusofília de cada un e outra moi
distinta pasar por alto a tanto
"comentarista deportivo" español
dedicado a interpretar un Seedorf como Sidorf, Saidorf, Seidorf
ou Sedorf; un De Boer como De
Bur, De Bor, De Boer ou mesmo
De Ber e un Cocu como o literal
Cocu, Cocú e Coqui. E como estas exemplos haberia máis.
Non son casos gratificantes, pero tampouco son precisamente
singulares : velaí tedes, a un nível seguramente máis grave, esa
incomprensíbel falla de perícia
lingüística que cada certo tempo
se apodera dos meios de comunicación españois cando informan sobre algunha figura importante do panorama internacional.
Eu lembro perfectamente aquela
"te ima norteamericana " que
acompañou durante tres, catro,
quizais cinco anos aos xornalistas españois : a de aludir a un
presidente Rigan no canto de
Regan (Reagan) . Co tempo rectificaron, claro, pero o dano xa
estaba feito e ainda hoxe é posíbel atapar cidadáns galegos de a
pé que lembran aquel presidente
co seu apelido incorrecto.
Outros casos son máis escuras
e poderian ter que ver con algun
tipo de dúbida fonética: asi , o
presidente Gorbachov aterrou
na prensa nun primeiro momento como Gorbachev, un caso semellante ao dos que ainda teñen
flutuando entre Kruschev e
Hruschov o apelido dun dos
seus antecesores no Kremlin .

Ainda que resulta máis curioso
botar unha ollada nas hemerotecas do periodo 1989-91 e atapar
notícias dun líder da oposición
rusa chamado Boris ... Eltsin.
Son detalles que se deron e quizais voltarán no futuro co gallo
doutros nomes, pero confiemos
que non se reproduzan esperpentos lingüísticos coma o referido ao primeiro ministro francés
Lionel Jospin, que en 1995, cando se converteu en secretário
xeral do PSF, alguns "xornalistas" da rádio e TV españolas trocaron en Láionel Yóspin (á inglesa). E quedaron tan anchos.+
ANTOLIN CORTÉS

(FERROL)

Continua a pesca
con explosivos
Parece como se a actuación contundente dos membros do Servizo de Protección de Recursos da
Consellaria de Pesca e a Garda
Civil, que detiveron a uns presuntos "terroristas pesqueiros" polo
emprego na pesca da sardiña de
explosivos ou dinamita, pon de
manifesto definitvamente para os
cépticos a veracidade dos berros
de cantidade de xente, tanto oe

CURRA, 41. SAN ADRIAN DE COBRES (VILABOA)
Horario de verán:
De Martes a Domingo de 19 a 1 horas.
Teléfono 986 672 439

. mariñeiros como viciños en xeral,
que viñan denunciando desde hai
décadas sobre a normalidade
conque se utilizaba a dinamita
para pescar, co "beneplácito" da
pr_
ópria Administración.
O emprego de explosivos non é
nada surprendente pois na pesca
se utilizaba
desde princípios de século,
xa tora repu- Oempregode
diada, por primei ra vez, no explosivos non
ano 1931, an- énada
tes da guerra,
no transcurso surprendente
dunha Asam- pois, na pesca,
blea do ~ntigo
pósito de pes- se ~utilizaba ·
cad o res de desde princípios
Carreira
e
Aguiño.
Ao de século, exa
respeito hai fora repudiada,
cantidade de
anécdotas e por primeira vez,
1e m b r a n zas no ano 1931.
que están nas
mentes das
xentes do Barbanza, en concreto coa aparición de máis de cen
mil sardiñas mortas entre as costas de Porto do Son e Corrubedo,
no mes de Agosto de 1945. O paro xeral que mantivo paralisado
durante dous dias de Setembro do
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ano 1984 o povo de Aguiño e toda
a sua frota pesqueira, en protesta
polo uso indiscriminado e significativo de explosivos non chegou a
dar o resultado esperado, pois algunhas embarcacións que se adicaban á pesca da sardiña ou do
cerco, así 'cómo outras que capturaban espécies como o xurel, ollomol ou robaliza, sen esquecemos
dalguns mergulladores, continuaban usando algo que considera- .
ban como normal para pescar.

1

Hai algunhas décadas en que cáseque todas as embarcacións
que pescaban sardiña, xouba, xurel ou robaliza chegaban a impoñer unhas normas, como se fose
un imposto revolucionário, consistentes en descontar a cada un
dos seus tripulantes, entre un 15
ou 20 por cento, por média xeral,
do seu soldo semanal para sufragar os gastos da adquisición de
cartuchos. Os sostificados aparatos que posue a maioria das embarcacións que se adican á pesca
da sardiña, converten a algurthas
delas en verdadeiras "máquinas
de matar". Aparte de indicar a clase de peixe que se encontra circulando polas augas , situan a
profundidade en que se encontran, circunstáncias que pode ser
aproveitada polos desaprensivos
para suxeitar os cartuchos de dinamita a unha pedra, _máis ou
menos grande, de acordo coa
profundidade, ao tempo que á
mecha se lle dá unha marxe suficiente como para que a carga explote en médio do banco de peíxe. As consecuéncias son netastas a causa da densidade da auga que provoca que a onda expansiva sea aquí dez veces mais
forte que cando se propaga no ar.
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Cada embarcación pesqueira nútrese dos explosivos e detonadores a traveso das canteiras ou fábricas pirotécnicas, onde son adquiridas por parte de intermediáríos, por todos coñecidos, e que
logo venden os armadores ou no
seu defecto os mariñeiros responsábeis de largar os cartuchos no
mar. En moitos partos da bisbarra
do Barbanza as secuelas destas
actividades están ben á vista ao
quedar mariñeiros con membros
fanados , sen esquecer da xente
que caeu pola borda das embarcacións ao estourarlle o cartucho
antes de poder guindalo, e que
nunca máis poido ser resgatado
das profundidades. Até hoxe cando a vixiáncia saia a controlar a
estas embarcacións, a tripulación
era alertada por outros compañei~
ros a través do radioteléfono, pro-

~un~
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Membros de Nuevas
Generaciones do
PP taparon unha
placa de Sabino
Arana en Bilbo e
argumentaron que o
facian para
manifestarse contra
as exclusións que
pratican os
nacionalistas. Os
cachorros populares
esqueceron que aqui
os do PP son os que
se negan a retirar a ·
iconografia fascista
das ruas.

Cun critério moi
prudente, o
conselleiro de
Cultura Xesus
Pérez Varela
rexistrou para o
Governo galego os
ende rezos
electrónicos
castelao.com e
castelao.org, ainda
que se lle escapou
castelao.net, que
rexistrou un canário.
Con isto evítase a
usurpación do nome
e permítese o control
público da
proxección da figura
do noso prócer
(Castelao, non Pérez
Vare la). Claro que

~L ·

.

1 hai outros enderezas
1 ainda sen rexistrar
1 subsceptíbeis de
1 malas utilizacións,
1
1 corl1o por exemplo
carminaburana.com

Cúba, Líbia, Israel,
Bolívia ou Chile son

os típicos destinos
de Manuel Fraga. É
o que sucede coas
nacións sen
soberania; os seus
presidentes hanse
1 conformar con ter
relacións
internacionais cos
Estados illados ou
en apuros, ou acaso
Bill Clinton non sabe
que non existe a
República da
Galiza, como
dixeron en Bolívia?

ChuniVillar Mon,
subdelegado do
Governo en
Pontevedra quer ir
para Diz Guedes,
que inventara aquilo
de desprazamento
de masa
1 manifestante. Para
explicar a malleira
que levaron os
manifestantes en
Moaña cando
reclamaban uns
semáforos, Chuni
dixo que as fer"idas
se produciron porque
a xente fuxiu dos
antidistúrbios. Os
populares están a
levar adiante toda
1 unha revolución
1 semántica.
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Quéixase o PP de
que o concello de
Vigo discrimina
aos centros privados
de ensino
concertado porque
non os inclue na
Guia de Centros
Públicos de
Educación Infantil,
Primária e
Secundária. Claro
que se ·chega a
incluilos nesa lista,
os do Partido
Popular terian
protestado por
apropriación
indebida. Quen son
agora os do non?•
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cedendo imediatamente antes de
regresar a porto a agachar os cartuchos e detonadores nalguns
illotes perto dos portos base. lsto
sucedia en contadas ocasións
pois a vixián~ia era escasa ou
máis ben inexistente. A ver se
agora a Administración se decata,
despois de cáseque un século, de
que este é un problema moi prexudicial para a supervivéncia pesqueira e a flora mariña. Os prexuízos ocasionados por estas práticas furtivas e terroristas chegaron
a producir graves crises pesqueiras locais en moitos portos da
Galiza, principalmente desde Fisterra até Pontevedra. Pois os da
zona Norte se decataron a tempo
do prexuízo que iso reportaba para as suas famílias: "pan para hoxe, fame para mañá". •
XOSÉ MANuEL PENA

(RIVEIRA)

Fraga defensor
de asasinos
Coas recentes declaracións de
Manuel Fraga en Chile queda de
manifesto o porqué mentras asasinaban, torturaban e encarceraban a milleiros de chilenos nunca
levantou a voz para condenar a
ditadura. Fraga é imune aos sofrimentos, non lle _importaban nen
lle importan o máis mínimo as
atrocidades levadas a cabo durante os 17 anos polo seu amigo
Pinochet. Posibelmente se el tivera a bportunidade, faria o mesmo.
A traxectória de Manuel Fraga,
por desgrácia, todos a coñecemos e sabemos que se por el fara, España nunca teria un sistema democrático. Afortunadamente a sociedade española xa é
maior de idade, apesar de Fraga,
para saber distinguir quen son os
verdadeiros asasinos e torturadores. Hoxe coas declaracións de
Fraga en Chile queda en evidéncia que o governo de Aznar, utilizou aos seus fiscais para que Pinochet voltara ao seu país.
Dicer en Chile, que a actuación do
xuíz Garzón no caso Pinochet non
pasaba de ser unha anécdota e
que foron os extremistas chilenos
que nos atopamos en Europa os
que influimos para que actuaran
os Tribunais de Xustiza españois
e ingleses en contra do seu amigo
e admirado ditador, non é ser no
máis mínimo orixinal, xa que para
Franco eran os contubérnios Comunistas-Xudeo-Masónicos, para
Pinochet Extremistas-Marxistas e
para Fraga extremistas de Esquerda os que entorpecen o bon
facer das ditaduras. Onde deixa

este señor aos Maxistrados da
Audiéncia Nacional, cando por
unanimidade confirmaron o procesamento de Pinochet?

pular, argumenta "Oxalá fosen
trinta ou cuarenta postas de traballo". ¡Si, si! Trinta ou corenta
postos de traballo, iso permitiría
que moitos pardillos entrasen no
xogo ilícito do tráfico de influéncias, na venda e futura rendabilidade do voto captivo amañado
a ca:quer prezo, mentres os parados e paradas actuamos de
comparsas nesta comédia.

Aquí o seu
AFraga non lle
acólito Xosé
Cuíña non de- importaban nen
mora un minulle importan o
to en apoiar e
gabar as de- máis mínimo as
claracións do
seu patrón. atrocidades
Este persona- levadas acabo
xe fai o que
sexa. Teria durante os 17
que pergun- anos polo seu
tarse que clase de empre- amigo Pinochet.
sários acompañaron a Manuel Fraga na
sua viaxe por Latinoamérica, xa
que nengun abriru a boca para
rectificar as declaracións deste.
Non me cabe a menor dúbida
que foron ben elexidos, polo
que non podemos esperar, que
estes señores representantes
do Capital Galega teñan alguns
princípios democráticos e pala
vergoña se desmarquen desas
afirmacións.
·

Señores do gr~po de governo
do Concello da Rua, guisen e
coman a sua intragábel oferta
de emprego sen, cando menos,
tomarlle o pelo ás paradas e parados deste país. E deixen de
darnos ridículos discursiños sobre ética política, aprendidos
pero non asumidos.
Antes de damos leccións de ética
política deberían contar cun mínimo de ética persoal e a min, neste
proceso, acaban de demostrarme
que de ética, nada. Pero de Chanchullo e Chapuza, diso ben que
saben. Neste caso, non existiu baremo, cando menos un baremo
público, nen entrevista, nen selección de nengun tipo. As persoas
ás que se lles outorgou a praza
nen sequer entregaron o currículo,
que, ollo, igual están perfectamente cualificadas, pero os demais aspirantes non o sabemos.

Non me extrana a sua actuación
xa que sempre puxeron os seus
intereses económicos por riba
dos princípios máis elementais
dos direitos humanos.•

É do dominio público que procesos coma este se repeten cada
vez máis a miúdo, cada vez con
máis descaro, cando se trata de
emprego público. Que estos caciques de médio pelo actuen con
total impunidade é responsabilidade de quen lles facilitan poder
levar adiante seleccións totalmente inxustas. Estou talando
da Conselleria de Família e Promoción de Emprego e do INEM
que sanciona os parados e parad as que non acoden a estas
mascaradas pero que lle dan unha ampla marxe, a alguns grupos de governo municipal para
manobrar sen obxectividade nen
xustiza de nengun tipo.•

ÜMAR CONTRERAS FLORES

(A CüRUÑf\)

Selección
chanchulleira e
chapuza
Eu, igual que outras persoas, fun
requerida polo INEM para apresentarme a unha entrevista co alcalde do Concello da Rua para un
posta que ofertaba ese concello.
Así que as 9,05 da mañán unha
parada de longa duración, altamente cualificada, entrega o seu
currículo ao sr. alcalde d'A Rua e
intercámbia, educadamente (para
algo fun á universidade), con el
uns saúdos e palavras de cortesia.
Parece ser que iso fara a entrevista para un pasto de traballo,
porque vários días despois, entérome pola prensa de que "despois dunha rigorosa selección e
dunha entrevista realizada polo
señor concelleiro de deportes a
todos os candidatos, foron outorgados cinco postas de traballo".
A oposición ao governo municipal denúncia o fraude no proceso e o sr. Alcalde do Partido Po-

ANA IGLESIAS ÁLVAREZ

Vellos marxinados

mos que unha delas era o trato
que selles dá aos anciáns; que
moitos deles son abandoados
polas suas famílias e outros non
as teñen, quedan sós e alguns
teñen a serte de que poden ser
atendidos polos seus tillos ou
por centros axeitados para eles.
En primeiro lugar vimos as posíbeis causas que provocan esta situación, e reflexionámolo á luz do
Evanxeo. Descobrimos que Xesus
sempre estaba a carón dos máis
febles, dos que sofrían, dos esquencidos, e pensamos que é unha falta de amor e de respeito que
se lles trate deste xeito, xa que
despois de toda unha vida de traballos e sacrifícios, o pagamento
que se lles dá é abandoalos ou
deixalos sós. A sociedade trátaos
como se xa non valeran para nada, como se xa non taran útiles,
cando é todo o contrário. Os nosos anciáns, teñen moita experiéncia, moita vida, e moitas causas que ensinamos. Ternos unha
débeda con eles e o pagamento
non pode ser o esquecimento e o
abandono, senón o recoñecimento, admiración, respeto, cariño,
amor, a solidariedade ... Pero claro, como estamos nunha sociedade consumista e com- Falando de
petitiva, e aquilo que nos es- cousas que
torba ou dá tra- están mal na
ballo, aquel es
que non son nosa sociedade,
xa útiles, o mellor é abandoa- vimos que unha
los ou ingresa- delas era o trato
los nun Asilo.

quesellesdá
aos anciáns.

Por iso nós,
para intentar
cambiar un
pouco esta situación, fixemos unha visita ao
Asilo de Vigo, para estar con eles
e facerlles pasar uns momentos
de ledicia, cantámoslles cancións, contámoslles chistes, bailamos con eles e para eles, en
fin, un pouco de acompañemento, e de paso levarlles unhos agasallos (caramelos, galletas ... ).
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Somos un grupo de nenos e nenas do Movimento Junior de Acción Católica chamados "Os Junior's Maníacos Escachacabezas", da Parróquia Sagrado Corazón de Xesus de Vigo, e con
esta carta queremos denunciar
a situación e o trato que están a
levar os anciáns.

Pero tamén pensamos que esto
non era suficiente, e que habia
que facelo público, que habia que
denuncialo. Por iso escribimos
esta carta, para denunciar o trato
que se Hes está a dar aos anciáns
e para concienciar á xente de que
hai que tratalos de outra maneira,
con simpatia, con agradecemento, con moito respeito e ainda
máis con moito, moito amor.•

dutc

Nunha das xuntanzas que ternos, talando de cousas que están mal na nosa sociedade, vi-

DESIDÉRIO BERNÁRDEZ,
}UDITH, MACZARENA, EVA E
PAULO (VIGO)
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Uns cantos nomes
para unha pequena lista de narradoras
As editoriais preparan o lanzamento de novas autoras
de relato e novela, xéneros nos que apenas asinan mulleres
-0- CARME VIDAL

Nos próximos meses verán a lus novos nomes femininos para
a narrativa. Son poucos e nacen con timidez pero pasarán a
engrosar a pequena lista das nosas narradoras. No tempo no
que na poesia sobrancean os nomes femininos -máis rompedo ..
res e revolucionários, ao dicer da crítica- , a novela e mesmo o
relato acusa a falta de publicacións asinadas por mulleres. Lau..
ra Caveiro, Beatriz Dacosta, Concha Blanco, Uxia Casal, lnma
López, Rosa Aneiros ou Maria Canosa son algunhas das sinatu..
ras que se van sumar aos poucos nomes vi.vos da nosa ruuTativa.
A recén publicación da novela

Ten o seu punto a fresca rosa puña

l
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nos andeis das librarlas un texto
singular xa só por estar asinado
por unha rnuller. Mii! Xosé Quei,
zán ten no seu haber unha longa
traxectória literaria adicada ao
ensaio e á narrativa -a poesia vi,
ria despois-, con novelas e rela,
tos que a fan única no panorama
da escrita feminina. Poucos máis
son os nomes, Lufsa Villalta,
Maria Gándara, Marilar Alei,
xandre, fyiarica Campo, Xohana
Torres, Ursula Heinze e Marga,
rita Ledo e, as tres últimas, levan
ben tempo sen nos oferecer pro,
duto literario algun.
En breve sairán das editoriais
galegas vários libros de narrativa
que servirán para agrandar, ain,
da que con timidez, a cativa lis,
ta. Despois de pescudar nas em,
presas que publican narrativa no
país, a valoración xeral de aseso,
res e directores literários é que
os orixinais non fican na selec,
ción editorial: simplesmente
non chegan. Esa é a afirmación
de Miguel Anxo Femán Vello
-de Espiral Maior, selo que pro,
curou a publicación da nova po,
esia de mulleres-, Francisco p¡,
Hado -de Laiovento- ou Carlos
Lema -de Sotelo Blanco- pero
tamén de Xosé António Perozo
de Ir Indo,
Alonso de Xe,
rais ou Franck Meyer de Gala,
xia, ainda que sexan estas tres as
que esperan lanzar nos próximos
meses os noves títulos femini,
nos. Nemes, alguns novas e ou,
tros xa coñecidos pola sua acti,
vidade poética ou de narrativa

Fran

infantil e xuvenil, xénero este
no que si teñen cumprida adica,
ción as mulleres, con autoras
emblemáticas como Fina Casal,
derrei ou Mª Vitória Moreno,
entre tantas outras.

Novas títulos, nomes novas
A colección Descuberta de GaJa,
xia aportou no pasado ano a es,
colma de relatos de Ana Maria
Arellano, Menu de degustación. A .
ponto de sair está Cascas de noz
de Beatriz Dacosta, un libro de
narracións estruturado en tres
partes, a primeira arredor do mar,
a segunda do mundo rural e á
terceira a histórias de mulleres e
que se apresentarán cun prólogo
de Bernardino Graña, antigo

profesor da autora. "Un dos rela,
tos titúlase Rodaballo e narra a
história dunha muller violada. É
imposíbel que un home poidese
escreber ese canto", comenta
Frank Meyer, director da colee,
ción que define á autora coma
"unha muller con oficio que leva
tempo escrebenqo pero só agora
dá o paso da publicación; un des-cobremento". Na mesma colee,
ción sairá un libro de relatos de
Iruna López Silva, autora xa ga,
lardoada co prémio Biblioteca 33
e que ten publicado Neve en
Abril e, máis adiante, oferecera,
nos o conxunto de cantos Vidas
exemplares, de Uxia Casal, autora
de Saturno tamén é Deus e que es,
tá agora a preparar unha novela.

