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Sube o Racing, despois de moitos ·anos,
Ferro! ten unha alegria
-----~20------

Ao PP rebélanselle
as bases de Vigo e Ferro!

Celso Rodríguez,
concelleiro
de IU,
afirma que pactará
co PP na Guarda
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---14---

~~~~25~~~~-

O BNG apresenta
"un País en positivo"

-------7-------

Eládio Rodríguez, o home do dicionário,
será homenaxeado na Letras Galegas ·
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Xosé Antonio Moreno
Remini~cencias de Bob Dylan
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OCES propón que o
Governo lle saque ~as
as competéncias
políticas ás Autonomias
----(Páx.21)----

Rapaces rebeldes no Vigo do 68.
Unha novela de iniciación,
de amor e de intrigas ó ritmo
dunha música inesquecible.

AAcadémia da História
descalifica o Estado das
Autonomias
----(Páx.19)----
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Daniel Soutullo explica as
claves do.xenoma
humano
(Pax. 9)

Outro Biénio N"egro
Un informe do Consello Económico e Social do Estado quer con,
vertir as autonomías (sobre todo as nacionalidades históricas) en
meros entes xestores descentralizados, sacándolle aos estatutos to,
do carácter de lei orgánica e realizando unha leitura ainda máis
restritiva da Constitución. Demanda entre as 44 medidas que pro,
pón que o Govemo ou as Cortes Xerais recorten as competéncias
autonómicas exclusivas e incluso todas aquelas que podan dar
"idea de calquer disparidade co Estado, ainda que sexa lexítima".
Posiciónanse, en aras do "mercado único preceptivo na Constitu,
ción", contra un ensino que non esteña unificado nos contidos,
contra a cooficialidade dos idiomas, os convénios colectivos auto,
nómicos, as competéncias urban(sticas, a capacidade lexislativa no
médio ambiente ... Neste senso, as arremetidas contra os idiomas
das nacións periféricas, contra a liberdade de cátedra, das acadé,
mias españolas da Língua e da História.forman parte dunha ampla
campaña promovida pola direita govemante que lembra o Biénio
Negro da Segunda República. Só que agora está apoiado por un
amplo sector do PSOE, de UGT e de CCOO. •
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_Ci-nco decretos de medidas liberalizadoras aparentes que unicamente
favorecen aos máis ricos eas multinacionais
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música que interpreta o Governo do PP, con Aznar dirixindo a
orquestra sen engado pero con
firmeza, soa ben aos ouvidos da
maioria. Pasa como con esas
cancións do verán que, de tanto
escoitalas, ainda que as rexeites, rematas logo cantarexándoas sen deprocatarte. As cancións do PP tamén se escoitan
a todas horas e, cada vez, con
máis volumé, programes o meio
de comunicación que programes. No PSOE cada un vai por
seu lado, sen director; en IU case se desfixo o grupo; os nacionalistas cataláns son como
es·as bandas que, no verán, reforzan ás grandes formacións se
lles pagan ao xeito (aprobarán
as medidas); o BNG non entra
na rádio fórmula e ao PNV nen
sequer lle deixan tocar.
Asi as cousas, a partitura escrita
a pasada semana, titulada liberalización dos mercados, case é
acollida con aplausos unánimes
pola maioria da opinión pública
estatal, agás o pequeno comércio e o sector do libro. Se non lle
prestamos moita atención, a letra ser non é mala. Fala de "acabar cos vestíxios dos monopólios"·, e afirma que , con estes
cinco movimentos (decretos leí),
vai "aumentar o grado de competénci a e a flexibilidade da
economía". Ou, como repite no
retrouse: "sentar as reglas do
modelo económico español para
os próximos 10 anos".
Soa a canción do Cola-Cao. Se
ollamos ben os decretos, non
será difícil concluir que estas
disposicións non van "liquidar os
vestíxios dos monopólios", como
afirman. Nen o oligopólio do
mercado eléctrico semella ameazado a curto nen a médio prazo (todo o máis entrarán empresas extranxeiras por médio de
OPAs), nen o mercado de carburantes deixará de estar en
mans dun operador dominante
(Repsol).
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No sector dos combustíbeis impideselles a Respsol e Cepsa
abrir máis gasolineiras en 5 e 3
anos respeitivamente. Pero eso
non é o grande problema, porque as suas estacións están nos
millores lugares, senón que os
donos das gasolineiras con contratos con estas operadoras non
poden mudalos e comprarUes a
outras, o que si poderia tebaixar
os custes.

Concesións
ás multinacionais
A autorización para que as
grandes . superfícies abran as
suas estacións de servício non

As medidas guvemamentais lavan ao aumento da xomada laboral e á precariedade no emprego.

é máis que unha das concesións que estes decretos liberalizadores lle fan ao capital
trasnacional. A patronal das gasolineiras afirma que esta medí-

,
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da será a ruina do sector, xa
que a venta de carburante nestas grandes superficies tarase
reducindo a marxe de benefício, ao ser o carburante un me-

DELMI ÁLVAREZ

ro produto de gancho para a
venta doutras mercadurias. Pola contra, non se anúncia nada ·
a respeito do maior control para
Pasa á páxina seguinte
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Vén da páxina anterior /./
lntroduciron tamén incentivos
· que as· operadoras non se pofiscais para as pequenas e meñan de acordo á hora de fixar . dianas empresas para implantar
os prezos.
Internet ou se lle agasallan aos
seus empregados con ordenaO sector eléctrico do estado esdores. O Governo central tamén
pañol, convertido nunha il/a no
estudará medidas, antes de fin
sistema europeo, seguirá sen
de ano, para incentivar a comabrirse físicamente ao exterior e
peténcia en telefonía móbil. Até
sen que existan tampouco 1,.1nha
de aquelas Telefónica seguirá a
separación efectiva nas distingañar diñeiro a mancheas a
tas actividades do gas natural,
canta de todos.
poñéndolle atrancos a novas
operadoras, como ocorre coa
Medidas non publicitadas
planta de gas de Mugardos.
É de destacar que sectores que
O único que limita neste campo
requerirían disposicións como o
da enerxia e o desenrolo das
de Correos, auga, transportes
grandes empresas que controferroviário, marítimo ou aéreo,
lan os mercados é a preséncia
non se contemplan neste amplo
accionarial domipaquete de menante nos consedidas. Tampouco
11 os de adminisaparece nenguntración; as conha disposición
centracións de lncluiron medidas que favoreza a
empresas suscriación de emde imediata
péndense e tepresas.
ñen que ser autorepercusión
rizadas polo ExePor iso semella
como a redución que
cutivo.
o millar desta
Canción
do
da tributación
E baixará o reciGoverno para o
bo da luz? Unicasobre plusvalias verán son o títumente o 9% nos
lo, moi pegañopróximos tres
e a baixada
so, e o retrouso.
anos, pero sen fiPois, despois de
dos fondos
xar canto vai
anal is ar o seu
minguar cada
contido, ainda
de retencións.
ano. De todas as
que se estivera .
maneiras, a porAmbas medidas de acorde co licentaxe é menor
beralismo que
favorecen
da que baixou
subxace en toda
estes
últimos
a mensaxe, a
claramente aos sua eficácia seanos.
me 11 a ser moi
máis ricos.
Outra medida
discutíbel, por
moi agardada era
non dicer nula,
a da tarifa plana
se ternos en /
en Internet. Descanta aos expois de anúncios
pertos econóe contra anúnmicos que se
cios, a realidade
atreven a opinar
renxeulle á maioria como carro
con voz discordante.
vello ao que se desconxunta o
chedeiro. lnventáronse unha esMais ese non seria o principal
pécie de Internet para discoteproblema. Envolto no mesmo
cas e noctámbulos, que non vapapel de regalo vacacional, Azlerá para os coléxios nen para
nar e Rato si que incluiron medias empresas, pois as 2.750 pedas de imediata repercusión cosetas mensuais que se pagarian
mo a redución da tributación socon esta tarifa só teñen a vixénbre plusvalías e a baixada dos
cia das seis da tarde ás oito da
fondos de retencións. Ambas
mañán os días laborábeis, fins
medidas favorecen claramente
de semana e festivos. Tamén
aos máis ricos. Tamén se abeira
poñerán no mercado uns bonos
o Pacto de Toledo para introdude 600 minutos ao mes por 700
cir reformas na Seguridade Sopesetas para o horário reducido
cial , agardando o momento para
e 600 minutos ao mes por 1.400
facerlle pagar os medicamentos
pesetas en horário normal.
aos xubilados. +
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Os partidos opinan

Beneficiar aos villalongas ou
estimular o aforro?
Para os nacionalistas galegaos, o paquete de medidas fiscais aprobado polo governo
de Aznar reincide na rebaixa
da presión sobre as rendas
de capital. "O cal quer dicer
que só un parte dos cidadáns
van verse beneficiados palas
medidas referentes ás plusvalias", sinala o deputado nacionalista e economista Xesús Vega.
O tipo impositivo das rendas
por plusvalias báixase do
20% ao 18% e redúcese o
prazo de xeración a un ano.