O escritor e editor Fran Alonso
dirixira Abismos, a nova série da
colección Peto que prepara Xe,
rais. O primeiro título vai reco,
ller unha colectánea de textos de
mulleres baixo o nome de Narra,
doras. O obxectivo é, segundo
Alonso, "reunir a todas as narra,
doras que hai para facer patente
que existen e mesmo estimular _a
sua escrita". Entre os nomes que
participarán no proxecto están

An Alfaya, Rosa Aneiros, lnma
López Silva, Dolores Ruiz, Maria
Canosa e Ledícia Costas, unha
parte dos que Alonso procura
entre autoras de textos, alguns
deles tirados mesmo de revistas.
Xunto estas novidades, antes do
Nadal Ir Indo lanzará ao merca,
do Berta, de Concha Blanco, au, .
tora xa cÓñecida na literatura in,
fantil e xuvenil. Sotelo Blanco
ten no seu fondo recente a nove,
la de Rosa Aneiros Eu de maior
quero ser. E non quedan máis
orixinais en carteira.
Se os prémios son un bon recla,
mo para a narrativa, poucos son
os que até o momento foron pa-:
rar a mans de mulleres fóra do
Álvaro Cunqueiro de Marilar
- Aleixandre con A compañia clan,
destina de contrapj-t.blicidade, do
Blanco Amor de Ursula Heinze
con Culpable de asasinato e o Gar,
cia Barros de Maria Gándara con
Magog. Laura Caveiro , autora de

Po las inmensas e alleas fortunas
(Série Negra, Xerais) ven de fa~
cerse co prémio Rúbia Barcia, Ci,
dade de Ferrol cunha história na
que un escritor arrebata a unha
nova autora a trama dun libro.•

,

'Que escreban cando Hes pete'

Para Marga Romero pesa a falta
de tradición. "As mulleres apa,

recen na crítica e na poesía
-Rosalia é fundadora~ pero na,
rradoras non hai até os ·a itenta"
afirma. Outra circunstáncia que
sinala é o seren "máis reflexivas
á hora de sair ao público e pre,
cisar tempo para escreber que
moitas veces non teñen". T am,
pouco Romero está preocupada
xa que "escreberán narrativa
cando queiran; extraordinárias
críticas e poetas son mulleres".
''Non houbo lugares de experi,
mentación. As poetas dos no,
venta xurdiron por un traballo
que habia ·detrás, entre o u tras
propostas, pola• revista Festa da

palabra silenciada que serviu co,
mo viveiro. Iso non pasou coas
narradoras que non tiñan tradi,
ción" comenta Helena Gonzá,
lez. Para a autora da tese Mulle,
res atravesadas por un país cóm,
pre "un impulso exterior para a
animación e iso non se deu. Le,
vamos duas xeracións de escri,
toras de narrativa e as mulleres
están máis seguras cando traba,
llan sobre causas que xa viron,
arredor de modelos" . Propón
Helena González a criación .de
concursos específicos que, co,
mo o Xohana Torres de ensaio
sobre temas de muller, procu,
ren a escrita feminina. •

. &azar xoga con nós dun xeito pocie,
roso. As dúas únicas persoas de Ponte,
deume que fomos atoparnos neste es-traño colexio de Londres eramos o
neno Diego e roáis eu. Eu sabía que
había un neno de Pontedeume nesta
abadía de Portobello, convertida no
colexio que tanto nos fai sufrir ós que
vemos ql..\.e tipo de ensino están a darlle
ós nenos galegos de Londres, sabía ta,
mén que a policía viñera facer unhas
fotografías sobre unhas pintadas a rotu,
lador que un suposto maníaco deixara
na porta, e sabía que aquel neno alto,
de rostro luminoso, de ollos azuis e moi
sorrinte, era o medio irrnán dun alum,
no meu 6 que botaran da escola (non
levaba nela nin un mes) ás rúas de
Londres por ter feito funcionar a alarma contra incendios e choutar os muros: e'ses vermellos muros do vello orfe,
linato que circundan os edificios dese
lugar ó que eu lle chamo Elsinore. Un
día falei con eles dous, fóra da escola,
sobre este acontecemento, e do parvo
que fora o rapaz, anque eu creo saber
agora que el o fixera, ó seu xeito, in,
conscientemente, iso que eu fago aquí
nos meus días laborables, gracias ó ensi,
no de Juan de Mairena: dos calellóns
sen saída do pensamento só se pode saír
polos tellados. Hai que clioutar cons-tantemente por entiba dos muros de
Elsinore para que non nos apodreza o
corazón, vendo eses nenós (os nenos de
mercena,
Galicia) a as pesadas
rias, de vergudos, de falsos profesores,
que moven as súas vidas escolares. Sa,
bía todo isto, pero tivo que ser o acon,
cemento dramático da morte do neno
o que me levou a relacionales na miña
mente. Aquel neno morto seri. rostro
pasou a ter, en moi poudis horas, o ros-tro daquel nenó coque eú falaba por,
que era o irmán do met1: ~xalumno, ó
· que tamén acoitelaron en-Covent Gar,
den. Aquel neno era o nerio" de Ponte,
deume, ó que eu buscaba l>or terme
dito os meus' país, repetjdas.veces, que
el estaba aquí. Eu enLOndres, por con,
solarme das 'moitas obsesións que lle
debo a este colexio, póñome a buscar
os ollos dos nenas da miña vila, porque
certos feítos, vividos aquí con "intensi,
dade, me fan rememorar, roáis que
nunca, aquel neno que fun dunha escCY
la marüieira,-e os labores de profesor de
fillos de emigrantes, 6S que me levou a
vida, crendo que entre estes dous feitos
cruzais (como son tódolos feítos dunha
vida) existe unha continJ.Iidade. .

mans

........•.................................................................................................
Estudosas e críticas da literatu,
ra como Iris Cachón ou Marga
Romero ·afirman non estar
"preocupadas" ante a auséncia
de mulleres novas na narrati,
va. Para Iris Cochón esta si,
tuación pódese entender ta,
mén coma "feíto diferencial
que ten a ver coa própria cría,
ción". Ao seu dicer, "o sistema
desexa que haxa narradoras
porque coidan que é a norma,
lidade e, ás veces, artéllanse de
forma artificial, por factores
ideolóxicos ou comerciais".

~ RÁMIRO FONTE

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

Aoitos dos que traballamos
como ensinantes (así o te·mos denun,
ciado rep~tidas veces á Administración
sen maiores resultados) sabemos que
neste colexio suceden causas moi es,
trañas. Sentímonos sós, como deberían
sentirse as persoas de ben nos fortíns
coloniais, nas rnans dun espadón. Eu
téñoas sufrido en carne propia, nada
máis chegar aquí, cando os que dirixen
este centro quixeron cometer comigo
mesmo un, crime moial,_por_ter xusta,
mente denunciado a non existencia da
asignatura que eu viñera -impartir. fi,
xérono como proceden os verdadeiros
malvados: con premeditación, con
calumnias pasadas ó papel da burocra~
cia administrativa, sabendo que eu
estaba tirado nun leito, insomente de
dolor, nunha cidade daquela para min
estraña. Para collerme ben, nun fogo
<:pJZado. A penas dúas ou tres persoas
xustas se solidarizaron comigo. Pero
quen máis padece (seguro que non o
saben) son os nenes.

~ue

nunca sospeitaba é que o san,
gue de Diego acabaría tinguindo, dun
xeito definitivo, os meus recordos. Eu
puiden sobrevivir (non seise porque o
meu corazón tamén se petrificou como
os de todos ou por chegar a crer que
quen escribe é a necesaria testemuña) . .
Sabía que aquí gobeman as leis da tra,
xedia, pero o azar, que é o todopodero,
so Deus de tódalas causas, unía, sen
que eu o soubese, a historia de dous
nenos de ·Pontedeume.•

_l
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•No Revoltallo de
Vigo quéixanse
do boicot ·
·da concelleda
de Cultura
O Revoltallo de Valadares, en Vi~
go, chega a sua sétima edición
como un festival no que teñen
cabida todas as tendencia de-música. O que acontece este ano,
segundo denúncia a asociación ·
''Xuntanza Xuvenil" é que a concelleria de Cultura programa para os mesmos dias, do 7 ao 13 de
Agosto, o festival ''Xoven Vigo".
Entenden os membros da
asociación que a concelleria de
Cul~, CU}!:a responsábel é Isaura ABeleira (PSOE), compite
"politicamente" coa de Xuventude, con Santiago Domínguez
Oliveira (BNG) ao frente, que
apÜia o Revoltallo. •

• Tres novelas
finalistas
no Xerais
O xuri dos Prémios Xerais de Novela do Merlin de Literatura Infantil xa escolleu as obras finalistas o pasado 17 de xuño. O premio Merlin, que se vai entregar o
dia 24 de Xuño en Compostela
será para unha das cinco obras
apresentadas cos lemas Traslicia,

Arauxiña, Doncel.a do vento, .. .e o
chocolate espeso e T amé, o piloto.
O xuri do Merlín está formado
por Sara Lago, Alba Femández ·
Rei, Inmaculada López, Fausto
Isoma e Agustin Femández Paz.
No que se refire ao Prémio Xerais
hai tres obras finalistas: Malvis,
Eladio e Kalashnikov. Pilar Buela,
Xulia Rodríguez, Tino Santiago,
Xoán Blanco Valdés e Pablo
Couceiro conforman o xúri. • ·

• .A obra
de Laxeiro
expoñerase
na Habana
A primeira antolóxica de Laxeiro chegará á Cuba no vindeiro
mes de Setembro. A Fundación
Laxeiro preve que serán cuarenta obras as que penduren das pa...
redes da Casa da Cronista na capital cubana. Proximamente tamén inagugurarán ert Vigo unha
exposición con traballos pouco
coñecidos do artista de Lalín. •

• Sesenta e dous
proxectos para as
axudas do IGAEM
As compañías de teatro profesional apresentaron un total de
sesenta e·dous novos proxectos ás
.axudas convocadas polo Igaem para produción e distribución. O organismo conta con cen millóns de
pesetas para este capítulo, que dividirá na concesión de 40 este ano
e 60 o vindeiro 2001. O 75% dos

carros destinaranse a produción e
o 25% adicarase a distribución.•

Mercedes Sosa.

A. PANARO

• Mercedes Sosa
de xira
con 3.0 anos
-

A cantante arxentina Mercedes
Sosa apresentou o seu último disco 30 años na Galiza. O Venres
16 e o Sábado 17 de Xuño respeitivamente ofereceu sendas actuacións en Vigo e Compostela.
Aproveitou esta visita para ratificar o sue compromiso coa liberdade e cos máis necesitados sen
obviar a situación de Pinochet en
Chile "símbolo dun tempo endemoniado en America do Sul, que
empezou en Brasil e seguiu en
Uruguai, Chile e Arxentina".•

• Negu Gorriak
non terá que
pagar 15 millóns
a Galindo
Sete anos despois de comezar o
proceso, o Tribunal Supremo ven
.de absolver ao grupo xa desaparecido Negu Gorriak. de pagar quince millóns de pesetas ao xeneral
da Garda Civil Enrique Rodríguez
Galindo por lesionar a sua honra
nunha canción. O Supremo apela
aos fallos técnicos esgrimidos polo
defensor dos Negu Gorriak. e xa
non entra a valorar a prevaléncia
do direito á liberdade de
expresión. A demanda data de
1993, cando Rodriguez Galindlo
denunciou ao grupo porque a cap.ción UStelkeria lesionaba a sua ·
honra e imaxe. Neste tema do .
grupo de Irun aparecía un diálogo·
entre duas persoas que implicaban
ao garda civil en operacións de
narcotráfico "disfrazadas" de
accións antiterroristas. O xulgado
de Donostia desestimou a demanda pero a Audiéncia provincial
tomouna en consideración e condeou ao grupo a pagar quince millósn de pesetas. O Supremo recebeu o recurso de casación do
avogado dos Negu Gorriak. e agora
ven de darlle a razón. •

ANOSi

i. Dez. eme, unha nova revista de história e ciéncias sociais
A Fundación 1Ode Marzo ven de
apresentar a nova publicación
Dez.eme, unha revista que busca
converterse en "instrumento de
comunicación entre as xentes que
traballan no térreo da História e
das Ciéncias Sociais" e, en xeral,
a todas as persoas que "pensan
historicamente". Amáis de
seccións de carácter histórico, re-·
cuperación da memória gráfica e
documentais ou conta de libros, a
revista inclue un apartado titulado "Testemuño oral" no que buscarán dar voz "aos que
:# normalmente non a teñen". Nes. .
• te primeiro número, Josefina Feal
e Beatriz V arela entrevistan a
Manuela Valcárcel Luaces, "Mela
la carbonera", e descubren toda
unha vida de loita. Artigos de
análise e reflexión son os asinados
por Harv.ey Kaye "Cuestións marxistas, loitas da clase traballadora,
aspiracións socialistas", a
. : entrevista ao historiador francés
: Fran\:ois Dosse, o de Raimundo
! Cuesta ''Usos e abusos da educación histórica" ou "A cara mergu-

!
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Capa e reportaxe·testemuña sobre Manuela
Valcárcel Luaces de dez •eme.

1/

Hada do pasado para unha historia de futuro" de Lourenzo
Femández Prieto. Cunha especial
atención a temas educativos, Dez.
eme publica na sección ''Na clase"
o estudo de Heládio Anxo e Ra-.
món López Facal "O papel da
História no ensino". En canto á
recuperación dae documentos

históricos, o número da publicación apresenta o fondo Angel
Barcia, comisário político da XI
División durante a guerra, morto
na ofensiva do Ebro. Felipe Arias
analisa unha fotografia de Maximino Reboredo de claro valor etnográfico "e arqueolóxicoI'', per. gúntase o autor do texto.•

:....•..•... ~······················ 1·······································································

•Cultura
abre duas novas
colecciórts
de arte sacra
Durante o mes de Xullo a consellaria de Cultura abrirá ao público duas novas coleccións de arte
sacra en Compostela, unha na
Capela Xeral de Ánimas e outra
na Igrexa de Santa Maria do
· Camiño. Esta apertura das
coleccións faise en colaboración
co Arcebispado de Santiago. Na
capela das animas pódense ver a
colección de planos para a construción do edificio, orfebreria
sacra e indumentária litúrxica
inédita. No caso de Santa Maria
do Camiño, poderase ver escultura neoclásica, orfebreria e tecklos litúrxicos.+

base para a implantación de
indústrias culturais. Participan
nestes encontros Michel Bassard,
profesor da universidade de Laussanne, J esus Arpal, profesor da
universidade do País Basco, o urbanista Anxel Viñas, o enxeñeiro
Xavier Centeno, Eduard Miralles,
do centro de estudios e recursos
culturais da Depuración da Coruña, e Xosé Pérez Vilariño, da
Universidade de Santiago. •

• Mostra sobre
a aventura
do cine en Ferrol

• Peteiro .
na Casa·da Parra

· ta con obxectos da etapa prévia
ao cine asi. corno detalles curiosos
corno unha cabeza cortada empre;
gada por José Maria Forqué. A
mostra seguirá o seu periplo por
outras cidades galegas. •

• Xogar á rá,
chave e billarda
en Ourense
A asociación de viciños das Eiroas, en Ourense, organiza o II En;
contTo de

Xogos Populares o

vindeiro Domingo 1 de Xullo.
Convidan a recuperar os xogos da
rá, as argolas, a chave, a billarda,
a porca ou o turra-sogci. Todas as
equipas poden participar coa condición de ter sete membros como
mínimo. O EncontTo dos Xogos
Populares vai enmarcado na
Semana Cultural da asociación.
Para máis información, está dispoñíbel o teléfono 988212639.·•

~ óleos de Jorge Peteiro enchen
desde o 19 de xuño a Casa da Parra, ren Compostela A
exposición Peteiro '00 reune os últimos traballos do pintor coruñés,
cu:xas últimas exposicións celebráro~e en Segovia e Bilbao. É o autor tamén da escultura do exterior
da Casa dos Peixes da Coruña. •

• Pode a cultura
ser motor de
desenvolvimento
local?
O Consello da Cultura p;opón
para os días 23 e 24 de Xuño os
segundos encontros "Cultura e
concellos. Desenvolvemento local". Queren analizar o papel da
cultura como motor de desenvolvemento local tanto como xerador de atractivo turíst!co como de
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Pussicats actuan en Vigo e na Coruña.

• Noite de cacharelas e de concertos
O pub O Pallete, en Ordes, acolle unha festa-concerto de San Xoán con
contacontos, folk, reggae e rock. Comeza apartir das dez con entrada de
balde o Venres 23 de Xuño. Carlos Blanco e Patricia V ázquez comezan
contando contos, Barafunda, chegan de Vimianzo para tocar folk, Pina.ele, fan reggae no mesmo Ordes, e, por últimos, 2enzar, rock do grupo de
Cerceda. Por outra parte, 0 Venres 23 de Xuño en Vigo as rapazas de
Pussycats oferecen un concerto na Iguana de Vigo apartir da medianoite. Ao dia segilinte farán o mesmo pero no Mardi Grass da Coruña.•
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~--~1~11~ªm~ema~1111~~~O soño dunha
.
estac1on
de gua~guas ·

Apreséntase estes dias o libro O
nacionalismo kármico de Vicente
Risco, de Joaquim Ventura, no que
sostén a tese de que o ourensán aderiuse ao nacionalismo galega máis por
medo a deixar
de pertencer a
unha terra e a
un tempo, que
por un compromiso racional.
A orixinalidade
de Risco ven,
pois, de conxugar nacionalismo
e teosofía: Galiza
tiña un corpo físico e un karma
colectivo, unha
vontade de ser.
Ventura é de Barcelona e nesta cidade
licencisouse en Filoloxia Glaaico-Portuguesa. Traballa na xeración Nós e
tamén na lírtica medieva. Este libro
publícao Laiovento. •

Título:Lista de Espera.
Director: Juan Carlos Tabío.
Intérpretes: Vladimir Cruz, Jorge Perugorria, Tahimi Alvariño e Alina Rodríguez.

Alguns dos pasaxeiros van para
Santiago, outros para La Habana
Pero non hai gua-gua. E, en Cuba, o momento no que chegue
outra é incerto. A partir da constación de que a espera vai ser longa, ponse en práctica o espíritu
práctico e solidário dos cubanos.
O grupo de persoas atrapada nesta estación decide arranxar un
vello autobus paralizado e cun
pouco de pintura axeitaranse as
paredes do lugar. Os sentimentos
entre os personaxes farán o resto.

É aqui onde comeza o soño. O da
utopía, o da solidariedade, o da liberdade. A estación de gua-guas

conta de libros
Sobre o karma
de Vicente Risco

/

Como un feito excepcional nunha carteleira inzada de gladiadores, viaxeiros do espazo e parellas
con problemas sentimentais,
mantense Lista de espera, a fita
cubana que reune a Vladimir
Cruz e Jorge Perugorria desde a
exitosa Fresa y Chocolate. O responsábel de xuntalos é Juan Carlos Tabio, axudante do director
falecido Tomás Gutierrez Alea,
que formula unha hístória cun esquema semellante a fitas deste
como Guantanamera. Se naquela
ocasión, o translado dun morto
daba pé para ridiculizar a burocrácia, desta vez é a espera nunha estación de gua-guas a que deriva
nunha análise das frustacións perro tamén dos soños dos cubanos.
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Serenos
de Manuel Guede

Fotograma de Usta áe espera.

con verti rase Un grupo de p~rsoas atrapada sar cun turista
español que a
nun oasis do
nunha estación decide
levará da illa.
que xa ninguén
qyer arranxar un vello autobus.
marchar. E o É aquí onde comeza o soño.
O soño rematriunfo da imata para voltar
O da utopía, o da
xinación e do
de novo á lista
amor frente a solidaríedade, o da liberdade.
de espera permanente, á
difícil supervivéncia. O peor
lentitude no
oficialismo queda representado no
funcionamento de todo na illa do
Caribe. Pero queda a esperanza e
único personaxe que non está de
o humor, a posibilidade de que
acordo coa transformación da estación e que prefire esperar a que o
sexa a vontade dos cubanos a que
· transforme a inútil burocracia.
réxime busque unha solución. O
mercado negro está simbolizado no
Perugorria e Cruz voltan a amahome que, durante todo este temsar as suas extraordinarias facultapo, é capaz de manter ocultas na
des como protagonistas, mentres
T abio imprime a ilusión e inxe,
sua bolsa unha marea de latas de
carne, que come ás agachadas. As
nuidade que caracterizou ao cine
de Gutiérr~ Alea.•
ansias de fuxir corresponden á
protagonista feminina que, mália o
A.ESTtYEZ
namoramento na estación, vai ca,

NARRATIVA

Mª Xosé Queizán
Ten o seu punto a fresca rosa

Verdades
ocultas
Título: As eonfesións do Doutor Sachs / La
Maladie de Sachs.
Director: Michelle Deville.
Nacionalidade: Franza (2000).

As histórias pÓdense contar de
dous xeitos. Por unha parte ternos o esquema directo e lineal
que utilizan a maioría das películas norteamericanas: se apresentan os personaxes e aquel feito ou desexo que os move a ac,
tuar. Logo aparecerá o conflito,
a diferéncia entre o que buscan
e o que teñen os protagonistas.
(Pasa á páxina seguinte)

Hai catorce anos que Manuel Guede
publicaba Contra serenou, un poemario inspirado nunha cidade
finxida que se
identificaba con
' Ourense. Agora
apresenta As doce e sereno, en
Xerais, unha crónica de derrotas
nunha cidade
chea de melancolia, "Sei, á fin, que
cando un se declarou Contra Serenou
non hai regreso
nunca e queda,
unicamente, asumir
con chuleria a maldición do extranxeiro", di Guede. Director do Centro
Dramático Galega desde 1991, Guede
é tamén autor da novela Vísperas de

Claudia.+

Os cadaleitos
de Manuel Vilariño
Poesía pero sobre todo fotografías van
aparecendo nas páxinas de Doce
Tumbas, de Manuel
Vilariño, un pequeno libro editado á
semellanza dun pasaporte. Editado en
Mestiza, o libro, incluido na colección
"lo mínimo" conta
coas naturezas monas
retratadas pola cámara de Vilariño. Cores
rechamantes para animais inertes, iluminados con esa ''luz atroz de inverno"
autor.•
que sacude

ªº

Raño las
fala de Castelao
Marilar Aleixandre é a autora de Castelao segundo Rañolas, un libro dirixido aos leitores novas e editado na
colección Arbore de Galaxia.
Aleixandre conta como foi ao
monte de Setegrixas e ali decidiu
que foran os personaxes do rianxeiro os que contran alguns dos capítulos da sua vida.
Dese xeiro, Rañolas, Peito do Lobo,
Pimpinela,
Melchor, o esquelete e algun outro
máis axudan a autora a compñer un
retrato de Castelao. •
-

....
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(Vén da páxina anterior)

mentas como xeito de se liberar.

Finalmente o heroi obterá un
resultado, ben sexa o que busca,
ba ou algo distinto que atopou
polo camiño.

Máis aló da factura do filme (foto,
grafía e actuacións salientábeis), o
que convirte a Le maladie de Sachs
no exercício cinematográfico
máis fascinante en moito tempo é
a vontade de trasgresión que do,
mina o re1ato.
· Partindo dun
guión (realiza,
do polo direc, A película
tor e a sua básase no
muller, Rosa,
linde) que es, libro escrito
quece morali, polo doutor
nas e mani, Martín
queísmos (po;
Winkler que
sicionamentos
bon/mao) pa- narra a
ra centrarse história dun
nun fendetes- médico que
tas tan ·implacábel coma presta os
sorpresivo, s~us servícios
chegamos a nunha vila
unha realiza,
ción que mos- francesa.
tra o lado escuro do prota,
genista a tra,
veso dos seus pensamentos e uns
primeiros planos nos que o seu pe,
lo oculta osollos -símbolo de ver,
dade, mentres lle falan os pacien,
tes.•

O segundo xeito cle contar unha
história carece duns esquemas
tan claros e definitivos. A suá
orixe está na intuición (daquel
que canta a história e do espec,
tador), nun proceso no que pou,
co a pouco se van desvelando as
verdades e mentiras da narra;.
ción e os setis protagonistas.
Porque as verdades son subterrá,
neas, e poucas veces o aparente
remata por concidir co real.
Filme francés gañador dos pré,
mios ao mellar guión e á mellar
dirección na última edición do
festival de Donostia, Le maladie de
Sachs está basado no libro do mes,
mo título escrito polo doutor
Martin Winkler, e que narra a
história dun médico que presta os
seus servícios nunha vila francesa.
O protagonista desta história é
un home atractivo e solteiro de
perto de 40 anos, papel interpre,
tado polo tamén director Albert
Dupontel. Aparentemente esta,
mos ante o retrato dun bo dou,
tor, entregado ao seu traballo e
sempre cun minuto máis para
adicar aos seus pacientes.

.., '

ANXO TENREIRO

Conforme vai avanzando a pelí,
cula comezamos a notar o despre,
zo que o protagonista sinte pola
xente (especialmente as mulle,
res) que visitan a súa consulta sen
precisalo, pala xente que o quer
utilizar para fins que el non de,
fende (a muller que quere ence,
rrar a seu irmán nun psiquiátrico
para quitalo do médio). Comeza,
mos entón a descubrir un Doutor
Sachs illado, enfrentado cunha
febleza moral que detesta.

Recordos
desde Serbia
Título: Como fui bombardeado por el mundo libre.
Autor: Aleksandar Zograf.
Edita: Under Comic.

Agora que xa se poden empezar a
contar, de maneira oficial, os ex,
cesos da OTAN na guerra de Ko,
sovo, resulta interesante ler as tiras que Aleksandar Zograf debu,
xou durante o pasado ano, ao
mesmo tempo que a sua terra era
bombardeada. Este debuxante
serbio construe un diário da ofen,
siva da OTAN narrando como
afectou á sua vida e á dos seus vi,
ciños. As viñetas de Zograf amasan, con todo o humor que per,
mite a situación, a un pavo ataca,
do e condeado polo seu enfrenta,
mento cos albano,kosovares. zo,
graf narra como a povoación civil
tamén se converteu en obxectivo
dos .avións da OTAN.

Pouco coñecido no Estado espa,
ñol, o sérbio Aleksandar Zograf
ten publicadas algunhas das suas
reflexións sobre a guerra na revista de banda deseñada Noso,
tras somos los muertos, conduci,
da desde Valencia. En Como fui.
bombardeado ... o trazo das suas
figuras grotescas trasloce o
sensentido
e a cruel,
dade dos
ataques. Este
Non se debuxante
amos a
Alexan, serbio
der seguí- construe un
dor do diário da
réximo
de Milo, ofensiva da
sevic, OTAN
pero re, narrando
acciona ener,
como
xicamente
contra ese afectou á sua
"mundo libre" vida e ádos
que escolle seus viciños.
Serbiá para a
destrución. El
mesmo
é
protagonista deste tebeo, no que
inclue unha série de aventuras en
Estados Unidos, a onde acud iu
para descobrir "as maravillas do
mundo libre". Conta o que non
se qubco ouvir no tempo que du,
rou o confuto. Faciao xa antes de
Ál lanzando as suas páxinas como
se de postais se tratasen para remover a consciéncia aos leitores.
Recordos desde Sérbia contra a
crenza de que hai povos malos e
bos, como nas películas.•
A.ESTÉVEZ

canta de discos

Ü COQdeL
Vento do leste
Revista de cultura,
arte e sociedade
N g 7. Maio de 2000. Prezo 500 pta.
Dirixen: Rexina Vega e)gnácio Vázquez.
Edita: Federación de Entidades C ultura is Galegas de Cacalunya.

Son moitísimos os temas que se apresentan neste número. En canto á história
de Galiza, inclúense artigos sobre Manuel Murg1.1ia, a influé ncia ga lega no
nacimento do
Eire e a figura
de Castelao.
No capítulo
de entrevistas, Xaime
Varela con versa con
R amón
Chao; An a
Belén Real
e Sara Sanjurjo falan
con S uso
de Toro,
Ana Sánch ez faino
con C á ndido Pazó e Óscar Nogueiras
departe con Sérxio Pazos. Neutros
temas;-fálase das relacións en ere o galega e a intemet ou da expansión da galeria Sargade los en Barcelon a.•

Almáciga
N" 4. Maio de 2000. De balde.
Edita: CAF de Hiscória, Xeografia e Hisrória
da Arte.

Os problemas máis cotiáns da Faculdade
de História de Compostela desfilan palas
pá.xinas desta publicación. Ademais, inclúense aaballos sobre a
situación do
galego no
Bierzo ou o
abuso económico que sofren os estu,
dantes por
pane dos
proprietários de vivendas.
Como tema central,
a comemoración do
pasamen to de Castelao supón un recordatório da sua v ida (publicado en A Nasa Terra en 1977) e da sua influéncia no
nacionalismo galega actual. É por iso
q ue a revista tamén adica atención á figura de Antón V ilar Ponte e publica un
artigo de V icente Risco sobre a motivación das ideas de defensa da páaia galega. d urante a época republicana. •

Guia dos libros novas
N" 19. Xuño de 2000. Prezo 300 pta.
Dirixe: Xabier Madriñán.

Edita: N oroeste.

De xeito paralelo, a posta en cena
se revela extraña, inesperada: os
acontecimentos non seguen un
esquema típico de acción,reac,
ción, e Michelle Deville tira gran,
de proveito do recurso de mostrar
en off os pensamentos dos pacien,
tes e a xente que rodea a Sachs.
Amáis da consulta na vi1a, o dou,
tor practica abortos nunha clíni,
ca, onde coñecerá a. Pauline, in,
terpretada por Marie,France San,
ton, unha paciente de· manieras
directas, carente de hipocresía,
que asombra ao doutor. Iniciarán
unha relación fermosa ao tempo
que peculiar, unidos fronte á po,
dredume social que Sachs sofre a
diário e reflicte palas noites nun,
ha espécie de sangrante diário
que recopi1ará nun cuaderno co,
mo o que se atopa na orbce da pe,
lícula. Publicará os seus pensa,

Ornara e

Buena Vista Social Club
Título: Ornara Portuondo.
· Canta: Ornara Portuondo.
Edita: World Circuit-Resistencia.

Delirio Habanen e no Café Cantante e
está considerada a Edith Piaf cubana,
participou nas gravacións de W enders
en Arnsterdan e Nova York. • -

Os ritmos de Xistra

tado, pero tamén a participar en festivais
en Alemaña e Franza. Animan a bailar
con estas melodias do Sul galega. •

O último de Dut
Titulo: Askatu Korapiloa.

Coa fita de Win Wenders Buena Vista
Social Club a figura de Ornara Ponuon-

1

do traspasou a fronteira cubana para
dar a coñecer a sua voz en todas as salas
de cine nas que se proxectou o filme.
Pero Ponuondo leva máis de cincuenta
anos cantando na Habana, desde os
primeiros tempos xunto á sua inná
Hayde~ interpretando jazz até o seu encontro con Ry Cooder hai cinco anos.
Neste disco, terceiro da série lanzada
como Buena Vista Social Club, inclue
boleros fundamentalmente e nel participan músicos como Compay Segundo,
Ibrahim Ferrer, Ruben González e Manuel "Guajiro" Miraba!. Ornara, que
canta con frecuéncia no T ropicana, no

Título: Xistralia. República independente.
Grupo: Xistra.
Edita: Zouma Records.

Grupo: Dut.
Edita: Esan Ozenki.

As letras de Dut non son tan directas
Apresentouse o Sábado 17 de Xuño o
novo disco de Xistra, o grupo de música do bairro vigués de Coruxo. Xistralia.República Independente é o terceiro
traballo desta formación que traballa
sobre melodías tradicionais recollidos,
nesta ocasión, en concellos arraianos:
Síntense máis perta dos ritmos e instrumentos ponugueses neste traballo
no que non falan de país viciño senón
dunha zona comun e enriquecedora
para a música. A traxectoria de Xistra
levounos tocar a moitos lugares do Es

como as de Ferrnin Muguruza, co que
compartiron proxecto hai tres anos
nun disco. As composicións deste grupo, cun nome feito no rock en euskera,
recurren máis á poesía ainda que sen
temerás palabras. Enérxicos coa guitarra, falan dos inmigrantes das pateras e
dos inquisidores deste final de século.
Joseba, Xabi e Galder son os Dut que,
neste disco, mergúllanse en diferentes
momentos no punk máis animal e no
pop experimental. Pero nada que ver
con La Oreja de Van Gogh. •

Entre as navidades reseñadas destacan a
edición crítica de Sempre en Galiza, de Daniel Castelao; Cr6nicas galegas de América,
de Xosé Neira Vilas; O monte comunal en
Galicia, de Dionísio Pereira; Ourense, dttá
aperta, de Arturo Lezcano; Diários, de Syra
Alonso; O

carreiro .
Memorias
do Tío Santos, de Narciso Luaces; Asar-

te de espertar, de Xa,

bier Alcalde; Os
º

tres mosqueteiros,
deAlexandre
Dumas;

Poesia.
fea, de Lupe Gómez;
Ahmed alporizase, de Alain Badiou. •
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A Xunta publica 500 títulos ao ano
sen-concurso público

I_

/

E a principal editora de Galiza e produce moitos dos libros fóra do ·país
A

XUNTA ESTÁ A PUBLICAR UNS

500

TÍTU-

MISIÓN CRIADA NO SERVIZO CENTRAL DE PU-

MAIS DOS CONCURSOS PÚBLICOS CONVOCA-

LOS AO ANO, INVESTINDO NA EDICIÓN ARRE-

BLICACIÓNS ORDENA O PLANO DE EDICIÓN,

DOS POLA ADMINISTRACIÓN. ÜS DEPÓSITOS

DOR DOS MIL MILLÓNS DE PESETAS QUE NON

SEGUNDO PROPOSTAS DAS CONSELLARIAS, PE-

LEGAIS DOS LIBROS EVIDÉNCIAN QUE MOI-

FIGURAN ESPECIFICADOS NAS CONTAS DA

RO A PRODUCIÓN EDITORIAL NON ESTÁ SOME-

TAS DAS PUBLICACIÓNS DA XUNTA SON FEI-

ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA. UNHA CO-

TIDA A CONTROL NEN SEGUE OS PASOS NOR-

TAS POR EMPRESAS QUE-NON SON GALEGAS.

A consulta a relación do ISBN
-rexistro oficial dos Libros- oferece un listado de 1693 títulos
publicados pola Xunta de Galiza. O governo autónomo non
edita ela mesma os textos senón
que xestiona con diversas empresas todo o traballo de producción editorial. Polo Depósito
Legal -verdadeira matrícula dos
libros- pódese saber a procedéncia dos productos pero, alguns
deles mesmo, a pesar de aparecer co carimbo da Xunta, teñen
o ISBN rexistrado a nome de diversas empresas de servizos.
Este é o caso do catálogo Galiza
no tempo, un ha monumental
obra que tiña un ISBN que non
se correspondía cos números da
Xunta. Ou con outra publicación de envergadura como Santiago, camiño de Europa; producidos pola empresa de servizos
Electa , ou os próprios volurnes
deGaliza no Tempo (36 catálogos) , depositados legalmen~e en
Madrid, ou Galiza, Terra Unia,
con depósito en Santander.
Danse tamén casos de coedición
como aconteceu co Libro Blanco
das Telecomunicacións, editado
pola Xunta e Telefónica que
non aparece cos números do
ISBN da Xunta.
Ningunha das publicación que
anualmen e asina a Xunra aen
a concur público, a pesar de
que
e tima que o inve tido
ne ta actividade up ra o 1000
millóns de pe etas. A importante adicación á edición foi
unha da razón para que a
n éllaria d cultura solicitase
a Presidéncia a criación dunha
Xefatura de Servizo do Libro xa
que e taban a "publicar máis de
catrocentos libros ao ano", petición que obtivo unha reposta
afirmativa.

e

Fraga escribe só en español
O último catálogo de publica-

cións da Xunta deixa ver que
os textos postos á venda co
anagrama público non son só
en galego senón que a presénc ia de textos escritos unicamente en español ocupa unha
boa parte das edicións da Xunta. No listado da Consellaria
de pesca, marisqueo e acuicultura os apartados de textos e
estudos e traballos están ocupados fundamentalmente por títulos en español como Manipu-

lación de productos en la industria de la conserva, Manual de
radiotelefonista naval restringido,
Cultivo de la ostra plana en Galicia. Estudios para la mejora de la
produccións ou Estudio del ciclo
biológico del percebe de las costas
de Galicia. O mesmo aconece
coa Consellaria de Sanidade e
Servizos Sociais, a de Indústria
e Comércio, Economia e Facenda ou Presidéncia e Administración Pública. Os tres textos asinados polo presidente da
Xunta, Manuel Fraga e publicados desde o seu departamento están· escritos todos eles en
españolLos espacios regionales

en el marco de la Comunidad
Europea, Galicia en el concierto
'regional europeo e Galicia en España y en Europa: Reflexiones
sobre el papel de las autonomías
en el estado y en la ~omunidad
europea.
Entre os libros publicados directamente pola Dirección Xeral
de Promoción Cultural dos seis
títulos que compoñen a série
Guias Temáticas, cinco deles están en español, dos quince da

Colección Científica do Camiño
de Santiago só hai dous en galego, dos quince de Investigacións e
Escudos, só tres en galego e as
tres Rotas de Santiago de Compostela están publicadas en español.
Oependente deste departamento
son Os libros do Centro Dramático, a única série que a Xunta coed ita cunha empresa editorial
galega, Xerais. •

Ir Indo inícia un novo selo para publicar clásicos galegos en español
Comeza a sua andaina con Memorias sobre la iguaúlad de Concepción Arenal
A editorial galega Ir indo lanzará proximamente o novo selo Ir
indo- Letras Hispánicas ideada
para a publicación de textos
clásicos escritos en español de
autores orixinários de Galiza. A
empresa proxecta asimesmo empregar o selo para distribuir fóra
do país obras de autores contero-

-

poráneos traducidos ao español.
Con Memorias sobre la igualdad
de Concepción Arenal comeza
a andar Ir indo- Letras Hispánicas. Os libros do novo se lo distribuiranse en 210 pontos de
venda xa seleccionados en todo
o Estado español. Na carteira

editorial está a publicación da
obra completa de Concepción
Arenal amáis de tentar editar
outros clásicos que teñen desenvolvido o seu traballo en español como Emília Pardo Bazán,
Xúlio Camba ou mesmo a obra
en castelá de Rosalia de Castro
ou Eduardo Blanco Amor. T ex-

tos que, ao dicer da editorial,
non se publican por non estaren
en galego e, moitos deles, tampouco despertan o interese das
empresas de fóra.
A aposta da editorial encamíñarase tamén a xestionar a edición
de autores contemporáneos ga-

legos traducidos ao español e,
neste caso, segundo o director
da editorial Xosé Antonio Perozo, "non se distribuirán en Galiza, non seremos competéncia de
nós próprios. Simplesmente, en
troques de negociar a traducción
con outras editoriais seremos
nós os que as fagamos". +

)
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OPtNIÓN

CARTA AO PINTOR XAIME QUESSADA
Xaime Quessada é un creador que acadou unha
ampla formación cultural desde moi novo e reali,
zou un longo exercicio de creación plástica. E, in,
cluso, un home cunha5 cualidades innatas para a
arte (debuxo, cor, composición, paixón creado,
ra... ), aínda que lago puidésemos persoalm.ente va,
lorar que esas cualidaddes que raramente se teñen
presentado nun creador galega, aprioristicamente,
en tan alto grao, tivesen unha coherencia plástica
posterior da entidade esperable. Mais de calquera
maneira as súas opinións teñen e tiveron un amplo
eco entre nós, e deben ser comentadas e valoradas .
E aí é onde as causas, a meu ver, non sempre ca,
san. Porque de ningunhha maneira unha persoa
cun xuízo crítico e ecuánime pode crer nin xamais
aceptar-lidas as súas declaracións: véxase o nº 937
de A Nasa Yerra- que todo o que se produciu na
arte galega despois del, sexan produccións propias
de "coca,cola boys", "nenas de Prisa", que "tragan
con todo", "dependentes da crítica madrileña", e
que son consecuencia "da invasión do centralismo
cultural", pois "continuan adorando o de fóra co,
mo os pailáns que traen as construccións suizas" ...
Árdelle o eixo. Máxime cando fronte a ese pa,
norama pintoresco e desolador constituído por
arribistas estéticos, alienados teóricos e tipos
miméticos e adocenados á crítica, aos comisa,
rios e ao mercado, parece erguerse tan só o Ca,
non dos xenios verdadeiros: Gaya, Picasso, Mi,
ró, Dalí... e -sospeitamos, visto o mal parado
que fica o personal- Xaime Quesada.

XAVIER

SEOANE

.'nuessada

ven~eixando
de que os
creadores de
Adántica foron
mimados polo
Poder, mais se
tivese un
mínimo de
obxectividade,
comprobaría que
o artista
institucional
.galega por
excelencia é el"

A realidade non é xamais en branca e negro.
Habería mil argumentos tanto para evidencialo
como para, consecuentemente, demostrar que o
exercicio de Quessada é retórico, personalista,
anticuado e -o calé o verdadeiramente remar,
cable- insostible desde o punto de vista que se
queira, na teoría ou na praxe.

J

..