"Para poñer un exemplo, esta
medida afecta a perseas como Juan Villalonga, das que
se proba que xera moitas
plusvalía coas suas operacións en bolsa. Pero non ao
conxunto dos cidadáns, por
moito que o governo teime en
dicer que é unha medida que
benefícia ao aforro", di Vega. "Este gravamen aplícase
se·xa cal sexa o valor das
plusvalías. É dicer, aplicase o
mesmo a alguén que obteña
trescentas mil pesetas nun
ano. cunhas accións, que á
que obteña trinta millóns", di.
/

Sobre esta medida, tamén se
pmnúncia Dolores Villarino,
responsábel de Economia do
PSOE, que considera que
agora comezar a verse a verdadeira faciana de direitas da
maioria absoluta. "Os prezos
non se axustán aao mercado
e, por riba, a tributación das
plusvalías vai beneficiarás
persoas con máis recursos",
di. Engade que se está restando a capacidade redistributiva do Estado español.

que é necesária para que a
economia continua medrando", sinala. Resalta o parlamentário popular que xa se
acadou no Estado o 80% da
renta per cápita da UE. "Para
poder garantir que isto se
manteña, a economia ten que
ser máis flexíbel e hai que ter
en canta que as medidas son
estruturais, non conxunturais.
Determinan unha visión de futuro'', conclue.
Ao BNG parécelle ben cativo
que o governo só prevea unha baixada nun 9% das tarifas
eléctricas en tres anos ''tendo
en canta que o Estado financio u ao sector privado da
enerxia eléctrica transferíndolle dous billóns de pesetas.

Xesus Vega (BNG).

"é unha visión limitada". "As
iniciativas aprobadas van en
benefício das PEMES e animan aos novas inversores.
Inciden nunha flexibilización,
Dolores Villarino (PSOE).

Está claro a quen está a beneficiar a tan cacarexada liberalización", sinalou Francisco
Rodríguez no Congreso. Entanto, no Parlamentp de Compostela Xesus V~ga considera
que o Governo leva a cabo
unha contrarreforma que remata cos avances progresivos
da anterior reforma fiscal. No
caso dos combustíbeis, por
un lado, o governo limita a
apertura de novas estacións a
Repsol e Campsa, decisión
que trastornou os planos destas empresas, pero se nega a
baixar o imposto sobre carburantes.

"É un imposto indirecto que
afecta a todos os cidadáns,
non en base á sua renda, senón en ·base ao que consumen. Non hai nengun problema en rebaixar o imposto sobre plusvalias pero si existe
cando talamos de carburantes. E o ministro de Facenda,
Cristobal Montoro é capaz de
recoñecer sen rubor que non
ten calculado canto recada o
Estado por ese tipo de imposto", indiCf3..+

En troques, Xosé Manuel Barrei ro, economista e parlamentário popular considera
que reducir as medidas fiscais a unha rebaixa da presión para os máis pudentes

Propaganda convertida en realidade
Ao PP, como boa dereita, góstalle governar por
decreto. Aznar, tillo político de Fraga e teimudo en
mostrarse firme e contundente, converteunos en
consustanciais do seu xeito de facer política. O
heteroxéneo paquete de medidas din que orientadas
a liberalizar os mercados de servícios, foron
promulgados en cinco decretos, sen tan sequer
pararse a cavilar que entran en contradición con
algunhas leis orgánicas, como os Estatutos de
Autonomía, que lle confiren o dereito a moitos
governos autonómicos a lexislar en matéria de
regulamento comercial.
Galiza, por exemplo, pode facelo co horário comercial
e os días de apertura. Pero Fraga lribarne, despois de
receber a comerciantes descontentos, non falou para
nada desa posibilidade, aceitando a imposición de
Madrid, ainda que a nosa realidade sexa totalente
diferente e pervivan mesmo as feiras e os mercados,
por exemplo.
Quen si anuncioU a interposición dun recurso foi o
Governo basca, afirmar;ido que estes decretos atentan
claramente qontra as suas competéncias. Considerando,
ao mesmo tempo, que a decisión de harmonización
autonómica do PP se está a dar xa por feitos moi
concretos que entran en colisión cos estatutos.

Pouco semella importar cando o PP vende solucións
simples. "Tiñamos un problema e solucionámolo",
afirmou Aznar cando expulsaron a un avión cheo de
inmigrantes aos que previamente drogaron.
Desde aquelas segue a vender solucións milagreiras
para cada problema que apareza, ainda que os
remédios sexan piares que as solucións. Pero a
capacidade de imposición do discurso dominante,
mimetizado no guvernamental, é tal qt,Je sempre poden
aparecer as veces que fagan falta as mesmas
solucións a uns problemas que, no canto de remitir se
acrescentan co tempo. A capacidade é tal que incluso
convirten en vitória da xestión 1política problemas que
só o tempo ou as dinámicas externas foron borrando.
lmaxinemos as vias de alta velocidade de Galiza.
Tiñan que estar rematadas, segundo convénio, en
1993, e ainda non van estar este ano, pero véndese
como o grande logro. Polo mesmo camiño vai o
ferrocarril. Os planos orzamentários dinnos que na
Galiza non poderá superar o tren os 120 quilómetros
hora-, velocidade média española de hai 20 anos. Pois
véndennolo como a grande conquista e, mesmo,
poñen no noso haber as milloras en Valladolid,
Guadarrama, Medina del Campo ou León. E tamén
Despeñaperros para chegar a Sevilla.

lmaxinen vostedes un ministro do Interior, o máis popular
do governo que non só desaproveitou a trégua de ETA,
senón que ollou como se recrudecía o terrorismo e a
sociedade basca está cada vez maís dividida, co GRAPO
renacido, a violéncia doméstica aumentando...
apresentando a sua xestión como brillantísima, ainda que
afirme que a causa vai ir a pior. Ou o de Economía que
actua como simples comentarista da inflación, das caidas
salaríais, das dificultades para exportar, aspectos que si
controlan Frá11cia ou Alemánia. Ou o de Médio Ambiente
sen plano hidrolóxico. Ou a Piqué perdoándolle miles de
millons á sua antígua empresa. Ou a Aznar loitando
agora contra Villalonga despois de poñer o império
mediático ao seu servício.
Pero existe un mérito inegábel no governo de Aznar,
como no de Fraga, o de facer crer que as cousq.s van
ben, e que todo o b(> que ocurre é gracias á sua
xestión ·e todo o malo é responsabilidad e de elementos
alleos, incontrolábeis. A sua grande cuaHdade é a de
saber vender e, para vender ben non hai nada millar
que controlar as mensaxes, ainda que sexa repetindo
a mentiras até fartar para convertelas en realidade
mediática. Para iso non hai nada millar que controlar a
maior parte posíbel dos méeios de comunicación. No
PP os meios son a mensaxe, propaganda.+
ANOSA '!'ERRA
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Ogoverno andaluz sinala que non vai apllcaío decretono seu território

Comerciantes e sindicatos
coidan 'inecesária' a ampliación dos horários comerciais
"Se nó~ non pedimos que abran máis horas os comercios, que somos os máis interesados, por que ten que ser?". A pergunta formúlaa un empregado dunha tenda de roupa. Son precisamente os traballadores deste sector os que atopan os estabelécementos comerciais
pechados cando rematan o seu horário e, sen embargo, os máis firmes opositores á ampliación do mesmo. As centrais sindicais anuncian mobilizacións. A Xunta, ademais, ten competéncias para decidir
se as grandes superfícies poden a~rir máis Domingos e festivos.
medida. Barreiro apela ás neceA mesma Xunta ven de anunciar
que estuda a concesión de credisidades dos consumidores e re.tos brand os aos comerciantes.
seña que a ampliación de horá"Agora semellan darse canta de
rios vai facerse de xeito gradual.
que ao pequeno comércio hai
"Está claro que as tendas non
que potencialo, contribuir á for- , poden competir~ en prezo coas
mación dos seus traballadores, . grandes superfícies, non teñen a
ao acceso a novas tecnoloxias,
sua capacidade de compra. Pero
etc. O pequeno comércio semrpe
poden diferenciarse neutros asé compatíbel coas grandes supectos como o trato persoalizado", sinala.
·
perfícies'', comenta Dolores Villarino, parlamentária do PSOE. Á
deputada socialista non entende
"Para moitas persoas é difícil atoque non se respeitaran as comP,ar un ceo no dia para ir mercar.
peténcias das comunidades auE o comercio pequeno quen pode
tónomas. O governo andaluz
aproveitar estas circusntáncias'',
anunciou que non ia aplicar a nodi. "Non podemso equecer que a
va ampliación de horários comermedida vai dinamizar o emprego
ciais no seu território.
no sector e que a Xunta buscará
a aplicación da ampliación de ho"Medidas deste tipo teñen que
raários como un elemento benefivir dun acordo entre comunidaciosos para os comerciantes",
des autónomas e Governo cenconclue.+
tral, porque son competéncias
compartidas. O único que amasan é unha postura centralista",
sinala Villarino, quen considera
que "os intereses dos consumidores e dos comerciantes teñen
pontos de encentro". Dolores Villarino aponta que debería ser o
pequeno comércio o que, cun
critério de flexibilidade, ampliase
os seus horários en epocas que
Inmediatamente despois de coñeconsidere oportuno. Polo de
cer as medidas anunciadas polo
agora, a cadea de grandes alGoverno en canto a horários comacéns el Corte Inglés xa anunmerciais, Centrotendas comezou
cio u que ia abrir máis de cina facer inquérito entre as máis de
cuenta ten das cu n horário da
sesenta asociacións que repremañán até a noite.
senta a nível financieiro. "O resultado é 1:mánime, non hai matices.