...,

Quizais é que a Quessada -que garda certos tics
operativos, aínda que non tanto autocríticos, da
vangarda histórica no seu proceder- o que lle tería
gost;;i.do é tutelar, dalgunha maneira, constituíndo,
se como elemento referencial, o labor téorico e
creativo que veu despóis. Pero resulta que ese labor
posterior non só necesitou esa tutela, senón que a
obviou ostensíbel e conscientemente, se cadra por
considerar que os creadores que, como Quessada,
se significaran na transformación da arte galega do
seu momento, deixaran logo de posuír, polos moti,
vos que fose, esa transcendencia, e non lles intere,
saron como referentes para o proceso de cambio.
Serían outros os artistas nos que se fixarían os máis
xoves. Creadores moitas veces máis "silenciosos" e
discretos, pero c~mais e tensos como Reimundo
Patiño ou Alberto Datas. Por certo que este último
-que en idade por aí andará coa de Quessadatampouco parece existir para el, como o propio lg,
nado Basallo, Miguel Mosquera ou outros crea,
dores dos oitenta e noventa ourensáns, malia a que
unha interesante galería da súa cidade os expoña
con asiduidade e os difunda alí onde vai.
• ATLÁNTICA. Quessada vense queixando
desde hai moitos anos de que os creadores de
Atlántica foron mimados polo Poder, mais se ti,
vese un mín~mo de obxectividade, comprobaría
que o artista institucional galega por excelencia
é el, desde as Consellerías ás Deputacións e ao
Parlamento. Paño o telexomal e saen decote os
cadros de Quessada nos máis variados ámbitos
institucionais. Realice a proba o escéptico lec,
tor, faga zápin, e axiña o comprobará.

Quessada di causas contradictorias e, a meu ver,
absolutamente erróneas, en arte, sobre a dialécti,
ca abstracción,figuración. É razoable, se é o seu
pensamento ao respecto, que afirme que "nengún
dos grandes xénios era abstracto", e, se o pensa ta,
mén, que "can9o a abstracción se impuxo como
estratéxia mundial, Europa comeza a caer en
mans do imperialismo cultural americano", e in,
cluso, se tamén é a súa visión das causas, que re,
carde que "un libro explica o pacto entre Truman
e Stalin para pular pala abstracción como modelo
para frear o realismo socialista", e ata, se lles que,
re abrir os ollas con efecto retroactivo, que "War,
hol, Pollock e todos aqueles artistas americanos
non sabían que estaban a ser manipulados pala

O soño, 1989, e Cuadrilatero, 1988, de' Xaime Quessada.

CIA" ... o que non entendo é por que el, en vez de
realismo socialista, tamén fixo abundante abstracción ... a menos que á súa vez acepte honesta,
mente que a súa obra abstracta, com9 a de todos
os abstractos, tampouco é xenial, que se veu in,
conscentemente afectado .:...por descoñecelo no
seu día- polo pacto entre Truman e Stalin, e que
foi manipulado sen sabela pala CIA exactamente
igual que o abstracto Pollock. .. ou que o figurati,
vo -que eu saiba- W arhol...
Aínda que se cadra o único que sería necesario
lembrar verbo desta dicotomía abstracción,figu,
ración, é que a arte, nin hoxe en día, nin nun,
ca, necesitou coartadas figurativas nin abstrae,
tas. Ningún tipo de coartadas. Que de ambas,
de todas as maneiras, se pode ser mediocre ou
xenial. De todas, tamén, orixinal ou mimético.
• UNIVERSALIDADE. Por outra parte, Quessada

contradise ou manipula totalmente verbo do
concepto de "universalidade". Os artistas que a el
lle interesan son polo visto universais, e son mes,
tres válidos para un artista como el mesmo -su,
poñemos que a un tempo local e universal-. Pero
os que non entran na· súa esfera de intereses, pa,
san a ser membros desa secta perversa constituí,
da por todos os que se afilian a unha Unidade de
Destino Alienante no Universal. ¿Ou é que
Quessada pensa que se pode un inspirar en todas
e cada unha das etapas de Picasso, e xa ser uni,
versal, e que, pala contra, o feito de tomar como
-referentes aos Cobra, ou ao Expresionismo Abs,
tracto americano, ou a Dubuffet, Richard Serra
ou Tápies ... é ser ignorante ou un alienado?

É incuestionable, ademais, que os mellares mo-

valoración
como a súa,
absolutamente
tendenciosa e
pexorativa,
procedente
da visión
apocalíptica
de que nada
vale, supón
unha reflexión
simplista e
mesmo
regresiva"

mentos da cultura galega -de calquera culturaforon sempre os universais~ aqueles nos que, can,
do menos desde o local, se acadou transcender o
doméstico, o singular, o territorial': Entre nós, os
mellares momentos históricos fórono aqueles nos
que Galicia se abriu, en sintonía tensional, ao
cosmopolita. E, mal que lle pese a Xaime Quessa,
da, se algo supuxo a por el tan deostada Atlántica e o conxunto de creadores que al.í participa,
ron, e que se atreveron audaz e valentemente a
desinhibirse de corsés estéticos, limitacións con,
ceptuais ou temores atávicos, e os que viñeron
lago, e os que están agora a iniciar auspiciosa,
mente a súa andaina, son xente que soubo abrir
un contexto tan cutre e anquilosado como era o
dunha boa parte de Galicia do interior de fins do
franquismo (non a de gran parte da diáspora), a
un horizonte culturalmente máis rico, ambicioso
e amplo, sen por iso renunciar ao propio pasado.
Por iso nos agradan os éxitos dos nasos crea,
dores. Alegrounos ver a recente exposición de
Leiro no CGAC. Alegrounos ver, no último Ar,
co ( ¡Unha feira, qué horror: sempre o prostitufn,
te Mercado!) as fotos de Manuel Vilariño ou os
cadros de Lamazares e Datas, así como os stands
de fundacións orixinarias como Caixa Galicia ou
Penosa (por certo que premiada). Alegrounos a
saída do espléndido, lúcido e intelixente libro
"] orge Barbi" na Depuración de Pontevedra. Foi
para nós un motivo de satisfacción a recente re-

trospectiva de Rafael Baixeras en Santiago. O
traballo da etapa brasileira de Casás na Funda,
ción Seoane. Tamén fo ¡ gratificante a presencia
dun escultor como Manolo Paz na feira d Chicago. Ou o traballo, en tre outros, de xoves beca,
rios como Món ica A lonso ou Carlos Barros ...
Feítos, entre moitos máis, que debuxan un balance positivo nunha G alicia que quere, e sabe, ten,
sarse, desensimermarse e proxectarse e na que, se
h ai elementos cuestion ables que, como en todas
partes, deben se en todo caso men cionados e
neutralizados, tamén compre sinalar os importantes avances que se están producindo en todos
os campos (e obviamente no da cultura plástica e
visual) Pero ese é o verdeiro debate: a utilización
da "paixón lúcida" da que falaba Octavio Paz,
par achar unha correcta, ecuánime e non prexui,
ciada visión das causas. Para tratar de comprender, nun tempo tan inquietante e vertixinoso C0'
mo o que se nos abre, as traumáticas ou seduct0'
ras tensións que se producen entre a tradición e a
modemidade, o local e o universal, as novas tecnoloxías e os xéneros tradicionais .. .
E nese contexto, unha valoración como a súa, a~
solutamente tendenciosa e pexorativa, procedente da visión apocalíptica de que nada vale, supón
unha reflexión simplista escasamente fundamen,
tada, podendo incluso chegar a constituirse en regresiva, por moito que se queira presentar entretecida cun amplo repertorio de citas e currfculo
de xenea progres ista ou unha retórica pseudo,
vangardista de vello libelo ou nova barricada.

•Os DE ÜURENSE. Non é cerro, por tanto, en,
tre tantas e tantas outras afirmacións gratuítas e
cuestionables, a de que "borraron aos de Ourense
porque eramos perigosos,,. O perigo está no pen,
samento débil, n os apriorismos conceptuais, no
non recoñecemento da mirada e a existen cia
doutras lecturas ou v isións, ou nas actitudes ana,
crónicas, resentidas ou dogmáticas. En O urense,
tamén en Ourense, cocéronse e cócense boas fa,
bas creativas. O grupo Y a lter fo i unha illa de luz
na Longa Noite de Pedra. Pero nin a historia se
derivo aí nin Ourense, que ~portou moito, desde
o XIX (Curros, Lamas C arvajal...) e desde o grupo Nós, é a única posible Vien a a habitar. A vida
segue. Hai, por fortuna, máis horizontes, e un
moi vario entramado, a constituiren novas focos
de luz na nasa esperanzadora cultura actual.
Incluso, en artistas ourensáns emigrados que seguí,
ron unha traxectoria tamén silenciosa pero rigurosa e persoal, como a de Xosé Luís de Dios, segui,
mas vendo unha intensa luz creativa e xermolar,
que admiramos. Ou os espléndidos debuxos e gra,
vados de Enrique Ortiz e as creacións de outros
moitos artistas ourensáns. Un surrealista nunca
confundiría a velocidade e o touciño, porque a
metáfora visionaria pode fundir ambos elementos
sen problemas conceptuais. Un verdadeiro artista
con "instinto de camiño" tampouco confunde o
cú coas témporas, e sabe ónde está o inimigo - po,
lítico,real, e o inimigo artístico-real. Claro que ás ·
veces se dá o curioso caso de que o peor enemigo
non anda por fóra, senón que se entretece ao fluír
da propia reflexión, da propia mirada.+
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Moi poneos grupos falan da actualidade, pero neste disco os sucesos
dos xomais tórnanse en poesia.
,

f'

E unha homenaxe aos profesionais dos meios de comunicación,
que fan unha tarefa moi dura.
T raballei dous anos na Rádio no
programa Folk 7, e observaba á
xente dos informativos que tiña
que estar de garda as vinte carro
horas do dia. T amén me chamou
sempre a atención pasar por unha
redacción e velos traballar os Domingos. Pero existe un bombardeo continuo e as informacións
pasan desapercebidas. Quixen
botar unha ollada atrás e pergun-"
tarme que é o que me cantan cada dia: xente a que matan, a que
lle cortan as mans, mulleres maltratadas, prostitución de nenas .. .lnterésame moito a denúncia da violación dos dereitos humáns, sobretodo nas mulleres que
suportan unha dobre marxinación. Misérias que acontecen en
Somália, Burundi pero tamén nas
nosas cidades e pavos, que están
ai e que non podemos obviar. É
unha chamada de atención frente
ao escepticismo. T emos que peder xustiza para os que non está
nunha situación tan priviexiada
como a nosa. Hai xente da miña
xeración que estudou conmigo e
que segue no paro ou con traballo
en precário e aos que ninguén lles
vai devolver a sua vida.
Por que unha "banda sonora
da miséria e a fame", como denominan o disco?
V)

o

Coa canción protesta perdimos a
denúncia. Perguntabame un xornalista en Madrid hai uns dias se
eu pensaba que a xente queria escoitar isto. Non sei se queren escoitalo ou non, pero teñen que facelo. Un texto moi directo, sen
concesión, como acontece no
punk, pode producir rechazo. É
máis ferinte para o ouvido polticamente correcto. O texto poético
pode ter ·outro calado e con música de seguro que chama a atención. Neste caso as letras están._tomadas do poemário Servizos Informativos, que publicarei en breve.
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O grupo celebra o seu vinte aniversário
coa publicación de Cinco

Eloi Caldeiro
'Brath transfarma os sucesos dos xornais
en poesia para combater o escepticismo'
-0- PAULA BERGANTIÑOS

Do LADO POÉTICO DAS NOTfCIAS NASCEN AS LETRAS QUE COMPOÑEN O REPERTÓRIO DO ÚLTIMO DISCO DE BRATH . ATRA VÉS DO LIRISMO, ELOI CALDEIRO, LÍDER DA FORMACIÓN QUE CUMPRE VINTE
ANOS, CONSTRUE "UNHA BANDA SONORA DA MISÉRIA E A MORTE, DA VIOLACIÓN DOS DEREITOS HUMANOS DE MILLÓNS DE PERSOAS, E EN ESPECIAL DAS MULLERES". DESPOIS DE EDITAR EN

1993

O SEU

CUARTO TRABALLO NÉBOA INDEFINIDA, CINCO É A PRIMEIRA ENTREGA DUNHA TRILOXIA "SOBRE AS
PERSOAS, A TERRA E O SENTIMENTOS, OS TRES EIXOS QUE MOVEN O MUNDO", DI CALDEIRO AUTOR
DAS LETRAS TOMADAS DO SEU POEMÁRIO SERVIZOS INFORMATIVOS, QUE EN BREVE SAIRÁ PUBLICADO.

O novo disco de Brath é unha
forte aposta pola mestura de sons.
Cando sacamos o noso primeiro
traballo, hai vinte anos, todo o
mundo escoitaba pop e rock e
nós misturámolo coa música tradicional. Foi unha opción rupturista e tivo éxito. O que me interesa agora é abrir a música galega
a todas as culturas, á mestizaxe. A
world-music é o que está funcionando neste momento e ternos
que investigar ese camiño. Innovar pa,ra que non se repitan os esquemas de hai décadas. Mírase
moito para Irlanda, pero a sua

música é unha pirámide: moitos
- grupos qa base pero os que destacan na cabeceira son dous ou tres.
Para ter unha boa cantidade de.
formacións na cúspide tamén ten
que existir por detrás un catálogo
diversificado. Necesitamos folk,
música tradici_onal, pop, rock,
cantautores, world-music ...
Alberto Gambino -guitarra, teclados e samplers- di .que en
Cinco soplan aires afro-celtas.
Os galegas marcharon para Latinoamérica. Tamén hai moito da
cultura mediterránea e africana

na nosa música. Cantamos temas que engarzan, por exemplo,
co Magreb. Por outra banda,
dentro de dez, quince anos haberá moita xente de África que
estará traballando aquí. Cinco
pode ser un disco premonitório,
entre aspas, do que vai ser o folclore galega dentro de médio século. Esta xente vai traer os seus
próprios costumes e música e
producirase un intercámbio. Xa
ternos integrado elementos como as jotas ou as mazurcas que
non-son de aquí. Na cultura e
sobretodo na música non hai
compartimentos estanco.

Pero a diferéncia do que acontece coa canción protesta, que puxo especial énfase na defensa dos
dereitos do país, este disco olla
cara os conflitos intemacionais.
Queria facer un traballo que tratase os problemas do mundo cunha visión desde Galiza, algo que
por outra banda os meios de comunicación non fan. Para construírmonos como país necesitamos ter unha opinión própria e
ver os conflitos desde a nosa óptica. Por exemplo, no tema Pateras
trátase a emigración, un drama
moi noso sobr~o que deberiamos
ter unha percepción especial. A
xente emigra porque necesita sair
ao paso. Antes os galegas ian bus;
car iso a Alemaña, Franza, Bélxica... agora os magrebis queren
atopalo en España ou Galiza, por
exemplo. T emos un crecimento
vexetativo negativo e vai ter que
vir xente dun lado ou de outro.
T eremos que botarlles unha man,
porque son como os galegas que
marcharon buscando fortuna.
Antes mencionou a sua preocupación pola discriminación
das mullerés.
O disco construiuse nun tempo
marcado pola morte da miña nai
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e iso influiu nas letras. Era unha
loitadora, traballou a terra e montou o seu próprio negócio. Hai
moitas mulleres da sua idade que
non desfrutaron desa independéncia económica ~qóé dependeron
da sua parella, que viran e ven a
·sua liberdade coartada. Non foi
algo pensado, per~ cando me din
conta levaba dez, temas sobre mulleres. Logo incluin outros aspeitos como a pena de marte, os
arrabais, a guerrá ... porque tampouco queria facer un disco monográfico. Outro aspecto que influiu é que traballo en servizos sodais na Xunta e por ai ves pasar
miséria a esgalla.
Na música galega a letra non
desfruta da .importáncia que
Brath lle concede neste traballo.
Na nosa anterior formación, Tebras, cantabamos en galego. Era o
momento da canción protesta.
Nos oitenta fúndase Brath e influenciados tamén polo contexto
decidimos facer un grupo instrumental en contraposición a formacións como F uxan os Ventas
ou Miro Casabella. Agora retomamas a letra. No11 é algo premeditado pero é moi difícil denúnciar algo só coa música. Ao
poder non lle interesa que se cante, asi todo queda máis diluido .
Agora a xente está empezando a
meter voz e creo que vai ser o que
prime de aqui en diante. Pero xa
é complicado compor a música
para máis facer letras e sobretodo
que digan algo e que teñan calidade poética. Hai poucos letristas
e o que se fixo sempre foi, funda. mentalmente, musicar poetas. A
maioria son cancións tradicionais. Se nos oitenta se producia
unha primeira ruptura creo que
agora estamos no tempo de protagonizar outra.

'.'...

A sua traxectória pon de manifesto a necesidade de contar
cunha indústria própria.
T ebras case ficha por unha grande.
compañía, pero problemas co
idi01pa galega deron ao traste coa
posibilidade. A Brath contratounos PoUgram, hoxe Universal, para
· gravar tres discos. Despois do primeiro, que funcionou bastante
ben, non fixemos moito do que
eles querian e a relación rompeu.
No 1988 decido montar a campañia discográfica Sons Galiza para
sacar adiante a toda aquela xente
que estabamos tocando. Publicamos 150 discos de produción própria en dez anos. A multinacional
vai ao que vai. En canto eres rentábel promociónate e mímate, pe,,.
ro cando iso cámbia olvídanse de
ti. Necesitamos t~r unha indústria
própria que pode dar moito de si e '
xerar bos dividendos para o país.
Necesítase que a Administración
aposte pola cultura. Desde o ponto de vista musieal, por exemplo,
precisamos unha rede boa .de auditórios nos que tocar durante o J
inverno. Non se trata tanto de
reivindicar subvencións, senón
·¡
orzamentos que nos permitan participar nas feiras internacionais
cos nasos produtos. Sons Galiza
vai desde o 1995 a Franza á feira
máis importante a nivel mundial
de compañias discográficas, algo
que costa entre dous e tres millóns de pesetas. Somos os únicos
que irnos. Pola contra, coa axuda
da Generalitat, está presente toda
a indústria catalana. Ali negócianse xiras intemacionais, pero á
Xunta non lle interesa. •
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clandestinas de distribución nas
que por certo José Martínez tivo
un aliado máis que eficaz por par.te dun ex-garda civil galega de
nome Rufino Torres Castañeira.
T arres, xunto o libreiro barcelonés Blume, foi o principal introductor de libros proibidos no interior aproveitando a sua estructura legal de distribuidor editorial. Os homes de Fraga nunca
foron quen de desarticular unha
rede como a de T arres Castañeira que contaba
con información
privilexiada entre
os membros da seguridade do estado. Carpos policiais ou parapoliciais que non duvidaron até en facer uso dos explosivos para atentar
contra a libraria
parisina de Martínez.

ventas e fracaso, pola contra, da
contabilidade financieira.

Co galeguismo combativo
Isaac Díaz Pardo conecta con
Martínez desde 1964. O catálogo de Ruedo ibérico coñecerá, pa,
gada por Isaac e outros compañeiros galeguistas, a edición do
· mítico libro Galicia hoy. Iniciaba
Isaac unha colaboración e unha
amistade con José Martínez que
manteria até os
dias máis duros de ·
Ruedo ibérico. Es,
tivo na orixe tamén da edición

'Luis González

José Martínez e o historiador Carios Rama na presenlQción de Ruedo ibérico na galerio Sargadelos de Madrid o 1 de Xuño de 1978.

O editor máis odiado
por Fraga lribame
Publícase unha biografia de José Martínez,
o promotor de Ruedo ibérico
-0- X.E. ACUÑA

Ser un Rei Midas non era o destino de José Martínez Guerrica..
beitia. O seu non era converter todo o que tocaba en ouro.
Antes ben, todo o contrário. Mais os libros.que saíron do seu
exiliado taller editorial parisino foron por moitos anos a besta
moura da xerarquia franquista. Albert Forment ven de publicar José . Martínez: la epopeya de Ruedo ibérico (A~agrama).
O home que botou andar a empresa editora que con máis forza se
enfrentou coa dictadura do xeneral Franco morreu en 1986, entre
o ninguneo e a soedade, despreciado polos que detentaban o poder
con desmemória pactada. Exerciano aqueles navegantes da oposicións antifranquista que acollera en
Paris nos piares
anos da ditadura e
que agora, cargos
prominentes do
gobernante e feli,
pista Partido Socialista Obrero
Español, descobrian nas moquetas dos seus des_,
pachos a benemérita eficácia da
Guarda Civil.

tas logo de rematar, derrotados
os dous, a guerra civil.
Nos duros e militantes anos corenta nacerá a fuxida definitiva a
Fráncia. Seria logo de artellar
xunto o ourensán Fausto González Alonso a reconstrución clandestina da federación valenciana
dunhas Juventudes
Libertarias ligadas
politicamente á
guerrilla do Maestrazgo. A desarticulación policial
conduceo de novo
a prisión e tamén
á sua decisión de
tomar o camiño
do exílio. En
1948, xa en Francia, un dos seus
primeiros contactos vai ser o cenetista galega José Penido, dirixente
das Juventudes Libertárias no exterior, unha organización na que
por certo tempo mantén a mtlitáncia antes de contactar con
membros de FUE e botar a andar
a revista Perúnsula en 1949, publicación que hoxe se quere ver como antecedente do que 12 anos
despois seria Ruedo ibérico. O prirneiro número de Perúnsula contaba cun texto de presentación que
foi impreso en catalán, español e
galega. O catalán foi de seguro

'1saac Diaz
. .