Criación de emprego
Rexéitase totalmente a liberalización dos horários comerciais", siTamén reseña a necesidade de
nala o presidente Xurxo Núñez.
acorde entre as CCAA e Governo central a deputada naciona"Estamos perdendo a calidade
1 i sta Olaia Fernández Dávila,
de vida que gañamos durante os
que ven de apresentar unha
ultimas ano. Danse moitas conproposición non de lei no Parlatradicións, non entendemos comento. "Nen os resultados da
mo para estar á altura da comflexibilidade horária de apertura
peténcia, en vez de setenta e
comercial en días !abarais, nen
duas horas á semana, podemos
a apertura de Domingos e festiabrir noventa. Que non é obrigavos, tal como se está a facer actório? Claro, pero se a competualmente, demostran a necesitencia ·abre, eu terei que abrir.
dade de ampliar os horários esPor outra parte, se os sindicatos
tabelecidos. Moi pela contra, a
estabelecen uns horários, o emliberalización plena, volverá a
presário debe ser respeutoso. E
xerar unha nova crise no sector.
que vai facer? Contratros lixo?
A experiéncia demostra que cos
Hai duas solucións, contratar
horários actuais os pequenos e
máis empregados, que non está
medianos comerciantes teñen
ao alcance dos pequenos cograndes dificultade~ para commerciantes, ou sacrificarse un
petir cos grandes estabelecimesmo, o autónomo. Terminarementos, sofrindo grandes permos por levar a comida e o coldas económicas nos casos da
chon para as tendas", di Núñez.
apertura en Sábados e Domin- gos", di.
Todas as asociacións de comerciantes coinciden en subliñar a
Diferente visión a amasada polo
importáncia do sector como un
parlamentário do PP Xosé Mapunto estábel na economía. As
nue l Barre iro , quen considera
pequenas e medianas empresas
que a liberalización é boa e que
constituen o 16% do PIB galega.
hai atapar pontos de encentro
ces comerciantes contrários á

A N.T.

Xurxo Núñez, presideAte de Centrotendas

'Acabaremos pOr levar o colchón e a cociña para a tenda'
ampliación do horário comercial ,
Núñez remítese a un estudo feito pala Mesa Xeral de Comércio , un foro de opinion e debate
no que estan representados
asociacións e sindicatos. Este
traballo levouse a cabo coa axuda de duas universidades. Só o
3, 60% dos enquisados amosouse a favor de ampliar os horários, "unha porcentaxe destes
afirmaba que debian abrir toda a
noite, o cal non soa moi sério".
"O estudio é un xeito de contribuir, de dar ideas e op-inións.
Son os próprios traballadores do
comércio os primeiros afectados
porque non poden mercar xa que
os horários seus coinciden co do
resto dos estabelecementos. E
eles non queren. Hai que buscar
horários compatibeis, a solución
non é abrir todo odia", di Núñez.

O resultado do inquérito de Centrotendas amasa o rexeitamento unánime dos comer·
dantes á liberalización dos horários.

"Realmente os nasos políticos trataron aos comerciantes con cinismo, xa que antes do decreto, recoñecian que ia ser o caos, agora
semella que todo se vai solucio-

nar con créditos brandos", din o
responsábel de Centrotendas.
Sobre se as necesidades dos
consumidores apontan a unha

Tamén existe outro estudio cha-mado "Centros comerciais abertos'', promovido, por Centrotendas, no que se facia unha proposta de horários. "A compatibilidade é unha filosofía que naque!
momento ,compartía o ministério
e a UE. E dicer, os estabelecementos con produtos de primeira
necesidade deberían ter un horário, os de segunda outra e os
de ocio, outro horário diferente",
di Núñez. Con amargura recoñece que a este estudio pouco caso se lle fixo desde a Xunta. +
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lndústria aconsella
non construir perto das liñas
·de alta tensión de Merza

5

Un informe da delegación provincial de lndústria de Pontevedra sinala que non se permite a construción de vivendas
na servídume das liñas de lata tensiíbn pota perigosidade
que entrañan. Os viciños afectados palas liñas reseñan que
"non construímos as casas baixo a liña senón que a liña
impúxose sobre as casas". No momento de instalar as liñas
a mesma consellaria de lndústria deu garantias de que o
trazado da variante de alta tensión non ia afectar os usos
do solo. Para a coordenadora de viciños, o documento
da delegación "terá que traducirse en medidas concretas
para solucionar o problema de Merza, doutra maneira non
o podériamos máis que considerar como un sarcasmo".+

OPP aproba a Lei de Cámaras Agrarias

Amedida beneficia ás grandes editoriais esupertícies comerciais

Amorte do libro por decreto
"Medida fascista e oligárquica
que significa a morte do libro
por decreto". Así reacciono u a
Confederación de Grémios e
Asociacións de Libreiros ante
o anúncio do Governo central
de que os libreiros e distribuidores poderán realizar o desconto que desexen no prezo de venda ao público do libro de texto.

"É a pior medida que podian aprobar". Asi de unánimes son no sector
do libro, tanto os editores coma os libreiros, distribuidores e escritores ante a decisión do Rodrigo Rato de permitir o desconto que queiran no libro
de texto, fixado nun 12% como máximo até de agora. O desconto libre é
unha medida ainda pior que a libertade de prezos. Co prezo libre todos
competirian en igualdade de condicións e non se poderian abaratar os
libros por debaixo do prezo de custe,
como fixa a leí. Pero co desconto libre, as grandes superficies pode agasallar oon libros aos seus clientes, algo que non pode facer as librerias
que viven só da venta déste produto.
Hai que ter en conta que para as
pequenas librarias e papelarias a
venda de libros de texto significa
entre un 30% e un 35% da sua facturación total. Segundo astes dados, na Galiza poderian pechar
máis do 50% das librarias.
A CEGAL afirma que esta medida
é "o pagamento de servícios prestados a empresas de capital extranxeiro que aproveitando a debilidade do governo impoñen prácticas que non pode realizar no resto
de Europa. Do mesmo parecer é a
Asociación de Editores de Libros e
Material de Ensino, que anúncia a
decisión de recorrer a medida "ante todas as instáncias", ao tempo
que poñen de manifesto que "esta
práctica non ten precedentes en
nengun país do naso entorno".
Desde as asociacións de libreiros
témese, ademai$, que este sexa o
primeiro paso para liberalizar o
prezo de todos os libros, algo que
están a demandar as grandes
muntinacionais da edición nun camiño que queren que conduzca ao
"pensamento único".
Na Feira do Libro de Frankfurt, os
.editores franceses e alemáns realizaron grandes estarzas para que o

prezo fixo do libro se manteña na
UE, entre outras razóns para manter as librerias independentes, cuxo número descende perigosamente. Nos EEUU (tendéncia que
estamos a seguir) minguaron nun
21 % e o 17% en Fráncia.

da cultura. Os editores trataron de
xustificar os seus xiros invocando o
mercado: non corresponde ás élites
impoñer os seus valores ao conxunto dos leitores, o público debe elexír
o que quer, e se o que quer é cada
vez máis vulgar, que se lle vai facer.

Vender só bets sellers

O desenvolvimento da ideoloxia do
mercado vai á par de modificacións orzamentárias. Redúcense
drásticamente os fondos destinados ás bibliotecas, o que compromete unha das infraestruturas de
base da edición séria, tanto para o
non ficción como para a novela. En
moitos paises, houbo unha época
na que as compras das bibliotecas
chegaban para cobrir unha boa
parte dos custes das editoriais.

O Governo alemán considera que
o 80% das librarias alemanas corren o risco de pechar se se elimina o prezo fixo. Pero os grandes
grupos apostan por esta medida
para gañar cuotas de mercado se
as cadeas de librarias poden entrar
na guerra dos prezos para vender
os bests sellers que producen.
Con estas medidas liberalizadoras
non só está en cuestión a pervivéncia das librarías, senón que a existéncia de librarias independentes é
básica para que exista un tipo de libros diferente, non o comercial o
de entretemento, de grande venda
promocionada, senón a cultura como sempre se concebiu.
André Schiffrin, prestíxioso editor ·
americano, explica no libro A edición
sen editores (Editorial Destino) oomo
as grandes cadeas comerciais, ao
controlar unha parte tan importante
da produción de navidades e vender
máis do 85% dos libros editados, poden esixir aos editores oondicións a
cada máis favorábeis, condicións
que lles dan unha ventaxa claramente desleal sobre as librarias independentes. (Aqui xa o está a realizar El
Corte Inglés, por exemplo).
· Estas grandes cadeas de venda de
libros poñen toda a sua enerxia
nos bests selllers en detrimento
doutros títulos, porque o que lles
interesa, segundo Schinffrin, non
son os libros senón "o número de
dólares recollido por centímetro
cuadrado de superfície útil". Na
sua teima de vender cada vez
máis libros, os que poñen sempre
diante.son os libros de meirande tiraxe, convidando aos editores a
que paguen fortes sumas en publicidade nos lugares de venta se
queren estar seguros de que os
seus títulos están ben colocados.
Todas estas médidas, incluida a recentemente adoptada polo Governo
español, emarcánse na doctrina liberal do mercado sobre a difusión

O que El País chamou a "censura
do mercado" funciona a fondo no
proceso de decisión do que se publica, baseado na existéncia ou na
auséncia dun pre-público para cada
libro. Polo tanto, o que se procura é
un autor coñecído e un tema de éxito, polo que os novos talentos ou os
pontos de vista orixinais non atopan
lugar nas grandes editaríais nen
nas cadeas de venta. Só se vende
o que se publicita millonariamente,
só se edita o que se vende. As
grandes editaríais e cadeas de distribución impoñen os cánones literários e de pensamento.
Segundo Schiffrin, dentro da censura do mercado hai que incluir tamén
a concentración de editoriais, coas
grandes cadeas que se tan con editoras pequenas e de prestíxio. O
editor americano firma que estas
adquisición sempre adoptan "de
maneira invariábel o mesmo esquema. Nun primeiro momento o grupo
comprmador publica unha declaración entusiasta, que elóxía á sociedade mercada e se compromete a
manteras suas glórias e tradicións".
Non haberá cámbíos, nen despedimentos. Despois anunciaranse medidas económicas absolutamente
necesárias para millorar a eficácia:
fusionaranse os servícios administrativos, os almacéns, os servícios
de expedición estarán no mesmo
edificio; logo reúnense as unidades
de venta, despois veñen recortes
na produción editorial, dsminuíndo o
número de libros, prescíndese dalgunha xente... Ao final anúnciase a
críación dunha nova estrutura edito- ·
rial integrada na casa matriz. +

Coa oposición en contra, o PP aprobou a Lei das
Cámaras Agrar.ias, un texto legal para regular o funcionamento das mesmas. As setenta e cinco emedas parciais
apresentadas polos grupos do PSOE, BNG e Esquerda de
Galiza foron rexeitadas. Os nacionalistas opóñense a que
as cámaras continuen tendo un proceso de eleición de representantes "antidemocrático". A Xunta pode designar
tres dos cinco portavoces nas cámaras provinciais e cinco dos nove nas autonómicas. Xosé Manuel Pazos, de
Esquerda de Galiza, reseñou que as organizacións profisionais seguen fóra das Cámaras.+

Setenta quilómetros por hora, máxima
velocidade do tren Betanzos·Ferrol
A mellara das infraestruturas na liña ferroviária entre Betanzos e Ferrol reducirá en media hora o traxecto entre
ambas localidades, segundo informou o Governo central.
Até agora a duración do traxecto era de hora e media.
Para o deputado nacionalista no Congreso Francisco Rodríguez, unha velocidade máixma de setenta quilómteros
por hora é "unha oferta que está a anos luz das necesidades que _teñen os camiños de ferro no naso país". Para o grupo do BNG no Congreso "mentres non se electrifique toda a rede e mentres non se dote de dobre vía, o
máis que teremos será esas velocidades e un servizo
que non estará en absoluto á altura das nasas demandas".+

Aprobada a renovación
do Consello de Contas
Catro dos cinco membros do Consello de Contas xa teñen
sucesores no recámbio deste organismo. O Martes 27 de
Xuño aprobouse no Parlamento a designación dos tres
membros propostos polo PP: os avogados Luciano Fariñas
e Francisco Torres e o ex.concelleiro de Cultura Daniel Barata, tamén parla!"entário. Os socialistas propuñan ao economista Xaquín Alvarez Corbacho, que tamén foi ratificado.
O representante do Consello de Contas designado polo
BNG, Francisco Constela, continua no seu cargo.+

O reitor compostelán laiase dunha
universidade herdada do franquismo
No acto de investimento como doutor honoris causa na universidade de Ciencias Empresariais e Sociais de Bos Aires,
o reitor compostelán dario villanueva laiosue dada debilidade e escaso dinamismo da Universidade no Estado. Esta
circunstáncias "representa o peor da herdanza detxada entre nós polo franquismo e un dos obstáculos maiores para a
consolidación e perfeccíonamento da nasa democrácia".•

Familia, por unha fiscalidade
a favor da natalidade
Xa o PP no Senado apresentara unha inicitiva na que solicitaba que se modificase a consideración e tratamento
das famílias numerosas; agora a
conselleira de Família, Muller e
Xuventude avoga por "unha
poi 'tica fiscal agresiva a favor da
maternidade". A titular de Família
amosouse preocupada porlo crecimento vexetativo negativo do
país, pero non adiantou novas
medidas para conciliar a vida familiar e a laboral. Considerou que
as medidas tomadas non son su- ·
ficientes pero só concretou as
novas iniciativas da Xunta na
Manuela lópez: Besteiro
apertura de máis garderias. +
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OPtNIÓN

VOLVEN OS INCÉNDIOS

FRAGA EA
DEMOCRACIA

M. DEBRAN
Aínda que non sorprenden, as recentes
declaracións do presidente da Xunta de
Galicia, Manuel Fraga lribarne, estarre,
cen o ánimo das persoas dotadas de sensi,
bilidade cívica e democrática. A súa moi
positiva valoración da figura do dictador
Francisco Franco Bahamonde, a frívola e
interesada minimización do holocausto
nazi, a descalificación moral das relacións
de parella non consagradas por un víncu,
lo matrimonial destinado á procreación
e a consideración como anécdota irrisoria
da tentativa de encausar ao .xeneral xe,
nocida Augusto Pinochet por par te do
xuiz Baltasar Garzón, constitúen só catro
mostras da raíz ideolóxica reaccionaria do
único dirixen te político da Europa actual
marcado pe las súas importantes responsa,
bilidades de goberno nun réxime fascista.

O 18 de Xuño pola tarde, Domingo, arderon
a un tempo as cimas dos montes da esquerda
do rio UUa, situados entre a Pontevea e o
rego da Boca, que baixa de Santa Mariña de
Barcala para o couto salmoeiro de Sinde,
pertencentes ás parróquias (do concello da ·
Estrada) de San Xurxo de Vea, Santa Maria
de Couso e San Miguel de Barcala, que esta,
ban cheos de piñeiros e eucahptos.
T amén á mesma hora ardeu a cima do monte
Meda, situado na manee direita do rio Ulla,
entre a Pontevea e Padrón, recollido nos ma,
pas co nome de "Miranda", que é como ta,
mén lle chamaba Rosalia de Castro, pois na
sua aba está a Casa Grande de Arretén, pazo
e aldea onde naceu a nai da irnortal poetisa.
Dixeron os xornais do 19 que o lume do
monte Meda pasara a el do vertedoiro de
Padrón que ali arde dia e noite, o que nega,
ria o concello en comunicado oficial, afir,
mando que foi intencionado, segundo o re,
calle La Vo z de Galicia do 22 do mesmo
mes. Tamén os outros lumes foron inten,
donados, pois un viciño de Sinde contou,
me que vira prender o lume en dous sítios
ás duas da tarde. E pous dias antes arderan
os montes da parróquia de Cora (A Estra,
da), que está arriba da Pontevea.
Estando eu en Sinde á hora en que ardían os
devanditos montes, puiden observar que o
hidroavión tardou máis de duas horas en
aparecer, e outra en lanzar _a primeira auga
sobre o lume. Pero as orballeiras do hidroa,
vión de pouco servían, por botalas cada mé,
dia hora, pois ia buscar a auga a Catoira, na
desembocadura do rio Ulla. Neste caso era
mellor un helicóptero, que poclia encher o
seu caldeiro nas presas dos coutos de Sinde e
Causo, ao pé do incéndio.
Desde Sinde non se vian as lapas do incén,
dio, senón só a sua imensa fumareda, e un
miñato revoando nas alturas, quizais á es,
preita de aproveitarse dos animais que fu,
xian do lume e dos abrasados.
GALIZA V Al A MONTE. Galiza ten a
monte o 62% da sua superfície, o triple da
média de Centro Europa, onde labran a te,
rra por ser máis rendíbel que a silvicultura.

•

As duas terceiras partes dos montes galegas
son de proprietários directos, maioritariamen,
te agricultores cuns ingresos ao redor da cuar,
ta parte da renda média agrícola española.

Nesta situación miserábel, non é estraño que
os agricultores galegas teñan os seus montes
en estado de abandono, á espera de que os
incéndie a sinistra man dun desalmado. E a
única política forestal que se leva a cabo cos
nosos pequenos agricultores é a de controlar,
lle as cortas de madeira e cobrarlles impostas.
As plantacións forestais dos agricultores ga,
legos xa comezaron no franquismo, despois
de lles predicar os políticos e as indústrias
da madeira que as árbores madeirábeis ían
ser o grande negócio. Entón os nasos labre,
gos inzaron de· piñeiros os seus montes, nos
que se chegou a producir o 40% da madeira
desta espécie. no Estado. Mais o negócio fo¡
cativo, só foi bon para as devanditas indús,
trias e os seus intermediários.