Pardo
ofereceulle
moito máis
que axuda
. "
econom1ca

'-

Un desnorte biográfico de tantos amigos e deu- ,
dos que nin por asomo tivo
atraque na fasquia libertária do
creador da irredenta Ruedo ibéri,
co en 1961. Unha editorial que
nace debedora de tantas e
tantas traxectórias de exílio e
dunha suma de loitas, personais
e antifranquistas, semellantes e
paralelas á de José Martínez.
Aquela que nace no seo dunha
familia anarcosindicalista valenciana e que o conduce, corno
o seu pai, aos cárceres franquis-

1

aportado desde a cercania á revista do ex-poumista Joan Pallach
mais quédanos por saber quen
aportou -Xavier Alvajar?- a versión galega.
Da triloxia novelística de Ra,
món del Valle Inclan El Ruedo
ibérico tomarian José Martínez e
cinco dos seus amigos máis íntimos e fieis o nome para
baptizar en 1961 a editorial máis perseguida polo
franquismo desde os seus
ministerios de Gobernación e "Información y
Turismo".

Blasco, o "Foz"
da primixénia
UPO foi,
na sua etapa de
: exílio en Paris,
~un máis
~ do proxecto
~Ruedo ibérico''

Cada saida dun libro por parte da
editorial collia de
sorpresa a Fraga
lribarne. "Seremos o que debemos ser. Un Ministerio de contrainformación para darlle a lata
a Fraga", chegou a dicer José
Martínez daquela. Unha afirmación ben modesta se pensamos
no enorme papel de axitación e
propaganda que impulsaba a editorial nos anos sesenta. Autores
de gañado prestíxio como historiadores colaboraban na editora
antifranquista ao lado de sinaturas que ocultaban a intelectuais
que desenvolvían a loita no interior dentro dos distintos grupos
clandestinos de oposición.
Esta sensibilidade de José Martínez de abrirse a todo abano ideolóxico opositor puxo en guarda
á corseteria ideolóxica do PC español que non duvidou en desacreditar nos seus círculos de influéncia os papeis saidos desde

Ga

El Pensamiento
polftico de Castelao, un libro que

nace directamente contra Fraga
lribame e do que
foi autor o xomalista Alberto Míguez. A saida da
obra en 1966 puxo frenético ao
ministro e fai o
necesário para
que Míguez sexa
despedido do seu
traballo e fora
procesado, e logo
condenado, polo
Tribunal de Orden Público.

Outros galegas formarán parte da
história da combativa editorial.
José Ángel Valente ofereceu poemas en 1965 para o pnrneiro nú,
mero dos "Cuadernos de Ruedo
ibérico" e Carlos Peregrin Otero
procurou axudas desde os Estados
Unidos. Na última xeira da revista e da editorial Xosé Díaz ocupouse do deseño , Chichi Campos
aportou debuxos e César Portela
chegou a formar parte do consello
editor. Mentras, os traballos de
Harmut Heine sobre a oposición
política ao franquismo na Gal.iza
entrarian en Ruedo ibérico de man
de Luis González Blasco, o "Foz"
da primixénia UPO que na sua
etapa de exflio en Paris foi un
máis do proxecto Ruedo ibérico.

Ruedo ibérico.

En Marzo de 1986 José
Martínez foi atopado morro en Madrid. A última
etapa de Ruedo ibérico, xa
no interior, foi moito máis
que un memorial de agrávios. En moitos deles posfbelmente estivera o confliO cese do ultramontano
tivo, particular e apaixonaArias Salgado en favor de
do carácter dun Pepe MarFraga lribame en Xullo
tínez de veras deteriorado
de 1962 non fixo senón
polo abuso do alcol. Con
agravar a persecución.
todo, os seus verdadeiros
Fraga -insiste o biógrafo
amigos estiveron con el até
de Martínez, Albert Foro final. Diaz Pardo oferement- baixo o eufemismo
céndo lle moito máis que
de "Información y T urisaxuda económica e José
mo" tiña ao seu cargo os
Manuel Naredo e Joam
aparatos censores da ditaMartínez Alier mantendo,
dura e exercia o seu dexunto a el, en días de
plorábel ofício con tretantas componendas e
menda eficácia profisioabandonos, a mesma radi,
nal. José Martínez recocalidade de pensamento
ñecia naqueles primeiros
que os axuntara na loita
anos sesenta: "Fraga faiantifranquista. Os outros,
nos unha guerra des- Deseño de Luís Seoane aparecido no volume Galicia Hoy.
os Leguina, Semprún, Ropiadada".
mero, Claudín e compañía,
andaban deslumbrados poÉ que a campaña orquestrada poEntre a desconfianza dun PC xa
los entorchados de Intxurrondo.
16 ministro de Franco, tal como
plenamente carrillista e o horror
se demostra neste libro, foi calde Fraga lribame, a empresa {'.diAlbert Forment conseguiu que
quer causa menos inxénua. Fóra
torial de Ruedo ibérico capeaba o
esta biografia chegara a ser finada esplícita represión policial,
temporal persecutório e tamén
lista do Premio Anagrama de EnFraga ensaiou todos os métodos
as dificuldades económicas. Xasaio. No xurado, de tumo, estaposíbeis para ·arruinar o proxecto
vier Alvajar, que daquela traba,
ban Femando Savater, Rubert de
de Ruedo ibérico. T entou introduliaba na revista Mañana tentou
Ventós, Vicente Verdú, Salvador
. cir infiltrados entre os traballaarranxar por un tempo aquela
Clotas e Román Gubern. Que
dores da eaitorial e nas redes
confusa situación de éxito de
Hes pasarla pola sua cabeciña? •
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Gaña o prémio Alvaro Cunqueiro coa novela Homónim@

Antón Riveiro Coello
'Unha novela precisa imaxinación e boa prosa'
*C.V.

EN HOMONIM@, A NOVELA COA QUE VEN DE ACADAR O PRÉMIO ÁLVARO CUNQUEIRO, ANTÓN

Rr-

VEIRO COELLO RECOÑECE O MAXISTÉRIO DE }UAN RULFO E GARCÍA MÁRQUEZ. UNHA BOA DOSE DE
IMAXINACIÓN, MOITO TRABALLO E UNHA COIDADA PROSA SON OS INGREDIENTES QUE, PARA O ESCRITOR, PRECISA TER UNHA NOVELA. EL COIDA CADA UN DELES E CONSTRUE A ESTRUTURA DA
HISTÓRIA ATÉ FACERSE CASE IMPERCEPTÍBEL, PARA QUE FLUA DlANTE DOS LEITORES CON NATURALIDADE. SON ALGUNS DOS SEGREDOS QUE ANTÓN RIVEIRO COELLO NOS CONTA, INTENTANDO EXPLICAR AS RAZÓNS QUE O CONVERTEN NUN DOS ESCRITORES MÁIS PREMIADOS DA NOSA LITERATURA.

Zataplán, a aldea mexicana na
que se ambienta a novela, pode
ter moito de Comala así como a
xenealoxia de Suso Paradeta, o
protagonista, evoca aquela árbore case interminábel dos Buendia. Riveiro Coello leu moito nos
mestres Rulfo e García Márquez
e a eles lles adica esta nova novela, ou, para falar con máis precisión, a Pedro Páramo e Aureliano Buendia, personaxes coma o
que el quixo construir en Suso
Parada, o nome que recoñece coma alter ego. A eles dé bella a vocación literária e, á maneira de
homenaxe, a sua Zataplán imaxinária está na Latinoamerica dos
escritores que admira, iso si, recriada con coidado no seu maxin, tentando transmitir as sensacións dunha aldea mexicana, tamén porque, como dixo Lezama
Lima -e el cita- "viaxar é un
movimento da imaxinación".

dea na sua história segund9 os
dados que vai acadando. E un
"xogo de metaliteratura, unha
novela c;lentro doutra novela"
que tanto parecen gustar ao autor como xa nos ten demonstrado en A quinta de Saler, novela
na que xa aparecía o protagonista e que semella ter continuación neste novo título.

Homónim@, coa arroba da Internet porque é ai onde Paradela
atopa a notícia a raíz da que se
desenvolverá a história. En Zataplán, unha aldea mexicana,
van inaugurar un centro ocial
co seu mesmo nome. A partir
desa información Paradeta non
acouga até dirixirse a México e
inve tigar quen é aquel que merece tal homenaxe e c que
comparte a me ma forma de
chamarse. É ali, n de erto mexicano, onde nace a "segunda
novela", a recon trucción da al-

Se o fin de A quinta de Saler era
para os leitores un golpe desacougante, agora Riveiro Coello
anúncia unha nova sorpresa.
"As duas persoas que leron quedaron abraiadas co fin e tiveron
que, logo, reconstruir a história
para ver como os elementos cadraban", explica desta novela intrigante que descrebe coma de
"linguaxe culta e traballada pero
amena e entretida, Suso Paradela quere saber até o fin quen é
Suso Paradeta e o leitor persegue
esa mema teima". Seguindo na

fiCCróN
l. NON VOLVAS
Suso de Toro

Para Riveiro Coello esta é case
unha novela "matemática" polo
moito que traballou a estructura
e o sinfin de personaxes de distintas xeracións que nela aparecen. "A técnica ten que estar ao
servizo do leitor, non ternos que
castigalo con camiños diversos.
A novela pode parecer mesmo
lineal, non hai erros numéricos
e o leitor non ten que matar a
cabeza facendo cadrar personaxes, iso xa correu da miña man"
afirma.

5. A ROSA DE

3. A NACION

BoRGEs
Xosé Carlos Caneiro

INCESANTE.
CONVERSAS
CON XosÉ M.
BEIRAS
F. Pillado e
M.A Femán-Vello

Sotelo Blanco

Xerais

2.

TEN O SEU
PUNTO
A FRESCA ROSA
Mª Xosé Queizán

Xerais
DESVENTURA
DE LINO
CARRÁN
Xosé Miranda

NoN FrCCróN
DA LINGUA
GALEGA U.
MORFOSINTAXE
X.R. Freixeiro Mato
A Nasa Terra

Galaxia

2.

4.

MORNING STAR
Xosé Miranda
Xerais

GALIZA NA
Il REPÚBLICÁ
Carlos F. Velasco Souto
ANosa Terra

Librarias con~ultadas:

.
'

Os segredos para gañar
un prémio
Homónim@ gañou o Álvaro Cunqueiro, premiado con dous millóns de pesetas e convocado polos concellos de Mondoñedo e
Vigo, e era un dos tres finalistas
para o prémio Xerais que se falla
o próximo Sábado. Nesta tempada, o autor andaba a presentar
Animalia (Galaxia) merecedora
do Prémio Cafe Dublin e publicada canda relatos que foron galar,
doados. no Modesto Figueiredo.
No ronsel de prémios que o escritor ten acumulado atópanse tamén o Manuel Murguia, o Camilo
José Cela e foi finalista do Torrente Ballester. Durante un tempo, anos atrás, Riveiro Coello
apresentábase a canto certame
via convocado. Agora é máis se-

lectivo pero o seu trunfo diante
de distintos xuris parecen indicar
que ten as claves para gañar un
concurso literario.

. ter un bon final, eu até que non
o ideo non comezo a escreber".

Que se precisa para acadar un
prérnio nun concurso? "De tanto
apresentarme adquirin certa disciplina para escribir -responde-.
O domínio lingüístko é moi importanet. no relato tes que empregar a máxima tensión na mínima expresión, dicer o que
queres facer desde o comezo, demonstrar que escrebes ben e ter
un fin sorpresivo. é fundamental

na metáfora a mellar maneira de
criar sensacións novas. Coma leitor agradezo a metáfora visual.
Compre ademáis ter estructura e
escritura. Para facer unha novela
fai falta boa imaxinación e boa
prosa. Hai estupendas histórias
desaproveitadas e boas prosas que
non teñen história. O segredo
dunha boa novela está en contar
con eses dous elementos".+

Os saltimbanquis no paraíso

Espiral Maior

l. GRAMÁTICA

3. INFANCIA E

sua teima de que a boa literatura
non ten por que ser escura nen
destinada só a uns poucos.

4.

XACEMENTOS
ARQUEOLÓXICOS
DE GALICIA
Pilar Barciela Garrido e
Eusébio Rei Seara

Xerais

5. GALICIA,
GALICIA
Manuel Rivas

Xerais

,'

Cwtabón (Vigo). Co11ceiro (A Coruil,1). Michdenu (Pontcvcdr.i).
Pedreirn (Santiago). So11to (Lugo). Tmga (Ouren~e).
·.

medusa
S°tclo blanco

E na novela? "A novela é diferente. É preciso coidar a prosa, teño
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Dous fotogramas de Galicia y Buenos Aires, abaixo, un intre de Nuestras Restas del más allá.

O cinema restaurado de Xosé Gil
O CGAI ultima a estrea
de Galicia y Buenos Aires e Nuestras fiestas del más allá

(!
- 1

Naceron da man de Xosé Gil centos de películas. De feito, si poideramos recuperar un por un todos
os seus filmes recomporiamos unha boa parte da nosa história contemporánea e cinematográfica.
No devalar deste fotógrafo e cineasta nado en Rubiós, As Neves,
en 1870 ten traballado Manuel
González, un especialista no cinema galego relacionado coa emigración que colabora co Centro Galego de Artes de lmaxe no proceso de restauración de Galicia y
Buenos Aires e Nuestras fiestas
del más allá. Dous documentais
que se coñecerán na súa versión
restaurada o Xoves 29 de Xuño
no compostelán Salón Teatro.
Unha restauración á que se chega, no caso do primeiro dos títulos, logo da localización por parte dos historiadores Xosé Manuel Núñez Seixas e Alfonso
Vázquez Monxardín de duas vellas latas con bobinas no local
bonaerense da Federación de
Sociedades Galegas. Os técnicos
do Centro Galego de Artes da
lmaxe confirmaron que o seu
contido correspondia a unha película realizada por Xosé Gil en
Maio de 1931 e na que se cubria
a inauguración da sede do Sindicato agrícola e gandeiro "El Progreso" de Fomelos-Ponteareas.

Nuesr:ra fiesta del más allá foi filmada por Gil en 1928 por encargo e finaciación da "Sociedad de
Hijos" de Morgadáns en Montevideo. Foi estreada no Teatro
Ariel da capital uruguaia en Marzo de 1929 nunha sesión na que
os residentes galegos admiraron
nas imaxes como na escola da sua
parroquia os alumnos escribían a
máquina e logo participaban na
romaxe popular de Peitieros.
Para Galicia y Buenos Aires a
productora de Gil, Galicia Cinegráfica, realizou tomas de traballos no campo en Pomelos,
despois na fe ira de Ponteareas e
na romaxe da Ascensión para
centrarse, a seguir, nos ·actos de
apertura do local social do "Sindicato Agrícola y Ganadero" de
Pomelos. Unha festa social que
contou coa preséncia do lendário líder agrarista do Condado

Amado Garra, que aparece ao
lado da directiva do sindicato
nun mitin adornado coa preséncia de bandeiras, estandartes
agrários e bandas de música. Estrease no próprio local sindical
en Xuño do mesmo ano para
poucos meses despois coñecerse
en Buenos Aires nun pase que
logrou emocionar aos. homes e
mulleres da colónia emigrada.

Esta cinta de Gil deuse por perdida logo do asalto e queima do local agrário de Pomelos en 1936.
A sua recuperación e restauración, xunto a Nuestra fiestas del
más allá, significa un avance de
grande importáricia na procura
da filmografia de Xosé Gil. Un labor no que o CGAI xa tiña avanzado coa presentación de Pamño
en Buenos Aires (192 7). Para esta

ocasión o CGAI conta coa colaboración da Filmoteca Española e
o Consello de Cultura Galega a
través do seu Arquivo da Emigración. A coordinación técnica da
restauración estivo a cargo de
Alexandre Villodas mentras que
o estudo fílmico e histórico reahzouno Manuel González, experto
coñecedor da andaina filmográfica e biográfica de Xosé Gil. •

'Predomina a crítica
literária impresionista
ou de xuízos de valor'
Estou lendo Middlemarch, unha
novela de George Eliot, escritora do século XIX. T amén estou
lendo un libro sobre filosofía da
ciéncia, La estrutura de la
realidad, de David Deutsch.
Que leituras recomendaria?
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Escoller sempre significa excluir,
o cal é moi difícil. Pero si tivera
que escoller a dous autores, recomendaria a Sthendal, porque a
estrutura da sua novela adianta o
que será o xénero no séxulo XIX.
E recoñezo a fascinación por Borges no relato. Na literatura galega, teño fascinación por Cunqueiro, ainda que completaria a recomendación con Rosalia e Ferrin.
Vostede publica Lecturas de
nós, un traballo sobre a literatura galega centrado nas obras e
non nos aspectos externos a elas.
Considero a obra como un mundo autónomo. Unha suficiente
elevación estética significa perdurabilidade da obra. Un texto
moi ligado ás circunstacias históricas e sociais é un texto afogado. Penso que se dá unha hipertrófia dos compoñentes extraliterários. Nos textos valiosos
o que prevalece a función poética da linguaxe, o máis esencial.
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Cal é o critério que seguiu para
a escolma de obras e autores?
O da representatividade, entendo que en cada un dos textos
permanecen os compofientes
ideolóxicos, ternaticos e formais
que fan dunha obra paradigma
dun autor e dunha época. No fio
diácronico do libro, as obras van
constituíndo balizas, textos canónicos que conteñen aqueles
procedementos formais que se
van reiterar nunha época.
Defende a claridade pero dirixe
o libro tamén aos especialistas.
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O libro amén interesa aos especialistas xa que a crítica que predomina é a impresionista ou de xuízos
de valor. Céntrase máis nas circunstáncias que rodean ao feito literario que no próprio feíto. Estimo
máis propiciar o coñecemento sobre a obra, que é aberta e da que eu
me limito a dar unha das visións. •
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O .compromiso con Rudesindo Soutelo
En correspondencia do Duo de
gaitas que leva meu alcume que,
déi co seu compositor, Rudesin,
do Soutelo, de escribirlle un
anaco adicado ao enxebre ins,
trumento, pero coa condición
de que non o publicase denantes
en A Nosa Terra, pois quería o
excelente músico tudense, edu,
cado no Brasil, gardalo inédito,
pra editalo, con outros orixinais
no seu taller de Arte Trypharia.
omo o meu ouvido musical
é unha calamidade, e as
miñas orellas 'van perdendo
tamén sua capacidade de atrae,
ción auditiva, cada vez menos eY
tarfa en condicións de apreciar o
virtuosismo das gaiteiras e os gai,
teiros, que, con tanto éxito, ínter,
pretan agora polo mundo adian,
te, a chamada música celta. A
ponderación clise fenómeno lfri,
co, de ter bo ouvido, posiblemen,
te me dira tema pra cumplir o
compromiso co bo de Rudesindo.
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Máis gozaba coa chegada da re,
quinta de Careada (onde sostuvo
algún erudito que nacéu Macias
o Namorado), coa leda armonía
da outra beira do Ulla. Composta
de cinco veciños de alf, e, por ser
cinco, supofüa eu de nena que se
chama a requinta. Cando o no,
me era pala frautra traveseira,
que con duas gaitas, o tambor e o
bombo, constituían aquela xun,
tanza que tanto me alborozaba.

• Os GAITEIROS DE SoUTELO.
Ata que viñeron, á Feira do Au,

que non hei de contar que vin
por derradeira vez a Daniel, sen,
tado ante un velador dun café da
Gran Vía, entre un ambente de
cañonazos, que inda afogaban as
gait~ de Soutelo? Era pra perder
a cabeza -os acontecementos
mareaban coma se formaran par,
te dunha novela de Kafka- tro,
pezarse de pronto, alí, na terraza
do café María Cristina, a Daniel,.
o de Rianxo, rod~ado de mili,
ciáns que bruidosamente escoi,
tában aos gaiteiros de Soutelo
tocar as súas muiñeiras. Os gai, ·
teiros volvían de Barcelona, e
buscaban o amparo de Daniel,
coma tantos outros galegos, pra
non perder, de todo, a cabeza".