T amén xa no franquismo se instalou en Pon,
tevedra a ENCE (Empresa Nacional de Ce,
lulosa Española), actualmente en fase de pri,
vatizacíón (investirá na Galiza o Govemo
central os cartas da venda de ENCE?), para
fabricar maiormente con eucaliptos pasta de
papel, que semp,re marchou sen transformar
para Alemaña, Austria e outros países da Eu,
ropa, onde fan con ela o grande negócio.

Plantación de eucaliptos nun prado de Sta. M<R de Gonzar, O Pino (A Coruña).

Para producir os eucaliptos, o 60% do Estado
español, os agricultores galegas sacrificaron
os seus mellares prados e labradíos, vítimas
dun novo engano. Pois eles nunca tan Pº'
bres se viran nen precisados de abandonar a
agricultura, a pesar da cacarexada produtivi,
dade do eucalipto, símbolo do cámbio máis
dramático, irreversíbel e empobrecedor da
Galiza agrícola, así como da paisaxe galega.
• NECESIDADE DUNHA NOVA POLÍTICA
FORESTAL. O señor del Álamo, conselleiro

do Médio Ambiente, di que as plantacións
rendíbeis non arden. Non lle dicirnos que
non pero, cales son esas plantacións e cos
cartas de quen se limpan? Pois para que os
montes non ardan hai que limpalos, entre
outras medidas, o que alguns enxeñeiros
descobren despois de rematar a carreira.
De ver montes queimados e falar cos seus
danos, que viven a traxédia dos incéndios
cun estoicismo e solidariedade no sofrimen,
to que comove calquer sensibilidade menos
a dos políticos forestais, sabemos que está
ardendo média Galiza, a dos pequenos agri,
cultores, para que a outra metade sexa ren,
díbel. Esta outra Galiza é a dos empresários
con grandes superfícies arboradas, das aso,
ciacións forestais que dispoñen de médios e
organización, dos montes comunais en man
comun organizados, e dos montes da Xunta.
En todos estes montes medran as árbores
coidadas con cartas públicos.
Polo tanto, a política forestal non é igual

para todos. E os pequenos agricultores rara
vez conseguen colocar a sua madeira no
mercado sen que antes llela desvaloricen
co lume. Asi o prezo dela queda rebaixado
ao nível da importada do T erceiro Mundo.
E se non a venden polo que Hes dan, apo,
drécelles no monte.
Para ser responsábeis en política forestal é
preciso proibirlles aos p~iculares traficar
coa madeira queimada, como llelo proiben
en Andalucía (artigo 51 da Leí 2 / 1992 fo,
restal de Andalucía), e tamén en Catalun,
ya, .onde son os governos autónomos os que
se encargan de darlle unha saída a esta ma,
deira. E hai que dotár os agricultores de co,
ñecimentos, maquinárias, recursos econó,
micos e leis que lles permitan a eles orde,
nar os seus caóticos montes.
Se pastos os médios a explotación forestal
dos montes dos pequenos agricultores non
resulta rendíbel, a política responsábel é
axudalos a buscar outra maneira de explo,
tar os montes sen ser con árbores. O que
non se pode facer é deitar a marela cos que
se enriquecen á conta de enganar paisanos.
Nos últimos dez anos, entre a ruína dos
nosos montes polos incéndios e a redu,
ción da nosa agricultura de 100.000 ex,
plotacións agrícolas a 30.000 (segundo o
informe deste ano sobre Economía G ale,
ga ed itado pola Fundación C aixa Gali,
cia), parece que a Galiza lle botaron as
dez pragas de Exipto. •

Xosé Lois

A biografía política de Manuel Fraga Jri,
barne, conducida por un constante e indi,
simulábel rumbo de convicción totalitaria
que nós non queremos nin debemos es,
quecer, explica con total transparencia o
seu presente. A vehemencia dos seus ac,
tuais posicionamentos, afortalada nos ali,
cerces dunha prepotente filosofía de maio,
rías absolutas, descobren o retrato cabal, a
autén tica anatomía da dereita máis incivil.
Os que asinamos queremos deixar cons,
tanda pública do noso máis enérxico re,
xeitamento das opinións e actitudes de
Manuel Fraga lribarne que agreden o
cerne mesmo da razón democrática.•
Asinantes: X.M' Álvarez Cáccamo, Celso l..ópe? Paros, XoR C Dneiro,
Xooé L Mtnda Ferrm, Beat:rú Gatáa-Ramas, Carlco BcmM<la. Annln Casal, Luisa Villalta, Francisco Pillado, Alfcaso Álvarez Occamo. Aiwro Casas Vales, Aurichu Pc..,ira, Elena Martlnei Mart!nez, XOll(! luis A.xrit06,
Gorua1o NaV31a. Ramón Nicolás. Bcmardino Grana. VCtor Vaqueiro, Gustavo Garua Femández, Xooé Ramón Núi\c< Ramas, Jorge Valladares Vaquero, Anxo Angueira, Manuel Rivas, Luis Garcf2 Soco. O.rmen Panero Menor,
Marprita Ledo. Antón Garcf:I T cixciro, Antón ÜOyanca, Ánxd Huccc, Cclso Alvarez Cá.a:amo, Gustavo Luca de Tena, Romin Rma lama, Estro
Monralla, Xcsús Val.maseda, Rmalf2 Pazo, Daría Álva= <rodara, GUela
&sso Ramlrei, Miguel Anxo Fcmm-Vello, Camino Noia, María XOIC! ~i
zin, Gorualo Allegue, Salvador G:ucía Bcxbtlo. Isaac P&ei Vt<:en<e. Manuel
P.Rúa, Ana Romane, Francúco Marua:.ón, Mmuel Forcadc~ Su.o de Toro.
Sabela Álvara Núlla, Francisco Sampedro. Anxo Bc.iiu Torrado, ~Fer
nando Pé"" Oia, M•ru O.C0.12, Claudio Rodríguez Fer, Carmen Blanco,
Paulino Martíncz Pcreiro, Euloxio RuihaL Fr.m<:bco ~....,. Bowa.. Marica
Campo, Lois O~, Ccsmo S4ncha, Paco Martín. Manuel Rivdro Lourriro, Vrcroc FeCÑrldei Freixanes, Lws Álvarez Pausa, luis Reí Núllei, Merccde. Caeiro. Amón Capc~n. Nacho T aibo. Noli Vqa, XC$Ú:S Gondla Góma, Pepe Cartel.ro. Claudio Ulpei Garrido,~ Alhcrte &drez, Afumo Rlbas, Ptpe O.lavan, babcl llútolo, Pedro Gómei V•lad&, XOIC! Maria de
C..tro Errotera. XOIC! M•nucl Gacela Crcgo, Mi¡uel Anxo Mur.ido. Be.mar•
do Mili> Vb¡ua, M=men Bor Boo, Francitco Carb:illo, Lino Braxe, XOIC!
Ramón Freixeiro M•w, Manuel fen-clro F~. O.rloo P•ulo Manln"1
Pcn:rro, XOIC! Luu Manfuer Pcrciro, Xesús Pi.tón. JoAo Gu~. Ptlar Pallará,
XOIC! Agrelo Hcrmo, Manuel Gon:;lla Mllbrc:a, Carloo Vclaaco, Bc.rta Álvo·
ra CXcamo, Otus P•ro, Manuel Iglesias Rodrigue¡. úidro Novo, XOIC! Ra·
móo Pena. Anselmo Ulpei Carrelra, >«* Enrique A<:una, XOIC! Manuel S.rillc, Xan Traba, X06é Masa V6u¡ue:, Francisco Fem4ndci Re~ Marra XOIC!
Agra, Camic Hennida , babel Álv-•rci !.o=uo. Tan:W. Navai:a, X.- Vbolo,
Pilar Fa.U, Antón Ulpei Dobao, Antón Coota, Mar¡a Vllanova, Luu l¡lala ,
Ramón Garc!a·Bodallo Pcreira, Pilar Est!va Rodr!guci, U.bel Kcrdudo. Roben Baxter, Milagros Becerra Martina, Miguel Rivera Fc~nda. Rafa Vi·
llar, l5abel Vaquero, Gusravo Ooc:ampo, Marlsa ~la S.O.ne, X06é Penabade Gondla , Ana Canana Carou, Xoc~ Monucl Rama Trillo, Pilar
Ogando Riandc, ~ Barrciro Otero, José Luis Ruli. Goniála. Xan Antón
Rodríguez Váu¡uci, Amanda Álvara, Dion lJio Pereira, Bleilo Alonio, Benigno Torre Ulpei, Xenaro Garcf2 Suára, Marlurmen Fc:lna Bout(s, Helena
Pillado Vega, Ana Pillado Vega, Xoo! lul• Goniáler Arer, Roca Muftii. Ca..
ero, Laura Tar.o, Salera Goy, Manuel Marf2 fefÑnda Teixelro, Abe! Lópe?,
Hcnrique Harguindcy, M•ruxa Barrio, Henrique Rabunhul, Roxello Martina , Xosé Luis Armcsto, Manuel Caamallo, Miguel Mato Fondo. Xoaqu(n
Femández Le1ceaga, Xocé lois "O Carrabouxo", Xavler Villur Trigo, Alberre Allegue, Francisco Manrlque, Xe1Úll Dom(nguc, Xoán Neira Lópe?, Luis
Gon~ lez Blasco (F0t), Xost Ramón Fandlllo, Xost María Oonllllez XII, Xurxo Pérez Gómez, Modcsr.o Manína V:!zquez, Amada Traba Dfai. Fernando
Pérei Costas, Luis Otero V:úquci, Xesds Manuel Garcf:I Mooquera, Xmé Maria Garda Cancelo, Manuel Bragado, Maricanncn Taboada Püer, Manuel
Moldes, X06é Lu i.! de Dios Mart(nez, Tono Carbajo, Xoan Couto, Manuela
Rodr(gucz Lorcnro, Xooé Manuel Gonr.llu Barreiro, Marisa Núnez Álwro,
Antom Foncs, Guillermo Cance lo, Maria Milhl n, Xost Martína, Álvaro
Álvarcz Blb¡uez, Darlo Xan O.bana, Xavier Rodrígua &ixeras, Pedro de
Llano, Nieves Teijeiro, Elvira Femández, Dores Sánchez Alegre, Xcsús Jares,
Gabricla C..tro & bro, Fenn (n Bauza Álvarez, JOO<! Mar.o Alborja, Uxfo Váz..
quez üarcf:I, Juan Neira Femández, Carlos Mella, Manuel Portas Femándcz,
Angeles Ca lvo Pém, Ramón Martlnez Rodrigue, Ana Pereiro Ulpci, Xavler
Garrote Cabe lo, Carme Gmracós Rius, Juli:ln Ferrer Garc ra, Mercedes Tci·
jeiro Gato, 0. rlos Pira Oteda, Fran Alonso, X. C id O.btdo, Claudia Aragondc Aragonde, Carlos Blanco Vila, Mónica Caamaflo Fand iflo, Xosé A.
Allego Ulpci, Yolanda Ogando Gonr.llez, Mº Manlnez Varela, Antón lapo,
Mari lar Aleixandre, Miguel Cid Femándci, Susana Bomtla Rodríguci, Xavier
Cid, Naral ia Femández, Begoi\a Caamallo Rascado, X. Alonso Montero, Dolores Vilavedra Femández, Xosé E. Monteagudo Romero, Mº Jesús Juanatey
Malvares, Magdalena Oro Silva, Joam Rodríguez Cid, Juan Vil lar Góm"2,
Helena de Ca rlos Villamarfn, Alberto Gonr.llei Alegre, Antón lamaperci ra,
Bernardo Carpente Allegue, Ramón DomCnguC2 Veiga, Helena Pérez Fernández, Brnulio Amaro O.amai\o, XO!ié Luis Suá rez O.nal, Manuel Sendón,
An tonio L. Doiro Taboada, Teresa Rodríguez Martlncz, Manuel Janei ro Ca·
sal, Pilar Rodríguez Gonzálei, Luis Figueiredo Godoy, Xosé M. Frelre Caamaño, Mª lgnacia Montcmayor Cascrovicjo, Robeno Pérez Pardo, Ce lia Torres
Boutal, Antón Patiño, Mcnchu Lamas, Lu is Dom(nguez Juncal, Antón Mascaro, Manuel Álvarci Tomeiro, Cristina Losada, Xosé M.Garcfa Trigo, Vicente Araguas, Elvira Souro, Ramón Upe¿ Suevos, Manuel Veiga, Carlos
Corobade, Ca nnen Adán Villamarín, Concha Costas, Marta Ulpci, Rooario
Álvarez Blanco, Xosé Ramón Pousa, Miguel A. Garcfo Álvarez, Perfecto
Conde Muruais, Trinidad Fuenteseca Femándc-., Daniel Cabana Yáilez, Ramón Can és Núi\ez, X. Manuel Femández Varela, Marcos Cela Femández, X.
Anxo Lage Suárcz, Xosé Bernardo Castro Campos , Ramón Caamano Marlño, Xosé Otero Pifleiro, X. Manuel Rial Cascelo, Fr•ncisco Quimela Rome·
ro, Xosé Mª Garcf2 Pé rez, Henninio Barreiro, Yolanda Casraño Pcreira, Xurxo Souto Eiroa, Isabel Romero Barciela, Antonio Álvarez Oonzález, Laura
Gonzálci Iglesias, Ana Montenegro Álva rez, Mª Lui&! Rauco de la Fuenrc,
Xosé A. Peroro Ruiz, Pilar Gonr.llez Abreu, Anxo Quintcla, X. Ma nuel Pcreiro, Ana Fcrnández Puentes, Ramón Draz Femández, Ánxeles Penas Gar..
era, M" Xosé Martíncz Nciro, Emilio Nogueira Ma ure, Ca milo Franco, 0.rmen Iglesias Rábade, Mundo Cal, Felix Cal, Elena Rodríguez, Cándido Paro,
Antonio Femández , Ga briel Dcaz Lueiro, Lisardo Constenla Ramos, Gumer·
sindo Villamayor Marc(nez, Luis Ribadulla Femández, X. Luis Frade Sá nchcz,
Manuel Draz López, Tomás Luna, Ana Rosa González, Damián Villalaln, Silverio Rivas, Agu.,rn Femández Paz, Mário J. Herrero, Ka thryn Tea~ley.
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Abre unha nova
etapa ecomeza
asua precampaña
para as
autonómicas
cun manifesto ante
maís de 200
axentes sociais

OBNG
apresenta
'o País en
positivo'
Beiras afirmou que o BNG comezou unha nova etapa.

e da sua sociedade para superar
os atrancos e liderar o cámbio".

* B . LAXE

O BNG comezou unha nova etapa na que primará o diálogo
coa cidadania partindo da idea "dun País en positivo". O
manifesto Un compromiso responsábel co noso país, dado
a coñecer a pasada semana por A Nosa Terra, e apresentado o 22 de Xuño en Compostela, é a primeira cenificación e
o ponto de partida. O documento será, ao mesmo tempo, "o
marco e o eixo" para realizar o seu programa de governo.
Apresentouse o BNG en sociedade ante as próximas eleicións autonómicas congregando nun noviño hostal compostelán a máis de
200 persoas, entre as que se atopaban representantes de organizacións sectoriais e sociais, desde os máximos responsábeis dos
sindicatos CIG e SLG, a comunidades de montes, asociacións de
viciños, culturais, ecolóxicas, do
ensino, escritores, pintores, profesores, xente da cultura en xeral e
alguns empresários. Asimesmo

estiveron presentes os máximos
dirixentes do BNG e os seus alcaldes e a maioria de concelleiros
das cidades.
Xosé Manuel Beiras, antes de
realizar a leiturá do documento,
afirmou que ali estaban representados "os sectores máis dinámicos do País", para "comezar
unha nova etapa". Precisamente
País é o eixo deste documento.
Un País "en positivo", porque "o
BNG ere no potencial de Galiza

Ainda que Beiras falou dunha
nova etapa na que primará "a interlocución permanente coa sociedade", quixo deixar claro, despois de ler o manifesto~ que calificou com9 "rigoroso no seu contido", que xa no debate do Estado da Autonomia de 1999 realizara unha diagnose semellante á
que contén o documento. Tamén
afirmou que o ponto de partida
do novo programa será o de
1997, "revisado e actualizado".
Beiras, que se afanou en lanzar
unha mensaxe optimista á sociedade, tanto desde o ponto de vista dos contidos como na sua
posta en escena, moi distendida
e relaxada, non por iso esqueceu
as críticas. Afirmou asi que se dá

Reportaxe gráfica: A. PANARO

unha total "parálise do poder" e
que o Governo "mostra unha
imaxe escuálida da realidade",
pois existe unha dualidade inversa entre "a realidade social, cun
avance constante da conciéncia
do pavo galego como tal, e o panorama político institucional,
igualiño ca un corpo sen alma".
Se esta "nova etapa" na que "primará o diálogo coa cidadania"
non se pode considerar, segundo
Beiras, un ponto e a parte na traxectória do BNG, pala redacción
do documento e polas mensaxes
lanzadas, semella que a estratéxia dos nacionalistas cara as autonómicas do 2001 vai incidir ainda máis en dar unha imaxe positiva, de alternativa de Governo.
Unha alternativa que pasará, como afirmou. Beiras, "non por un
recetário de xestión de uso exter-

no", senón por marcar as grandes liñas dunha acción de Governo. Unha acción de Governo e'
unhas liñas mestras nas que o
BNG quer implicar a maior parte
da cidadania, realizando con ela
"unha interlocución permanente".
No convívio celebrado após do
acto poñiase de manifesto nos
distintos comentários como a imaxe dada polo BNG no Governo
das principais cidades vai servir
para que a cidadania o olle xa como unha opción capaz de gover~
nar mália a faciana que, segundo
os principais cárregos institucionais nacionalistas, están dando
da sua xestión a maioria dos
meios de comunicación. O debate
instalouse en como percebe a sociedade a laboura de governo do
BNG e a refracción que poden ter
as cidades no resto da nación.•

Xosé M. Beiras con Fernánde:ii: lores (á esquerda) e lais P. Castrillo, akaldes de Pontevedra e V'igo. Na outra foto, o Secretário Xeral da CIG, Femando Acuña, Luís Burgos, Secretário Institucional da CIG·Estado e Manuel Monge.