Gait.a Gallega (Esbozo de un estu,

Ti

GAITEIROS DE EXTRAMUNDI. Ou ben, levado polo pé

3.

dade na praxis gaiteira, pero non
así na historia da Antigüedade.
. De ahí que V. Cobas Pazos, en La

les líñas miñas serían con,
irmadas moitos anos des,
pois por Santiago Álvarez,
no seu libro sobre Las Milicias
Populares Gallegas. nas que "no
primeiro momento tamén se en,
rolaron os gaiteiros de Soutelo
de Montes, que foran á Olim,
piada. Pero en canto poideron, a
través de Portugal, se fugaron
pra Galicia". Recorda o antigo
comisario das milicias.

• Os

de vento da lembranza, evocar os
gaiteiros do meu Extramundi, na
pátria do home que din os exper,
tos rilkeanos que é a infancia. En,
tón teño que recordar o polifacéti,
co ]aila, que non era precisamente
o repoludo gaiteiro de Rosalía, an,
que si de Lestrobe. Gaiteiro en ve,
rán, matarife en inverno, tambori,
leiro municipal na primavera, in,
do moi uniformado entre dous
<liante do Concello pa,
maceiros, _
dronés, na procesión do Santo En,
terro. A gaita destemperada do
)aila, despertaba do seu seno ao fo,
gar de Borob6, cada mañá que ar,
día en festas Pontecesures.

lamente Daniel, aparecido en La
Noche, aos tres días de morrer o
Guieiro. "Pois -escribía- ¿por

• DON ·PERFECTO E DON
FAUSTINQ. Por iste motivo, pre,

tomobile, no ano 1925, os gaitei,
ros de Soutelo (que nada teñen
que ver, nin oir, con Rudesindo}.
A sua fama, inda recente, exten,
díase por todo o país, nunha me,
dida a que nunca chegara, no sé,
culo XIX, o arrogante gaiteiro de
Penalta, nin o de Ventosela

E

ran catro homes da familia
Cachafeiro: o pai, que toca,
ha o bombo, un filio o tam,
bor, e os outros dous fillos sen,
das gaitas. Un deles, o maior e
mais arrogante (igual ao de Cu,
rros) era o tan admirado Aveli,
no. O xomalista Rivas Troitiño,
natural de Soutelo de Montes o
mesmo que eles, escribeu a súa
biografía. Castelao, c.o n Virxinia

e o seu infortunado raparigo,
disfrutaron alí dos aires e da
hospitalidade dos gaiteiros.
No verán do 36, acudiron os
gaiteiros de Soutelo á Olimpia,
da Obreira de Barcelona,· orga,
nizada en réplica á de Berlín que
tanto sirveu pro o endiosamento
de Hitler. Estalou nise tempo a
Guerra de España, e os de Sou,
telo, trasladáronse a Madrid. Alí
tiven o lecer de escoitalos por
derradeira vez, ao chegar á "ciu,
dad de los más turbios siniestros
presentidos" (Alberti), en se,
tembro daquil sinistro verán.

·f

oi tamén a derradeira vegada
que vin a Castelao1 como na,
rrei no anaco titulado, sinxe,

firo esquencerme de Avelino
Cachafeiro e lembrar as imáxe,
nes doutros gaiteiros máis ilus,
tres. Cal a de D. Perfecto Feijóo,
o creador dos Coros Galegas, du,
buxado p01: D. Miguel de Una,
muna, ¡nada menos que todo un
home!, traxeado de gaiteiro, -nas
andanzas do Rector de Salaman,
ca por Galicia. Ou a don Fausti,
no Santalices, a quen lle escoitéi
tocar a zanfona no Pazo de Xel,
mirez, pero non a gaita.
Por aquel entonces, nun dos fas,
cículos da monumental conme,
moración do centenario do Faro
de Vigo (levada a cabo polo seu
rápido director, Leal Insua} don
Faustino dixo textualmente:
"Galicia conocía la gaita al final
de la guerra del Peloponeso. 500
años antes de Jesucristo".
Un argumento da máxima autori,

dio), se do era de que Santalices

non clise proba algunha de seu
acerto; o cal probado sería un·
gran paso pra historia do instru,
mento estudiado nise volume. Do
que lle faléi, o últiino sábado de
Maio, a Rudesindo Soutelo, no
Café Comercial. Ou cecáis uns
días despóis, na Casa de Galicia.

• 0

LIBRO DE CoBAS. Acordá,
bame só do apelido prirneiro, Co,
bas, e da faciana e da personalida,
de de seu autor: un hoQie rexo,
moreno, de voz forte e xesto sua,
ve; era mestre nacional non sei se
depurado, pero· si nun tempo
apartado da escola sabe Deus por,
qué. Hoxe non ó apartarían e se,
ría moi loac,lo. Fara, ·sen dúbida,
un de tantos aprendices de crego
Semi,
que se fixeran músicos
nario e que ían pra chantres ou
me,stres do coro catedralicio.
Mais, ao quebrarse a vocación re,
lixiosa quedan ligados á lgrexa co,
mo organistas, ou tañedores do ar,
monio, que con. frecuencia com,
binan co mester de arehimaga.

no

n nome misterioso~· o de ar,
c#maga, que np Xiro de

U

Santiago se daba ao~ con,
tratistas das peque.nas capelas
musicales que aétuaban : ~nas mi,
sas cantadas e cabos. de ;mo. Su,
paño que Cobas debeu:ser al,
gunha vez organista: na:capela
do archimaga Santonil, ou'· na dó
cura -de Sar, D. José Mª Posse,
poeta en galego, dos·que figuran
nas historias de literatura, de
Femández del Riego ·ou de Vare,
la Jácome, con letra pequena.
Non aparece ni las, ·nin ·sequera
asi, o nome de Vk~nte Cobas.
Malia a ser o autor do ·libro máis
interesante e exhaustivo sobre a
gaita. Se me limitará a facer unha
retrasadísima recesión clisa obra,
editada en Santiago, no ano
1955, en lugar de discurrir Sen ton
nin son, ¡e pra roáis tratándóse da
gaita! , se cadra Rudesindo daría
por 'ben curnprido o meu compro,
miso, e xa me liberaría de escribir
outro .anaco pra ser publicado po,
lo séu taller de Arte Truplw.riá.•

O Instituto Celta de Ferrol
seguirá o modelo do Seminário de Estudqs Galegas
A Asociación Galega de Estudos Celtas quere que a sede sexa o Castelo de San Felipe
:e
;.

A recén criada Asociación Ga,
lega de Estudos Celtas proxec,
ta criar un Instituto de Estudos
Avanzados no Castelo de San
Felipe de Ferrol. A entidade
conta entre os seus membros
con especialistas no celtismo
de diversas universidades euro,
peas e quere que o novo centro
sexa lugar de encontro de in,
vestigadores e ponto de pro,
moción cultural e turística de
Gal iza.

"Na construcción europea o
celtismo é importante, o anti,
celtismo foi pensado para anu,
lar o nacionalismo. Galiza non
é un país mediterráneo, se so,
· mos nación ternos que recupe,
rar a nosa própria história que
ten unha romanización fébel e
unha importante pegada de
culturas ancestrais" afirma o
historiador André Pena, rrtem,
bro da Asociaicón Galega de
Estudos Celtas.

O obxectivo do instituto será fo,
mentar a investigación de es.tu,
dos celtas a través dun centro
que quere estar aberto "ás rela,
cións atlánticas" ademáis de
converterse nun foco de atrae,
ción turística. Profesores das
Universidades de Gales, Sorbo,
na, Bretaña Occidental, Irlanda
ou Madrid participan da Aso,
ciación criada para pular pala
iniciativa do instituto. Entre os
profesores galegas que integran a

Asociación atópanse Femando
Alonso Romero, Ladislao Cas,
tro, Moraleja ou Blanca Albalat.
Os promotores queren que o
Instituto de Estudos Avanzados
siga o modelo de investigación
do Seminário de Estudos Gale,
gas e intentarán que a sua sede
se situe no Castelo de San Feli,
pe de Ferrol, edifício proprieda,
de do Miri.istério de Defensa. O
Concello de Ferrol a través do

titular de Cultura, Bonifácio Ba,
rreiros mostrouse aberto á posi,
bilidade de criación do Instituto
e está a estudar as posibilidades
de cesión das instalacións, até
agora militares. Entre as activi,
dades que desenvolverá o Insti,
tuto están promover a investiga,
ción e os encontros de especia,
listas, impartir cursos, elaborar ·
publicacións e, ao dicer de An,
dré Pena "dar as claves de inter,
pretación do país''.•
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O Trinque

San Xoán
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Recoller as prantas medicinais
pólo San Xoán non é só unha
tradición nen unha lenda, senón a época na que están en sazón. Saian ao campo, anden por
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montes, chousas, carballeiras e
prados. Collan as prantas que
desexen, utilicen ut::ilia guia se
non saben, séquenas e úsenas
tocfo o ano. Que presten!+
• PÁXLNAS COORDENADAS POR Mº X. GÓMEZ •

···~············································ ····························
polo_medo e a coraxe. Na

•CINEMA

Sala Amália Domínguez Bua
até o 30 de Xuño.

CGAI

O Covelo

O Venres 23, dentro das Sesións Especiais, proxectarase
Bulworth, de Warren Be·

•MÚSICA
CEAR CASTROMAO
Grupo de gaitas no Tempo
de Lecer, o Xoves 22.

A Coruña
•ACTOS

R.etrato1

domar:

O Barco de V.

percebeiros

é o titulo da
exposición
fotográfica

cleAnxo
Cabada

que
podemos
ollar en
BUEU.

• EXPOSICIÓNS

DE PICASSOA
BARCELÓ

m6n MartCnez López, até o
día 27.

Bueu
• EXPoSICIÓNS

Encóntrase na Sala de Ex-

posicións Caixavigo e Ou- · A.Nxo CABADA
Expón a sua fotografia titurense, até odia 30
lada Retratos do mar: percebeiros, que pretende ser o

Boiro

• EXPOSICIÓNS
ENTORNO E FUTURO
Estará a partir do Xoves 8
na Casa da Cu.ltura Ra- ·

comezo dunha série fotográfica en branca e preto
sobre as persoas e o seu espaz. A história de homes e
mulleres a través de imaxes
de facianas cinceladas polo
salitre e os golpes de mar,

ÜBRAOOIROS
DE CONSUMO
Organizados por ADEGA
para informar e concienzar
á cidadania das posturas e
actitudes que se poden tomar a nível particular para
a defensa da natureza, desde o cotián e nos que se
abordarán o envasado dos
produtos e a sua reciclaxe
para minimizar o impacto
ambiental; o problema da
fabricadón de productos
alimentares e o seu impacto
ambiental; os aditivos e a
sua repercusión sobre a saú. de; ou os aiimentos modificados xeneticamente. Dirixidos a estudantes, amas de
casa e viciños e e maiores
de idade en xeral, celebraranse o Xoves 22, ás 19 h,
no Centro Social ·de El viña; o Luns 26, ás 19:30, no
Centro Social do Grupo de
Pescadores; o Martes 2 7,
tamén ás 19:30, no Centro
Social de S. Pedro de Bisma; o Mércores 28 no Centro Social de Labañou, ás
19 h; que é a mesma na que
se realizará o Xoves 29 no
Centro Social da Sagrada
Família. Máis información
no telf. 981 244 355.

atty (USA, 1998), que é unha mestura de hip-hop e política, xa que o senador comeza a falar, a ritmo de rap,
das suas verdadeiras convicións políticas. Ademais poderemos ver o curto galega
Domingo, de Francisco Ra·
ñal (2000), palla mental para
noctámbulos etílicos. O
Luns 26, inserido no ciclo
dedicado a Rafael Azcona,
poderemos ollar La escopeta
nacional, de Luis G. Ber·
langa (España, l978) que
canta cómo un industrial catalán acode a unha cacería
nos terreas dun marqués,
onde espera atapar recomendacións para facer prosperar o seu negócio. Estará
acompañada dos capítulos
17 e 18 da série de anima·
ción O Cararrabouxo, de
Lhosca Árias, baseada no

popular personaxe criado
por Xosé Lois. O Martes 27,
BeUe epoque, de Fernando
Trueba (España-PortugalFranza, 1992) na que un desertor do exército é detido
por unha parella da Garda
Civil, sogro e xenro que dis. cuten e. acaban matándose
entre eles. Ademais proxectaranse os capítulos 19 e 20
de O Carrabouxo. O mércores 28, tamén no ciclo de
Rafael Azcona, Tamaño natural, de J.L Berlanga (España-Franza-ltália, 1974 ),
na que a Michel, dentista
casado pero non inoi feliz,
lle envían unha muñeca inchábel desde o Xapón, ademais d'O Carrabouxo, capítulos 21 e 22. Todas serán
proxectadas ás 20:15 horas.

• EXPOSICIÓNS
BEATRIZ ÜARCIA
Absrracción e natureza, unha reflexión sobre o visíbel e
o invisíbel. Na Sala de Exposicións do Coléxio de Arqui·

tectos (Cantón Pequeno 1517, ll1), até o 21 de Xullo.
EnJH

EMMANUEL SOUGEZ
Francés, presenta Fotografias
1928-1958,_na que os bodegóns, principais protagonistas da sua obra, dan idea
da sua concepción vangardista atemperada por un
clasicismo formal. Veremos
tamén obras representativas
da sua actividade como ilustrador de libros e revistas de
arte e publicidade, ou os
nus. Ademais, presenta instantáneas de carácter máis
documental, corno as realizadas na Exposición Universal de 1973 ou as das visitas
a España dos anos 50. No
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Museu de Belas Artes.
ROBERTO GONZÁLEz
Mostra a sua escultura e pintura, até o 28 de Xuño, na

Gal.eria de Arte Pardo

B~.

]UAN GENOVÉS
Expón no Museu de Arte
Contemporánea Unión-Penosa, até o 2 de Xullo.
FERNANDO CASÁS
Mostra obra da sua etapa
brasileira (1964-1984) na
Fundación Luís Seoane (Casa
da Cultura Salvador de Madariaga, Durán Loriga 10).

V BIENAL DE
ARQUITECTURA
Correspondente aos anos
97-98, dirixida por César
Portela e organizada pola
Fundación Barrié, onde se
encontra até o 25 de Xuño,
e o Ministério de Fomento
reflexa a importáncia das es·
colas de arquitectura españolas como viveiros de novas e boas propostas e corno
espazos capaces de acoller
encontros entre xeneracións
que, a partir da reflexión e a
crítica, servan para trasmitir
e adaptar as cuestións esenciais da disciplina. O tema
central dista mostra é "O lugar público" e nesta ocasión
canta coa preserua de várias
obras premiadas de arquitectos galegas.

Abm-acción

e natureza,
un ha
reflexión
sobre o
visíbel e o
invisíbel,
ele Beatriz
Gan:ia no
Colé.xio ele
Arquitectos
da CORUÑA.

VELAZQUEZ:

A ARTE DA OLLADA
Mostra didáctica baseada en
critérios pedagóxicos di.Pixida a escolares mais aberta ao
público en xeral, até o 2 de
Xullo, no Museu de Belas Artes. Consta dunha introdución, que inclue paneis ínter·activos con imaxes e tex·
tos sobre as diferentes etapas
e vida do pintor, e 15 seccións, que a través de reproducións permeten, cronoloxicamente, seguir unha visión global da sua produción
artística. Un dos cadros, El
príncipe Bal.tasar Carlos, está
realizado en 3 dimensións
para os non videntes, habendo tamén unha maqueta
tridimensional de Las meninas. As visitas de grupos rea-
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• (:ONFERÉNCIAS
EUROPA MUNDI
Ciclo de debates no que,
do Mércores 21 ao Venres
23, teremos as sesións adicadas a Democrácia , nacionalismo e europeismo, coordenadas por Ferrán Re.
quejo, no Auditório da Uni-

versidade.
•DANZA
EN PÉ DE PEDRA

V Festival Internacional de
Danza para Paseantes nas
Enpéde
pedro
V Festival
Internacional
de Danza
para
Paseantes

nas ruase
pra:ms de
SANTIAGO.
Á direita,
Cuerpo

Tronsitório,
do ano 98;
e abaixo,
Paloma
Díar,
da edición
do ano 99.

ruas e prazas da cidade. fu compañías que
participa·
rán son a
madrileña
Rayo
Malayo,
que estre·
ará Dens,
oli y pedra
2000, dirixida e coreogra·
fiada por Francesc
Bravo; composta por tres
parres distintas enlazadas
musicalmente: Entrada,
Claustro, Exterior, na praza
das Praterias, o Venres 23,
ás 13:30, e Sábado 24 ás 22
horas . Constanza Ma·
cras/famagotchi y2k, de
Berlín, presentan ln Betwe·
en, interpretada e coreografiada pala arxentina Const:arua Macras e a música de
DJ Lloop, que forman par·
te da banda electrónica neoiorquina We; a obra examina os límites pouco claros do ooyerismo na nosa soc iedad e, onde todo está
permitido nun contexto específico e rexeitado noutro;
o Venres 23 e o Domingo
25 ás 17 h, en San Martiño
Pinário . Tamén estará
Compañía Pendiente, que
presenta Almarada, coa dirección, coreografia e interpretación de Ana Eulate e

Mercedes Recacha, o Yen·
res 23 ás 18:30 no Paseo da
Ferradura e o Domingo 25

lizaranse co apoio de persoal
especializado, de Martes a
Venres, ás 10, 11, 12 16,17 e
18 horas prévia solicitude no
telf. 981 223 723.
FAMÍLIAS 00 MUNOO
É como se tirula a mostra fotografica do estadounidense
Petcr Memel que recolle 80
ima:xes coas qu pretende retratar ás famílias médias de
30 pafses do mundo. Até o
25 d Xufi na Domus.

con

Venres 23
ás 24 he o
Sábado 24,
ás 18:30 horas.
Os madrileños Pro·
visional Danza con Dime
que me quieres coa coreografia de Carmen Werner;
estarán na Praza da Quintana, o Sábado 24 ás 13: 30 h
e o Domingo 25 ás 24 horas. Os cataláns La Vana
Glória, presentan Histórias
a la carta, baixo a
dirección de
Carmelo Salazar; no

P a s e o
Central
da Alameda, o
Sábado
24 ás 17
horas e o
Domingo 25
ás 20 horas. El
Bailadero, compañia canária que nos
oferecerá Disparate n 2 1 :
Hueso de Santo, baixo a direcc.ion de Mónica Valenciano, na Carballeira de
Santa Susana, o Sábado 24,
ás 24 h e o Domingo 25 ás
22 horas.

Domingo 25 ás 22 horas.
Entrada antecipada 2.000,
na billeteira 2.500 pta.

Castro de Rei
• EXPOSICIÓNS

•MÚSICA
FESTlVAL MOZART
O Xoves 22 teremos ao

Chanta.d a

xiata Sta. Mª do Campo;

som&reiro,
obra de
Dionisia
Fierros que
podemos
ollar no
Museu
Provincial de
LUGO.

chada do
Convento
de Bonaval, o

Os TRABALLOS
ARTESANAIS
No Castro de Viladonga.
Construción, metal, oruivaria, carpintaria, cerámica, tecidos e outros traballos tef'íen cabida nista
mostra.

Cuarteto Mosa1ques, que
interpretarán obras de L.
Boccherini, W. A. Mozart,
ás 21 horas na lgrexa Cole-

Tres
personaxes

ás D:30, na Porta do Camiño. Yan-Shu presentan
Cosmic Groove, baixo a dirección de Kinya "Zulu"
Tsuruyama e coreografía
de Giga Hirume, no parque
de Bona.val, o Venres 23, ás
20 h e o Domingo 25 ás
18:30 horas. Os cataláns,
Andrés Corchero·Agustí
Fernández, con Es lú que
nía, danza e piano na terraza
do CGAC o Venres 23 ás
22 h e o Sábado 24 ás 20
horas. T eremos ademais aos
canários Elhojodelafaraona
con Do hens think?, criación
e interpretación
Juan Benítez e
Carmelo Fer·
nández, e se·
rá na fa·

o

Venres 23, Sasha Rojdest•
venski, ao violino, e Viktoria Postnikova, ao piano,
con obras de W. A. Mozart,
F. Schubert, e L.v. Beetho·
ven, ás 20:30 horas no Teatro Rosalia de Castro; o Sábado 24, será The Age of En·
lightenment Orchestra, baixo a dirección de Gustav
Leonhardt e con Anthony
Pay ao clarinete, que inter·
pretarán obras de W. A Mo·
zart, ás 20:30, no Teatro Rosalia Castro . O Domingo 25,
será a ópera Fidélio, coa Ür·
questra Sinfónica de
Galiza, Coro de Valéncia,
baixo a dirección de Guenadi Rojdestvenski, ás 20
horas, no Palácio da Ópera.
CORO ULTREIA
De Pontevedra, inserido no
programa Música de cámara
nos mosteiros, o Domingo
25 na Colexiata de Sta. M ª
do Campo, ás 20 .horas.