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No Ferrol perd0 alista oficial een Vigó Obtivo unha minguada vitória

Rebelión das bases·do PP
caria o traballo na base chegoulle para gañar.

*A.E.

As bases do PP de Vigo e Ferro! déronlle J.m bon susto á
dirección galega nos congresos locais. Na cidade departamental o deputado Xoan Juncal venceu, contra todo pronóstico, á lista oficial de Gonzalo Antón. Na cidade olívica
Pablo Egerique conseguiu tan
só 181 votos máis que Maite
Fernández. As divisións internas sairon a luz e Fraga olla
como as causas non están tan
atadas como pensa. As bases
rebélanse ainda que, de momento, a guerra só sexa local.
Cando na Feira de Mostras do
Ferrol a mesa anunciou que Xoan Juncal obtivera 211 sufráxios
e Gonzalo Antón 150, a sorpresa
no PP foi tan grande como se a
grua de Astano se viñese abaixo.
Gonzalo Antón non só estaba
apoiado por Fraga e Palmou, senón que incluía na sua candida-

En Vígo foron máis previsores.
e á dirección non os colleu por
surpresa. Pablo Egerique cumpliu os seus pronósticos, pero
só pudo conseguir superar a
Maite Fernández por unha estreita marxe de votos. A vitória
foi tan curta como traballada.
Unha hora antes de rematar o
or oficial puxeron
prazo, no sect_
en marcha unha operación de
busca, captura e acarreo de militantes ao Centro Cultural CaixaVigo,... onde se celebraban as
votación s.
A ex·concelleira Maite Femández case bota aboixo a candidatura de Egerique en Vigo.

tura a toda a nomenclatura popular: o Delegado do govemo, Fernández de Mesa, o Presidente
da Autoridade Portuária, Guillerme Romero e, até o tillo de Isidro
Silveira, o presidente do Racing,
recén ascendido.

Non lles chegou. Juncal, un ·recén chegado á política, que
non levaba na sua lista nen un
só cargo, nen un só concellal,
non fixo caso a Fraga que lle
pediu que retirase a candidatura e, apoiado por Romai Bec-

Ainda que a campaña comezara moito antes. Palmou, que
prometera ser neutral, decantouse publicamente por Egerique. Corral e o grupo municipal, que afirmaran que non OJ:>inarian, fixeron lago o mesmo.
Igual que Fraga. Maite Fernández tamén ollou como a aban-

donaba Pablo Comesaña, un
dos seus maiores apoios, denunciando presións á sua candidatura. Egerique incluiu na
sua a todos os pesos pesados
actuais, ex e famílias tradicionais viguesas.
Tanto Juncal como Maite non só
se enfrontaban á dirección do
partido, senón ás famílias que fixeron o PP e mangonearon
sempre na localidade aos partidos da dereita, ben directamente ou por interpostos.
A mensaxe foi recibida como
unha treboada en Compostela e
Madrid. Quen semella que vai
ser o maior beneficiado é Cacharro Pardo. Agora "recoméndanlle" que deixe algun dos cárregos, "senador, presidente da
Deputación e presidente provincial do PP". Pero como Cacharro non quer e as bases deciden, ninguén tala xa de "imposición", como antes.•

Destituen aBonifácio Borreiros como portavoz de Ferro!

O PSOE apresenta unha proposta imposíbel para entrar
no governo de Pontevedra
te ano entre entrar ou non entrar
no governo, mesmo rachando
co BNG) é idéntica á empregada por Catos Príncipe en Vigo,
con infaustos recordos para os
nacionalistas.

*A. EIRÉ

O PSdG-PSOE queren constituir un "co-governo" en Pontevedra apres~ntando unha proposta pública que non pensan rebaixar, segundo afirma o seu
voceiro, Roberto Taboada. No
Ferrol, pola contra, a executiva
local destituiu a Bonifácio Borreiros como portavoz do grupo
socialista no concello.
"Positiva". Asi considera o alcalde
de Pontevedra, Miguel Fernández Lores, a proposta do PSdGPSOE para entar no govemo municipal. Lores afirma que era algo
previsto nos acordes entre ambos partidos lago de aprobarse
os orzamentos do ano 2000 e de
pactar outras políticas sectoriais
cos socialistas. Lores considera
que é consciente de que está a
governar en minoría e de que hai
que "antepoñer os intereses de
Pontevedra, polo que os apoios
dos socialistas son inestimábeis".
Ao tempo que pon de manifesto
que, nesta situación, é lóxico que
teñamos en canta o programa
socialista, como xa o vimos facendo agora cando recebamos
os seus apoios".
O alcalde pontevedrés afirma
que este acorde debe de ser ne-.
g.ociado entre as duas partes,
"porque non só hai un governo
que funciona moi ao xeito, senón
moitos prox~ctos deseñados e
en marcha que son básicos se
consoliden pois son pactos coas
forzas sociais e acordes coas
distintas administracións".
Pero o voceiro socialista, Roberto Taboada, cando aprese~tou a
\\.-i •.
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Relevan a Borreiros
no Ferrol

No Ferro! a executiva socialista
decidiu cesar de xeito fulminante a Bonifácio Borreiros como
portavoz do grupo municipal,
obrigándoo a abandonar a primeira tenéncia de alcaldia, ainda que, de momento, seguirá
como concelleiro de cultura.

O Alcalde de Pontevedra, Miguel F. Lores, saúda ao socialista Roberto Taboada o dia da toma de posesián.

proposta non só deixou moi claro que non era "entrar no Governo" o obxectivo~ senón que falou
dun "co-governo", calificando
como inegociábel a sua "séria,
sensata e razonábel proposta",
fixando 15 dias de prazo para
comezar as negociacións.

0 escrito apresentado por Roberto Taboada consta de oito pontos
nos que se pede o programa comun de governo, a primeira tenéncia de alcaldia para o voceiro
socialista, sustituindo en calquer
caso (mesmo dimisión) a Fernández Lores na alcaldia, e outras
duas máis para os concelleiros
Tereixa Casal e Luciano Santiago
que, como Taboada, terian dedicación exclusiva. Para o~ outros

~,~~ ...\·,~",-
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dous concelleiros demanda a
presidéncia das comisións de Urbanismo e PoUtica Social.

dos concelleiros de cada forza, en
Ponte\fedra 10-5 a favor do BNG.

Así as causas, de manterse as
posturas, todo indica que o pacto vai ser case impo-síbel. O
PSOE non só apresenta os tér. minos da proposta como "inegociábeis", senón que a deu a coñecer publicamente, un xeito de
negociar que leva sempre a que
agora haxa gañadores e perdedores. Polo demais, apreséntaDesde o BNG afirman que é ne- -se cando o BNG ia facer o bacesário estudar con tempg_..sufilanzo público do primeiro ano de
ciente a proposta, que Taboada
governo, o que pode dar a idea
apresenta como "inegociábel",
de que o que se pretende é criar
tendo en canta ademais outros
inestabilidade no governo municoncellos nos que BNG e PSOE
cipal. Por' se fose pouco, a palateñen pactos, asi como a correla- ~ bra co-governo que emprega o
ción. de com_peténcias en fu~cíón
PSOE (que se de~ateu todo es-

O próprio Roberto Taboada seria o coordenador da área de
Promoción e Benéstar que en-.
globa a política social, cultura,
festas, recintos feriais, xuventude, deportes, educación e bai· rros. Competéticias que compartiria cos seus compañeiros.
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Oeste xeito, constátase a ruptura que permanecía chocando
desde as eleicións municipais.
Os problemas veñen dados polo
enfrontamento de Borreiros co
anterior secretário xeral, Fernando Blanco. Até de agora, no
concello mantiñan un equilíbrio
de forzas, pero a proximidade
do congreso en Madrid fixo que
se fosen decantando posturas.
Entre elas a de Amable Dopico,
recentemente elexido secretário
xeral, e nomeado como novo
voceiro, que, segundo Borreiros,
o traicionou pasándose ao bando de Fernando Blanco.
O secretário xeral do PSdGPSOE, Pérez Touriño, que tiveraen Borreiros un dos máximos
apoios, aprobou esta destitución
se é "para que funcione millar a
política municipal", mentres que
Amable Dopico xustificou a decisión en que é preciso "recuperara liña política", segundo a cal
o secretário xeral ten que ser o
voceiro do grupo .n:iunicipa,I. +
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Que é que se anúncia agora como mapa do xenoma
humano?
O ADN é unha molécula constituída por unha dobre cadea que
contén información, dun xeito
análogo á información contida na
ordenación das letras que forman
unha palabra. Se tomamos as letras t, e, m, o, depende como as
ordeemos dan informacións distintas: temo, meto, tome ... O
ADN está formando unha longa
cadea de catro moléculas pequenas que se repiten e que segundo
as posicións nas que esteñan dan
lugar a informacións xenéticas diferentes. Son inf0rmacións para
fabricar proteínas, que són os
compoñentes básicos dos organismos. O que se fai co Proxecto
Xenoma é ler a arde na que están
esas catro letras ao longo de todo
o ADN dunha célula. Cada cromosoma ten unha molécula de
ADN e no conxunto dos cromosomas estariamos talando de descifrar a posición de tres mil millóns
de letras, ou sexa de nucleótidos.