V ONDA SHEPARD
En concerto no Coliseu o-

• EXPOSICIÓNS
BOLÍVIA
Mostra fotográfica na Casa

da Cultura.

Ferrol
• EXPOSICIÓNS

J. POLO T AIBO
De Ferrol, colga os seus
óleos, maiormente de pai-

seus c~llages. Na Fundación
Granell até o 26 de Xullo.

•MÚSICA

• EXPOSICIÓNS
MUSEU VIRTUAL:
SANTIAGO E
OCAMIÑO
As novas tecnoloxias pre·
sentes nesta rriostra que
permanecerá un ano en
Santiago. Estrutúrase en sete partes, desde as que se
poderá acceder aos pontos
máis rechamantes da cidade e experimentar sensacións de imersión grazas á
combinación de efectos visuais e auditivos ou visitar
un museu virtual con ex·
tractos temáticos da Funaaei6n Granell e do Museu do
Pavo Galego. Tecnoloxia,
interfaces virtuais, multimedia ... No Pazo de Fonseca. En Setembro trasládase
a San Martiño Pinário.
ROSTROS DA TERRA
Sobre a realidade xe·
ográfica en diferentes zonas e
países amasados
a
través de
represent ac ións
hitóricas
e actuais a
meio da
novas tecnoloxias. En
Salgueiriños até
o me5'de Xullo.
GRANELLE
AMPARO SEGARRA
Eugenio Granell presenta
a exposición "O elixir do
alquimista", e Amparo
mostra unha colección dos

saxes e retratos da cidade,
na sala de exposicións da ·
Fu~om Artábria até o 5
de Xullo.
ARTISTAS lLUSTRES

ros.XX

Que podemos contemplar
na galería Sargadelos, con
motivo do seu X aniversário.

0

XOGO OOS ESPELLOS
Poderemos ver a colección
surrealisa da Fundación
GraneU, con obras de artis·
tas como Picasso, Miró,
Duchamp, Picabia, Man
Ray ou Saura no Centro

Cultural "Torrente Ballester", até o 30 de Xufio.

• LEITURAS

oo

FEIRA
LrnRo
Que se ven celebrando desde o Luns 19 e chega ao Domingo 25 no Cantón. O Xoves, como complemento da
feira, a partir das 18 horas
haberá un obradoiro de encademación e reciclaxe de
papel dirixido por Manuel

~g
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ACADEMY OF SAINT
MARTIN·IN·THE-FlELS
Co director Sir Neville
Marriner, interpretarán
obras de F. Mendelssohn,
W. A. Mozart, J. Ibert, e
L. v. Beethoven, o Xoves
22 ás 21 horas no Auditório de

AMADEUS
De Peter Shaffer, con José Sacristán, Roger Pera e
Carmen del Valle, o Xoves 22, ás 22 horas no Te-

atro Principal.

N
N

O cuarteto
escocés CMC
e Ángela
Muro,
abaixo,
amenizarán
as noites do
Clavicémbalo
deWGO.

•MOSICA

pois dos traballos de ampliación, 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

COMPOSTELA,
CLOWNFUTBOL
No pavill.6n. de Vite, Sábado
24 ás Z3 h, o Domingo 25,
ás 20:30 horas, e Martes 27
e Mércores 28 ás 22 horas.
EDUCANDO A RrTA
De Willy Russell, o Xoves 29 ás 22 horas no Tea- .

tro Principal. •

Gómez; ás 20 h, Francisco
Salinas presentará as obras
gañadoras dos prémios R.
Carvallw Calero: Periférias,
de Carlos Quiroga e Se os
cm por ben tirerdes, de Xosé M. Sánchez Rei. O Venres 23, ás 18 horas, Manuel
Gómez continuará cos obradoiros, niste caso co de repuxado en coito; e ás 19, o grupo de danza Trebellar inter·
pretará Tres xeitos de bailar.
O Sábado 24 ás 19 h., haberá a actuación de Teatro
Buratini coa representación
de O pazo de papel e Os negócios do señor Gato; a isa mesma hora, Carlos Velasco asninará exemplares do libro
Galka na Il República, editado por A Nosa Terra. E o
Domingo 25 ás 19 h., Ana
Carreira nárrará relatos para
nenos e adultos

Goián
• EXPOSICIÓNS
ARTE BRONCE
FUNDICIÓN
Ista tenda·exposición, des-
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MÚSICA NAS PRAZAS
Desta vez poderemos asistir,
o Venres 23, á festa latina
dos venezolanos Soma Raza,
grupo que traba1la na proéura
do elixir (Soma) da felicidade plena que que a raza humana poida gozar dela. As
guitarras e a batería do seu último disco Su+man+do non
deixan momento para a calma. Na pra.z.a de Cerwntes. O
Sábado24,noToral,estarán
os portugueses Ala dos Namorados co último traballo
Solta-se o Beijo, de quen se di
que é o moderno fado. luso.
Ambai ás 11 da noite.

•TEATRO
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Galiza.

ORFEÓN
TERRAANOSA
Música coral dun milénio,
con Carmina Burana no
programa. No Audit6rio de
Galiza, o Martes 27'ás 21 h.

-

= :o

ANOSATERRA

BETI ALONSO
Colga ·as suas pinturas na

Casa da Viuda.

Lugo
• EXPOSICIÓNS
JAVIER MELÉNDEZ

VRZA
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

CLAVICÉMBALO
O clube de arte e música
oferécenos, o Xoves 22, á
cantautora logroñesa Ánge•
la Muro, que tamén tocará
á guitarra, acompañada de
Paco Segóvia ao piano, e
Fernando Garcia, no baixo
eléctrico. O Vemres 23, teremos ao cuarteto cubano
Típico Oriental, criaado
por Miguel Matamoros hai
59 anos. Guitarra, voz, tres,
maracas, bongós e congas,
os compoñentes cambiaron
pero seguen co mesmo son.
O Mércores 28, o cuarteto
escocés cMc, folc con violinos guitarra e percusión das
que sae unha tormenta elemental de música celta on·
de as complexas melodias
encentran un ritmo e har monia singulares.
GRUPO ENIGMA
Dentro da Semana de Música do Corpus, teremos a
música dista orquestra de
cámara, na Igi-exa de San
Pedro, o Xoves 22.

·Monforte
•ACTOS
FElRA DO LIBRO
Celebrarase do Xoves 24
ao Martes 2 7 e nela terán cabida prese tacións
de libros, actuacións musicais e sorteos de libros.

Ourense
• EXPOSICIÓNS

Candil.

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

ALFREDO BONGIANNI
Colga as suas fotografías no
Círculo das Artes.

ARTURO REBOIRAS
Mostra a sua obra, dentro
no ciclo Os nosos artistas, no
Ateneu até o 28 diste mes.
A ESCULTURA
ESCULPlOA
Mostra colectiva que estará, até o 2 de Xullo, no

ÜIONISO FIERROS
Asturiano da segunda me·
tade do s. XIX, pintor oficial pero tamén coa sua fa.
ceta intimista, máis lixeira
e interesante. Mostra que
percorre as suas etapas no

Claustro de San Francisco.

Museu Provincial.

]OSÉ Luís DE DIOS

ANTONIMAS
Mostra as suas esculturas
na galeria Clérigos até o 27
diste mes.

RICARDO OuTES
Expón os seus óleos no Edi-

fício Politécnico do Campus
deOurense.

O coñecido pintor galega
oferécenos as suas obras no
Museu Municipal, até o 2
d~Xullo.

0

DEBUXO NO S. XX
Encóntrase na Sala de Ex-

MARIA MARTÍNEZ
Titual Miradas a sua mostra
de artesanía, no Centro de

posicións de Caixavigo e Ourense. Até o 2 de Xullo.

Artesania e Deseño da GaUza, até o 25 diste mes.

MANu

Os RENov ADORES
Os fondos da Colección Caixa Galiciana sala dista Fundación até finais de mes.
PEDRO CAMPOS
Colga as suas pinniras na sala
Almirante durante iste mes.
ANTÓNIO TABOADA
Escultor de Lalin que mostra 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.

Muniategiandikoetxea, de
apelido, titula Tartekoak,

Entres nós. Retrato de família, a mostra de pintura que
ten, durante todo iste mes,
na galeria Marisa Marimón.
Pintura figurativa de marcado carácter xeométrico que
conclue nuns cadros de liñas moi esbeltas e sutis que
o achegan á abtracción, pero que se arredan dista, polo
recurso das perspectivas e
volumes.
Os ESPAÑOIS TAMÉN
FOMOS EMIGRANTES
Mostra fotográfica da Fun-

-
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dación EFE que poderemos
ollar, até o 26 diste mes, no
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Edifício Simeón.

N
N

SOLIDARIEDADE
CON COLÓMBIA
Mostra de fotografias, durante o mes de Xuño, na
Asociación .
Xuvenil

Amencer.

Ponteareas
• EXPOSICIÓNS
MÚSICA PARA VER
Poderemos ollala no Pal.ácio da Música até o dia 25.

Pontevedra

.....
e'onvoca.t or1as
FESTICLOWN
Con ista sección, incluida na
Feira do Humor de Pontevedra,
o Concello pretende impulsar a
criación teatral galega a partir
do paiaso. Para iso, o 18 e o 21
de Xullo, organiza ·un Curso de
lnicación ao Clown de 16 h, impartido polos integrantes da Go- ·
old Idea Company; a matrícula é
de 4.000 pta., e haberá un máximo de 20 alunes e un mínimo de
10. Tamén haberá un Curso de
Formación para Profesionais de
22 horas, impartido polo paiaso
italiano Cario Colombaioni; ma-

trícula de 10. 000 pta. Por últiCASTELAO E O SEU TEMPO
mo, convócase o U Certame de. XI Curso de Verán da UNED, en
clown de Galiza, con duas
Pontevedra e convocado polo
modalidades de participación:
Departamento de Filoloxia Cláespectáculo de sala e de rua. En
sica, da Faculdade de Filoloxia,
cada categoría o prémio será a
con motivo do cincuentenário
contratación por parre do Conda sua morte. Dirixido a profesocello nunha data convida . Os
res de Instituto, mestres, alunado
horários serán: (sala) 19, 20 e 21
de filoloxia e todas as persoas inde 20 a 22 horas, e o 22 de 16 a
teresadas. Comeza o Luns 3 de
18 horas; (rua) 20 e 21 de 18 a
Xullo e remata o Venres 4 diste
20 horas, e o dia 22 de 12 a 14
mes . O prazo de matrícula inihoras. o prazo de inscrición nos
ciouse o 15 de Maio e finaliza
tres casos é até o 10 de Xullo .
cando se cubran as prazas e custa
Información e inscricións no . 17.500 pta; para esrudantes uni619 602 057.
versitários e titulados parados

15.000 pta; e para alunado, persoal da UNED e profesores titares 14.100 pta. Concederanse
axudas ao estudo polo importe
do prezo público de matrícula.
Os impresos de solicitude de
Axudas están incluidos no programa xeral dos cursos que, xunto cos da matrícula poden recollerse nas oficinas de Atención
ao Público da UNED ou nos
centros asociados que son sedes
dos cursos. Recibirase un Certificado de Asisténcia de 35 horas
de duración Máis información
no tfno. 986 851 850. •
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•CINEMA
R.epúblito
Españolo,
. 1997, obra
deCeesepe
que ten
unha

mostrado
seu facer no
Coléxio de
Arquitectos

de
SANTIAGO.

Inserido no ciclo História
do cinema A posguerra, de
Ted Tezlaff (1049),
exemplo clásico do sadismo na "série negra" e anto lox ia de sistemas para
asasinar a un rapaz. Organizado polo cine-clube
Pontevedra, o dia 28 en sesi_óns de 20:30 e 22:15 horas, na Sala Caja Madrid .

MIGUEL SACO
Presenta as suas Esculturas,
en madeira, pedra, metal e
barro, na galeria de arte
Anexo, até finais de mes.
JOEL-PETER WITKIN
Descoñecido, .exposición de
118 fotografias, debuxos e
estudos e 11 obras ·comparativas de 8 autores clásicos: Goya, Paul Strand,
T.R. Willians, Picasso,
George Grosz, Henri Matisse, Paul Cézanne, Harry
Sternberg e Max Beckmann. Witkin explica o
seu proces.o criativo nunha
entrevista persoal en vídeo-montaxe de 20 minutos. No Pazo de Cultura
~ até o vindeiro 9 de Xullo.
•MÚSICA
FESTJVAL
Fin de Curso, promovido
pola Asociación Duos Pontes; o Xoves 22, ás 19:30 h,
no Teatro Principal. Entrada gratuita.

Póvoa de T.
•TEATRO
ANATOMIA DUN
HIPOCONDRÍACO
Repres~ntada por Áncora
Produccións, o Sábado 24
no Audit6rio Municipal.

Santiago

gravados na
galería
Sargodelos
de VIGO.

COLECCIÓN STIFTUNG
LUDWIG
Máis concretamente Colección Museum moderner Sif-

22. E o Venres 23, poderemos ver Anne Trister, de
Léa Pool (Canadá, 1968).
As dúas ás 20:30 horas, no

Pedro Cabrita Reis, Sophie
Calle, T ony Cragg, Günther Fórg, Gilbert & George,
Jasper Johns, Berrrand Lavier, Morris Louis, Michelangelo Pistoletto, Robert
Rauschenberg, Sean Scully,
Frank Stella, Jessica Stockholder, Cy Towmbly, Andy
Warhol, Tom Wesselrnann,
Franz West e Braco Dimitrijevic, seleccionados de entre
as numerosas obras do museu citado, e que dan carpo
á idea de como se formou
unha colección de arte contemporánea. No CGAC até
o 31 de Agosto.

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

Israel

1995), inserido na I Semana
do Orgullo Lesbigai, o Xoves

tung Ludwig, Viena . De
Andy Wharhol a Pedro Cabrita Reis, acolle 21 obras de

• EXPOSICIÓNS

Tamayo
moslra as
sua1
pinturas e

quitectos, até finais de mes.

A FIESTRA

• EXPOSICIÓNS
A REAL ACADÉMIA
GALEGA E MURGUIA
Mostra foto-documental,
na galeria Sargadelos, durante iste mes de Xuño.
BRANCA SILVA
Expón a sua pintura, babeo
o título de "A luz na agra
da soleira", na galeria Paloma Pintos até o 3 de Xullo.

En rota
III CAMPAMENTO URBANO ;
De carácter xuvenil, convocado pola
Asociación Xuvenil Amencer de Ourense,
do 31 de Xullo até o 11 de Agosto. Máis
información no tfuo. 988 218 123. +

PRÉMIOSILDEFONSO
SÁNCHEZ MERA

A Fundación Araguaney organizou unha nova edic.ión
dista bienal internacional
de arte da que se fará a entregar dos prémios o Xoves
22 ás 20 h. na Sala de Exposic ións da fundación
(Montero Rios 25, baixo),
acto que tamén serve para
inaugurar a mostra.

CHEMAMADoz
Oferécenos as últimas foto grafias 1998-2000 . Os obxectos cotiáns que construe
e fotografa son imposíbeis,
desfuncionalizados, sen território. Nada é o que parece nas obras <leste artista
madrileño, m"ventor, transgresor e produtor de signos
arrebatadores. Até o 8 de
Xullo na galería Trinta.
NACHO BUSTOS
Mostra a suas fotografías,
até o 31 de Xuño, no pub

Habelas Hainas.
PETEIRO
O pifitor coruñés reune parre
da sua obra na exposición
que podemos contemplar na
Casa da Parra.
REBECCA H o RN
Alemana, considerada coma unha das artistas esenciais da segunda metade do
s. XX, a sua proposta está
no límite de distintas disciplinas: idea máquinas para .
pintar; extranos obxectos
que adquiren un movimento sutil, sempre drástico;
violines con mecanismos
de autonomía que lle dan
un toque poético en contraste con pezas máis duras,
como as máquina de serrar
paredes. Nas suas escultu-

ras, instalacións e fitas o
corpo interactua de xeito
ritual co ambienté. Até o
10 de Setembro no
CGAC.
XURXO ALONSO
Caracterizado por unha expresiv.idade íntima onde a
cor adquire protagonismo,
titula "Cidades do Norte" a
exposición de acrílicos sobre papel nos que representa distintas cidades desde a
sua particular visión. Na
galería ]óse Lorenzo até o
27 diste mes.
CEESEPE
Pintor madrileño, coñecido ilustrador e criador da
movida madrileña dos 80,
que trae, por vez primeira á
Galiza, as suas pinturas baixo o epígrafe de Mecánica
celeste e que poderemos
contemplar na Casa da
Conga, no Coléxio de Ar-

ARTISTAS
COMPOSTELÁNS
A galería de arte Citánia oferécenos un encentro coa
obra de dezasete artistas vence llados á cidade e ao seu
mundo cultural. Unha mostra do que se fai nos obradoiros artísticos composteláns.
Até o 27 de Xullo.
DITMAR BOLLAERT
Presenta o seu proxecto fotográfico, titulado Arunachala Pradakshina. A montaña da sábedoria, no Museo
das Peregrinacións, onde poderemos comtemplalo até
o 9 de Xullo
•LEITURAS
AFONSO PEXEGUEIRO
Presenta e recita poemas do
seu libro Blasfémias de siléncio, o Venres 23 ás 20 horas
no auditório do CGAC. A
presentación correrá a cargo de Xóse Freixanes.

Vigo
•CINEMA
MlDNIGGHTS DANCERS
De Mel Chionglo (Filipinas

Audit6rio do Concello.
• EXPOSICIÓNS
JAVIER TENIENTE
Mostra a sua obra Emerxéncias Humanitárias, relativa
ao traballo de Médicos do
Mundo, na Casa das Artes.
CASTELAO
Insírese no proxecto cultural de Renfe Ano Castelao,
está producida por A Nasa
T erra, e consiste en dezanove paneis coa forobiografia e
reproducións de debuxos e
ilustraci6ns do político e artista galega. Até o 2 de Xullo na sala de exposicións da
Estación dos Convoios.

fo
d

dro, porcelana ... , obras
que formaron parte da colección T ortesten Brohan .
Parte da torna de conciéncia que se produce nos movimen tos modernistas da
Europa industrializada
(Art Nouveau e outros)
cando os progresos da revolucion industrial do século XIX son o fondo das
inovacións revolucionárias
no terreo das artes aplicadas. Até o 2 de Xullo.

in4
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A Rede-

ISRAEL TAMAYO
Mostra a sua obra Pintura e
gravado, na galeria Sargadelos até o JO de Xuño.

BoLETIN DE ECONOMIA
GLOBO
www.geoc:ities.c.om/oglobousc

CASTELAO

A Asociación Galega de Estudantes de
Economia O Globo vén de publicar na rede o seu Boletín de Economia. Na páxina,

As imaxes. Fotobiografia, realizada por A Nosa T erra e
organizada polos concellos
de Vigo e Pontevedra, na

Sala Temática do Centro
Cultural Caixavigo.
CLEMENTE BERNARD
Expón as suas fotografías
na Fundación Caixa Galicia
até o 23 de Xullo.
LA CIUDAD NARRADA
Mostra que nos oferece fotografias, textos e ilustracións, na Casa das Artes.

RuT MARTíNEZ
Exposición de gravado na
libraria-galeria A Caixa de
Pandara (Triunfo 1) até o 2
de Xullo. De 10 a 13:30 h.
e de 16:30 a 21 horas nos
dias laborábeis.
MARISA CASADO
Colga as suas pinturas feitas en Marrocos na galeria
Ad Hoc, até o 27 diste mes.
SANTIAGO MONTES
De temperamento romántico, iste vigués do ano 40,
conta cunha longa carreira
comezada no impresionismo
para rematar, na actualidade,
no informalismo. No Clube
Financeiro (Garcia Barbón
62) até o 18 de Xullo.
ALEJANDRO LANDIN
O artista vigués expón, durante iste mes, a sua pintura
abstracta, arte subversiva,
na sala Ri.tual (Romil 13 ).

o

ademais de incluir información sobre o
mesmo, O Globo explica quen son os
memhros da Asociación, dá a oportunidade de asociarse e inclue fotos de Compostela e ligazóns. Mágoa que estexa en castellano e que sexa tan lenta de baixar. •

1880~1940

Centro Cultural Caixavigo,
acolle ista exposición en
colaboración co Museo
Nacional de Artes Decorativas de Madrid. Permete
coñecer a evolución do deseño no s. XX . Móbeis, vi-

é

Mé

•MÚSICA
CHICO E CH1CA +
HANDS-UP
Estarán no Vademecwm., na
grande festa de desp dida
da 1 Semana do Orgullo Lesbigai, o Sábado 24 a partir
da média noite.
}OKER

Ista sala acolle, o Xoves 22, ás
12 da noite, a canción irónica e
o humor de Ricky ~ que
chega derle a mfu, onde colabora con Gomaespuma. O
Venres 23, estarán os arousáns Tumbling Dice, música funky e blues~funk, con
guitarras, saxo, babeo e voz
(entrada 500 pta.). O Sábado 24 ter:emos pop coa logrofiesa Angela Muro, actriz e cantante que acompafiou aos Chiefftains, entre
outros. As duas actuacións
son ás 24 horas. E o Xoves
29, o rock de Moon Cresta,
guitarra, teclado e bateria ás
10 horas (entrada 300 pta.).
PuSSICATS
lste grupo feminino de
kpunk-rock estará, o Venres
23 ás 0:30 h, no Iguana Clube con entrada a 800 pta.

DESEÑO DE VANGARDA
A Sala de Exposicións do

u

Los ENEMIGOS
Son os encargados de animar a festa de aniversário
da discoteca CDB (Avda.
de Europa), co seu rock. O
Venres 23 a partir da l.
DEEP PuRPLE
Festa a cargo do Clube de

]
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Anú..ncios d.e balde
• Alúgase apartamento en Vigo
(zona de Balaídos) durante os meses de Xullo e Agosto. Por necesidade económica o prezo é asequíbel.
Telefonar ao 639 833 585, das 8 do
serán en diante.
• Setos novos, con ou sen goma,
usados mundiais e tancetas telefónicas novas ou usadas . Compro e
vendo. José. Apartado 32 .004 .
28080-Madrid
• Rias Baixas. Alugo chalé con xardín por meses ou quincenas. Vendo chalé 2 plantas máis garaxe e
2.520 m2 de terreo e unha casa vella.
Tfno .: 923 267 657.

Anselm
Kiefer, do
queollamos
ista pintura
en técnica
mista,
forma parte
da escolma
de artistas
que
inauguran o
novo espaz:o
da galeria

• Véndese Yamaha 600-Diversión,
13 km., extras. lmplecábel. Tfno. 986
347 868.
• O BNG de Affoz-0 Valadouro ten
unha páxina na interrede, onde se
poden ver todos os números da sua
publicazón local "A Fuma": http://members .es .tripod .de/valadouro. O noso
enderezo postal é o Apdo. 27, 27770 O Valadouro.

Mário

Sctqueiro de
BRAGA.

adictos a Deep Purple, na
nova Sala de concertos Gothic Circu.s (Taboadoa Leal

o

Uuis Homar
é o director
do Hamlet
que
poderemos
contemplar
enVlGO

o vindeiro
Mércores 28.

14), o Sábado 24. Sere horas nista V convención que
comeza, ás 19 horas, coa
proxección, en pantalla
grande, do concerto Live in
Australia 1999; ás 21 horas,
Música a todo oolume 1: coa
saga purple, con discos de
Rainbow, Dio, Alcatrazz ...
e a emisión do concerro en
vivo Live at The Royal Albert Hall 1999; ás 22:30 horas, Música a todo volume
2: grandes bandas de hardrock 70's, desde Purple até
Ted Nugent, con Uriah
Heep, UFO, Rainbow ... e
ademais emisión de vídeos
inéditos da saga purple; e
ás 24 horas, concerto de
Purple Add.ictionn, grupo
de Ourense que versionea
cancións de Deep Purple.
Prezo 700 pta. anticipada e
800 na billeteira.

CARLOS GARDEL
Homenaxe no 65 aniversário da sua morte, o Sábado
24 ás 19 horas no Centro

Cultural Caixavigo.
TERESA BARGANZA E
CECILIA LA VILLA
Recital de duos, mai fi1la, con Juan António
Álvarez Parejo ao piano.
Interpretarán obras de
M nterverdl, Mendelshn, Dvorak, R. Camicer, F. or Ch. Gounod.
O Xoves 2 2, no Centro

Cultural Caixavigo.

F'EsnvAIS FIN DE ÜJRSO
O Venres 23, ás 20:30 horas, do Conservatório de
música e Danza Coppelia;
o Sábado 24, ás 20 horas,
será Arte Escola de Danza
e Música; o Luns 26, ás
19:30 h, tocaralle ao Conservatório Mayeu~is-Dan
za; e o Martes 27, ás 20 h,
Escola Danza . Todos no

Auditório do Centro Cultural Caixavigo.
•TEATRO
HAMLET
De W. Shakespeare , bai-

Festas
DA COCA
En Redondela, do 21 ao 25 de Xuño.

Do CORPUS CHRISTI
Na vila de Ponteareas (Pontevedra) que
vive istes dias os preparativo.s para a sua celebración o Sábado 24 e o Domingo 25.+

xo a dirección de Lluis
Homar, tamén produtor,
en colaboración coa Fundació Teatre Ll iure, Teatre Nacional de Catalunya; o Mércores 28 ás 20:30
horas no Centro Cultural

Caixavigo.

• Técnico en infomática, reparacións, internet (deseño de páxinas
web, servidor en rede ...), clases a
domicilio, etc ... Comarca de Barbanza e limítrofes . Preguntar por Josecho
no tlf. 981 769 485, consultas de balde a través do correo xoselo@jazzfree.com mailto :xoselo@jazzfree.com

• Á vosa disposición dous novos
números de A Escolma. Pódense
socilitar gratuitamente, tan só enviando un selo de 35 pta, a Alberte Monán
Noval, rua Espiño 162, 15.405 Ferro!.
• Vendo autocaravana (cociña, calefacción, 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. Menos de un ano e case sen emprego.
Axeitado para folc. Marca Hohner.
60.000 pta. Perguntar por Xoán no
telf.981316543.
•A Taberna de Pancho de Bueu
apresenta actuazóns todos os Xoves.
Se fas música, teatro, títeres, fotografia ... aqui tes un sítio no que poder expresarte. Chama ao 986 324
432 ou 600 717 628.
• Dou clases de Bokhrán na casa e
a domicílii. Ampla experiéncia e bons
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prezos. Tamén cursos en festivais e
todo tipo de institucións. Perguntade
por Xoán no telf. 981 316 543.
• Véndese finca de 1.080 m 2 en Marin, situada entre Praia Mogor e Aguete. Telf. 986 703146.
• Alugase andar en Mañn na tempada de verán. Amoblado, exterior, novo.
Tlf. 986 703 146.
• Véndese remalladora seminova
marca Singer. Telf. 986 703146.
• Véndese antena de rádio-afeizoado sen estrear da marca Butternot
mod. HF6V a bon prezo. Razón no
986 703146.
• A Assembleia da Mocidade Independentista de Ponte Yedra vem de
editar isqueiros electrónicos com o
lema Independencia. Se desejas recever um no teu domicílio envía 5 selos 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 lfngua e da literatura galegas, podedes pedilo a burricanprime@hotmail.com (o anterior enderezo non valía) . Cento coarenta e cinco mil palavras, 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 escoitar boa música? Todas as segundas e quintas feiras (Luns e Xoves),
a partir das 22 h. no pub Artefacto
Burbur (Algália de Baixo 21 ), celebramos a Festa 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 sobre 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.

para os galeguistas do Bierzo na
sua dura tarefa de manter viva a presenza da língua. Alén da Lenda. Rua
Matachana 7, baixo. 24.400 Ponferrada. O Bierzo .
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•Vendo Renault 12 TS (OR-3740 D); ITV até finais do 2000. Chamar
ao telf. 654 781 91 O.
• A peña deportivista Pardo de
Cela ten á venda camisolas, puchas ... coa siboloxia da equipa na
sua sede social : Bar San Pedro, Correlos 19 en Mor (Alfoz) .
• Permútase praza de Xeografia e
História na provfncla da Coruña
por praza na de Pontevedra (Ensino
Secundário) . Oposición 1994. Tfno.:
986 227 793.
• Permuto praza de Galego na província 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 Promoclóns
Culturais Galegas S.A. editora de A
Nosa Terra. Perguntar por Miguel no
telf. 986 200 558.
• Véndese finca de 2.200 m 2 en
Meirás (Sada), con licéncia de edificación e proxecto básico (modificábel) para vivenda de 200 m2 • Tfno .:
981 614 348.
• Profesora de Língua e Literatura,
de 40 anos, xove, dinámica e responsábel, desexaria traballar de profesora, 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 Asados-Rianxo ou cámbio por piso. Telf.
923 267 657.

• A Rádio Piratona precisa un dor• Cando remates de ler calquer
exemplar dunha publicación en galego, non a botes ao lixo ... ainda pode
ter moita utilidade. En Ponferrada hai
un local chamado "Alén da Lenda" no
que teñen un grande expositor de leitura. A presenza de publicacións
en galega é un pequena axuda

denador para a sua progrmación de
continuidade . Mínimo un Pentium
100. Se tes algunha oferta chama ao
telf. 986 470 203 ·
• Arrendo chalet con xardin en
Asados-Rianxo por meses ou quincena. Telf. 923 267 657 .+

Vilagarcia
• EXPOs1c16Ns

M.adrid

NúruA GUARDIOLA

TUTANKHAMON
lmaxes do descubrimento
diste tesouro (a tumba de
Tutankhamon), baixo 0
d serto exípcio en 1992.
Orientada especialmente
cara un público familiar e
escolar, está feita dun xeito ameno e didáctico. Na
Casa da Cultura até o o 9
de Xullo.

Braga
• EXPOSICIÓNS

• EXPOSICIÓNS

XULIO YILLARINO

&

O primeiro expón a sua
mostra fotográfica na Casa
de Galiza baixo o título La
felicidad de la nada: 40
imaxes de Uganda, onde a

unha visión da antiga fábrica conserveira e incorpora nos seus cadros elementos recuperados das
ruinas. Até o 29 diste
mes.+

xente é a protagonista e a
paixaxe simple cenário.
Tamén poderemos ollar os
óleos da pintora viguesa
Núria Guardiola , titulada
Massó, na que nos oferece

Colección HISTORIA DE GALICIA
GALICIA NA 11 REPÚBLICA
CARLOS

F.

VELASCO SOUTO

GALERIA
MÁRIO SEQUEIRA
Inaugura un novo espazo
de exposicións, un edifício
situado en frente do actual e integrado no complexo da galería e na área
verde envolvente. Para a
exposición inaugural sel ecció náronse obras de
Helena, Georg Baselitz,
Francesco Clementé, Anselm Kiefer, Richard
Long, Pedro Cabrita
Reis, Gerhard Richter,
Juliao Sarmento e Rachel
Whiteread.

0 AUTOR ASINARÁ EXEMPLARES
DO SEU VOLUME
NA FEIRA DO LIBRO DE FERROL
O SÁBADO 24 ÁS 19 HORAS.

Porto
•MÚSICA
CAETANO VELOSO
Estará o Martes 27 no Coliseu do Porto. Máis información no telf. (portug'ués)
21 315 6554.

A

EDICIÓNS

ADADBBA

L

ANOSA TE

Xenofobia
. latente

DnlEcroll! Afonso Eiré López i!MPREsA XoRNALJSTICA EDrroBA: Promocións Culturais Galegas S .A. l'REsmENTE: Cesáreo Sánchez Iglesias
Prfncipe, 22, planta baixa (36202) Vigo. Telf.: Administración, Subscricións e Publicidade (986) 43 38 30•. Redacción {986) 43 38 86 - 22 24 05. Fax (986) 22 31 0 1.
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XosÉ RAMoN PousA

A

macabra asfixia en te,
rras británicas de du,
cias de chineses no
ventre dun camión frigorífico
e a esperpéntica viaxe pola
Costa do Sol de 35 magrebís
enlatados en vida nunha fur,
goneta, sensibilizaron a mala
conciencia dunha sociedade
europea que se ten que ir acos,
turnando cada vez máis a
convivir cos recén chegados.
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Noticias como as que a serna,
na pasada sacudiron a
conciencia dunha sociedade
hip ócrita, que se carac teriza
por beneficiarse do traballo es,
curo e moitas veces infrahu ,
man o de persoas exp ulsadas
pola miseria do T erceiro Mun,
do, cada vez van senda .máis
habituais. Goberno , como o
español, que poñen en marcha
leises vergoñantes como a re,
forma que queren facer na de
Extranxeirfa, aplican unha p ,
lítica de man dura c s inmi,
granees, namentras fan a vi ta
gorda coa condicións de tra,
balto e de vida dunha man de
obra sen direitos, pero que se
acaba de tolerar por ben das
cifras macroeconómicas.

Clownfutbol estréase o24 de Xuño no Pavillón Polideportivo de Vite en Compostela

Futebol para brincar cos pallasos
'
Gran
festa de fracasos

"Hai tempo que tiña na cabeza
montar un partido de futebol
con clowns, pero custaba moito
Vinte metros por dez de c~mDesde a Nasa explican esta a
diñeiro porque cumpria xuntar
po e céspede de leituga. E o singular combinación de duas
moitos actores é contar cun ceponto de partida dun cenário "linguaxes universais": o tuteque enreda gradas, bancadas,
nário de grandes dimensións
bol, "espéctáculo de masas
torres de luz, valados publici- máis representativo deste fin de -canta de Bont. Nunha ocasión
tários, palco para autoridades,
estaba na Nasa dando un curséculo" e o clown "esa figura
marcadores e, como non,
que nos axuda a rir de nós " so e conteilles o meu gran soequipas, adestradores, árbiño. Meses máis tarde, no ano
mesmos". "Porque o futebol tótros, xornalistas, persoal de canos a todos. Exerce moita
1998, a organización do Commantimento, policia, arques- atracción para xente de calquer
postela 2000 solicitou das comtra, afeizoados ... Miles de pepañias de teatro iniciativas coidade, sexo ou condición. Con
quenas aventuras de pallasos
as que celebrar este evento. A
asiduidade é tamén un mundo
riunha rilontaxe que xurde "co tolo moi representativo da soxente de Chévere pensou que
obxectivo de confrontar os ciedade actual, na que prima o
cecais era a oportunidade que
millóns e a competitividade
estabamos buscandos e puxééxito, o, diñeiro e a competitivifutebolística co disparate e a dade. E aí onde o clown debe
ronse en contacto conmigo.
loucura próprias do clown".
Reunímonos en Batcelona,
mostrar a outra cara da moeda,
elaboramos un orzamento e
a poesía que hai no fracaso huCompostela acolle desde hai
aceitárono". Os preparativos
mano, nos defectos. Sostén un
mes e médio os adestramentos
comezan no mes de Setembro
espello relativizador diante dos
'.!_¿
para este novidoso enfrentade 1998, na escala internaolios de xogadores, directivos,
mento futebolístico que dirixe o
cional de clown que Eric de
xornalistas e afeizoados".
técnico holandés, mestre de
Bont ten en Ibiza e continuan
clowns, Eric de Bont e que se
durante .duas semanas en Maio
"El sempre imita, non paródia
vai xogar entre o 24 de Xuño e
de 1999. "Despois do verán
como o ·bufón, e nesa imitación
o 2 de Xul lo no Pavillón Polixuntámonos por vez primeira
fracasa -engade Eric de Bont.
deportivo de Vite en Santiago.
en Compostela e agora levaA sua traxédia é que ten éxito
Un importante partido no que
mos oi to semanas de recta tionde non quer telo, é dicer no
participa unha selección capitanal" -engade.
seu desastre. Intentamos que
neada polo grupo Chévere e
os clowns imiten un partido de
que integran actores, actrices e
Protagonistasr·
futebol que ten como resultado
técnicos galegas e europeus.
unha gran festa de fracasos.
<l
Ao campo de xogo sair.án trece
lso provocará sorrisos, garga"Construimos un espectáculo
actores que xa traballaron con
liadas, emoción, tenrura ... ".
de clown no que seguimos a
director artístico nalgunha ocaestrutura dun partido de futebol
sión e que foron seleccionados
O soño de clown
por el mesmo. Son Miguel de Li- ·
moi importante e'n directo: as
entradas , os hinos nacionais,
ra, John Eastham, Manuel CorClownfutbol é a única montaxe
tés e Xron de Chévere, Peter
as fotos para a prensa, as xode produción própria coa que
gadas máis interesantes ... Na
Henk Ames e Desiree Van del
canta a programación da Capiprimeira parte os clowns protaWien, clowns holandeses que
talidade Cultural Europea de
gonizan infinidade de situacións . Compostela no 2000. O proxectraballa profi sionalmente como
clinic-clowns nos hospitais do
to xestouse desde a Nave de
'.:l que a xente recoñece, pero
despois do descanso seguimos
seu país, Víctor L. Mosqueira e
Servicios Artísticos-NASA de
outra liña que non irnos contar
Evaristo Calvo de Mofa e Befa,
Santi¡:i.go en colaboración co
... po rque é a grande surpresa",
o actor catalán Toni Arteaga,
Pardoes Theatre de Arnhem
comenta o director artístico de
Patrícia de Lorenzo, actriz de te(Holanda) e Bont's lnternational
Clownfutbol.
atro e dobraxe e cantante, Aten
Clownsschool (Ibiza).
9* PAULA BERGANTIÑOS

"'

Soria e Pepa Astillero do duo
Las Rebajas de Múrcia e Nuria
Sanz de O/lomo/. Forman parte
tamén da equipa, Ramón Rey,
iluminador e director técnico, Nico Nubiola escenógrafo e Maite
Ferreres, axudante de dirección.

Estádio
O cenário é un mini-estádio, o
próprio pavillón pol ideportivo de
Vite. Contará cun rectágulo de
xogo, de 20 metros de longo por
12 de ancho, que vai ser un gran
campo de leitugas pegadas a
unha lona de algodón ríxida de
cor verde, con liñas brancas móbiles e pontos de penalti adesivos. Frente a grada que ocupa o
público instalarase un gran telón
pintado desde o que se farán as
aparicións e efectos mecánicos.
Segundo explican, os demais
elementos de mobiliário futelolístico recibirán un tratramento similar: as portarías serán total mente desmontábeis, con formas diferentes, incluso blandas
e con roupa e peixes colgados.
Os valados publicitários poderán
conter efectos de auga, lume, fume, ademais de consellos, ~imas filosóficas e todo tipo de xogos de palabras. O banco de reservas poderá ser un sofá, un
banco de igrexa ou unha marquesina. Non faltará o palco de
autoridades cos reís, o marcador
e a copa Tampouco a megafonía
para emitir hinos, músicas, avisos, comentários... E mesmo as
torres de iluminación: .unha
amalgama de luces, focos e lámpadas de todo tipo, lumieiras, faros de coche, flexos e até semáforos que funcionarán gracias a
unha dinamo que move un dos
clowns pedaleando.•

Por enriba da burocracia legal
que pesa sobre eles, ás veces
máis aló da legalización da úa
situación, está a xenofobia
latente dunha poboación au,
tóctona que mira con recelo a
entrada masiva de inmigrantes.
N un Estado no que un de cada
cinco cidadáns se declara racis,
ta e catre de cada cinco non
conviviría cos africanos . "O
que máis me fue -dicía un des,
tes marx:inados nun programa
televisivo- son as miradas sus,
picaces dalgúns transeuntes.
Son escas olladas as que me fan
replantexarme se todos este
trámites merecen a pena".
O paradóxico é que, mentras i ,
to acontece, a ONU acaba de
advertir a Europa que o futuro
da economía e do benestar eu,
ropeo depende da inmigración.
Europa necesitará do craball
de 159 millóns de emigrantes
de aqui ao 2025 se quere seguir
medrando e paliar o envellece,
mento da súa poboación. O in,
forme advirte da necesidade de
formar ós inmigrante e d de,
senvolver unha política de in,
tegración como única forma de
deter o envellecemento de Eu,
ropa. De todo isto, se tivesem ~
memoria h istórica, ben deberia,
mos saber os galegas.•

VÓLVER AO REGO

E

ran 58 chinos nun ca,
mión de tomates e morre,
ron abafados en Dover.
Nunha furgoneta pillaron a 3 7
africanos amoreados en Mála,
ga. En Xibraltar e no mar de
Canárias marren dia si e dia ta,
mén afogados. Veñen nenos,
mulleres preñadas, esfameados.
H ai máfias que os traen, pero
h ai máfias que os escrvizan. Eu,
ropa, con A znar montado no
cabalo, lanza unha cruzada para
reforzar ... as fronteiras. Demos,
trou que cun bo narcótico os
poden poñer de volta e quer
exportar o m~todo. •