Deses 3.000 millóns de nucleótidos, os xenes (a parte que que
contén información para fabricar
proteínas) ocupan entre o 3 e o
5% (uns 150 millóns). Do resto
non se sabe se teñen algunha
función. Alguns chámano ADN lixo, porque pensan que non serve
para nada, outros pensan que poden ter algunha función afnda por
descubrir.

Lense só eses 150 millóns
útiles?
Lese todo. E unha vez lido hai
que saber que parte corresponde
a xenes, e iso aínda non está feito. Até agora leuse tocio en bruto,
pero non de forma completa. A
empresa Ce/era Genomics leu un
99% e o consórcio públ ico o
85%. Unha vez lido hai que saber
o que significa. De feíto no anúncio do 26 de Xuño non dixeron
cantos xenes ten o xenoma humano, porque aínda non o saben . O consórcio público ten
identificados 38.000 xenes, pero
é que ademais fai falla identificar
as secuéncias de control (necesárias para que as enzimas saiban identificar o xene a partir do
cal fabricar unha determinada
proteína). É importante non só dicer que tal xene intervén na fabricación de hemoglobina, tamén
que secuéncia de control permite
a sua leitura. Se se quer fabricar
insulina para un diabético non
abonda con collar o xene, metelo
nunha bactéria e que iste a fabrique, se non lle pos a secuéncia
de control para que os enzimas
da bactéria o lean non serviria
para nada. Todo iso está por facer, ainda que xa se coñece para
determindos xenes: o da insulina,
o da hormona de crecemento, algun factor de coagulación ... Máis
para o conxunto de xenes será
un traballo de moitos anos.

Despois de saber cal é a secuéncia de cada xene falta coñecer para que serve cada un
deles?
E iso non é solucionábel soamente cunha rutina informática. Tocias
as células do corpo teñen o mesmo ADN pero en cada célula só
están activos un pequeno número
de xenes, uns cantos milleiros.
Dependendo dos xenes activos a
célula especialízase nunha fun. ción. O xene para fabricar insulina
está en todas as células do carpo,
·pero só un grupo de células do
páncreas teñen ese xene activo,
por iso é importante saber como
se activan os xenes para poder tirarlle utilidade biosanitária.
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ción e a persoa non sofriria a enfermidade ainda que nas suas
células reproclutoras seguiria e~
xene defectuoso que poclería se
transmitido aos seus tillos. Hoxe
hai acordo unánime en que iso
pocle chegar a facerse, tomando
as precaucións propias de calquera tratamento que aínda está
en fase expeerimental.

'Agora hai que saber onde están
os xenes e para que serven'
_Daniel Soutullo, biólogo

Estaria o conflito de actuar ou
non sobre as·células reprodu. toras .

. . XAN CARBALLA

Nese caso non se actua sobre
enfermos senón sobre as células
AUTOR DE DE LIBROS COMO DE DARWIN AD ADNOU OS XENES EOFUTURO HUMANO, OBIÓLOGO DANIEL SOUTULLO reproductoras, sobre o cigoto
(óvulo fecundado) ou sobre un
DEBULLA A IMPORTÁNCIA DO RECENTE ANÚNCIO SOBRE OXENOMA HUMANO, EAS SUAS IMPLICACIÓNS NO FUTURO embrión de moi poucas células.
DE MOITAS ENFERMIDADES DE TRANSMISIÓN XENÉTICA. "COÑÉCESE A CADEA DO ADN, FALTAN POR LOCALIZAR A lso chámase terápia xénica xerminal e hoxe está proibida, pero
GRANDE MAIORIA DOS XENES E AS SUAS FUNCIÓNS ESPECÍFICAS. AINDA HAI TRABALLO PARA MOITOS ANOS" hai feitos ensaios en animais.
Non son partidário porque ten
moitos perigos potenciais, non só
de malos usos, senón de efectos
non controlados, e ademais hai
outras alternativas que cobren
practicamente tocio~ os bens potenciais da terápia xerminal e tañen menos problemas. Por exemplo facendo fecundación in vitro e
seleccionando entre os embrións
obtidos aqueles que non teñen a
enfermidade en cuestión e implantar, no útero eses que están
sans. E o chamado diagnóstico
pre-implantatório, que é legal nas
. leis españolas para cartas enfermidades graves. A frecuencia de
transmisión dunha enfermidade
xenética varia entre o 25% se o
xene é recesivo e o 50% se é dominante, polo tanto a metade dos
embrións non levarian a enfermidade no pior dos casos. A terápia
seria necesária para introducir un
xene que os pais non teñan, por
exemplo algun relacionado coa
resisténcia a unha enfermidade,
cando os pais non son resistentes. Para solucionar unha enfermidade existente non seria precisa esa terápia.

Como influen os intereses da
indústria farmacéutica na liña
de investigación e como está o
debate sobre que o mapa do xe·noma sexa de domínio público?

A.N.T.

ret~aso mental. Desde hai anos
pódese detectar xa no nacimento
e d.arl!le desde o princípio unha
dieta adecuada suplementada en
tirosina e sen case fenilalanina,
Calcúlase que son 6.000 os xenes involucrados en enfermidaconseguíndose U!l crecemento
des xenéticas. Coñecendo eses . normal e que non se manifeste a
enfermidade. Neste caso coñexenes haberia duas formas de
cendo o funcionamento do xene
actuar sobre as enfermidades.
non é preciso deseñar un fármaUnha primeira sería deseñar fárco e abonda cunha dieta. Neumacos específicos que actúen
tros casos ao coñecer o funciodirectamente a nivel da función
namento do xenes poderíase fado xene alterada. Un exemplo: a
bricar fármacos axeitados que
fenilcetonúria é unha enfermidapermitirían restablecer o funciode que as persoas que a pader:iamento normal do xene que
cen teñen un xene defectuoso
provoca a enfermidade.
que impide transformar un aminoácido noutro (a fenilalanina en
A outra posibilidade sería a terátirosina). Ao carecer de tirosina e
pia xénica, que aínda está en fater un exceso de fenilalanina a
se de ensaios experimentais.
persoa sofre entre outras causas

A idea que máis circula é a
nova capacidade de curar enfermidades.

Cando hai un xene defectuoso
introdúcese unha cópia non defectuosa do xene que solucione
esa caréncia. Pódese explicar co
exemplo da fibrosa quística, unha enfermidade que acaba senda mortal na maioría dos casos e
se manifesta nos nenas desde
os 3 ou 4 anos. Entre outras síndromes teñen unha acumulación
de moco moi visgoso nos pulmóns que dificulta a respiración
e que pode rematar provocando
a marte. Unha posibilidade seria
introducir nas células das vias
respiratórias dos nenas que xa
sofren a enfermidade o xene sano da fibrosa quística para que
poidesen producir un moco normal que se poida eliminar. Se iso
se l<;>gra pocleriase obter a cura-

Tocio isto non se faria sen intereses económicos. Non· toda investigación está mediatizada por intereses, pero desde lago a que
precisa grandes investimentos si,
salvo que sexa totalmente pública e mesmo· asi. Como non se
pode apresentar como . unba investigación só interesada comercialmente estánse enfatizando,
con exceso, titulares como que
iste avance vai salvar a humanidade. Se un traballo ten unha
grande utilidade biosanitária pero
pouca perspectiva de rendabilidade económica non se vai investir
nela. Poño o exemplo da malária.
O colombiano Manuel Patarroyo
traballa nunha vacina para esta
enfermidade, a que máis martes
causa no mundo cada ano, moitos clientes potenciais pero probas. Cando buscou financiación
de grupos farmacéuticos importantes non a conseguiu porque o
prezo da vacina que se procluciria
faria inviábel que os "clientes" a
mercaran. Pola contra a fibrose
quística ten moitos menos usuários potenciais, pero son de países ricos e clases sociais que se
poden permitir o gasto. ~on é
que sexa malo este investimento,
porque calquer curación é positiva, pero debiase priorizar o gasto
que afecta a máis povoación. E
non fago a demagóxia de negar a
necesidade destas investigacións, nen moito menos; falo sobretodo dos recursos públicos
porque os privados vanse conducir pola rendabilidade. •
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"Ourense con
Benposta" foi o lema
dunha manifestación celebrada o Martes 27 de
Xuño, na que
participaron sete mil
persoas e na que os
asistentes se pronunciaron contra a usurpación
dos terreos da Cidade
dos Muchachos para
construir un campo de . . .
futebol e contra a
campaña de
desprestíxio que se dirixe contra esa comunidade educativa e
nomeadamente contra o
seu director, o Padre Xesus Silva.

.Masiva mobilización apoiada por viciños, oposición esindicatos

"Todo o que din é mentira" foi o
lema máis coreado na manifestación, na que participaron sete
mil ourensáns, aproximadamente os que callen na Praza
Maior, onde rematou -' o acto.
Os asistentes corearon outras
consignas como "Fraga, escoita, Ourense con Benposta", "si,
si, si, Benposta queda aqui", ,;
"concelleiros do PP, onde están, non se ven", ou "La Región, menos difamación", que
berraron os manifestantes cando a marcha pasaba diante do
mén en alusión a Xosé Martíedifício dese xornal na rua do
nez Núñez, o empresário de
Paseo.
Ponferrada que mandou matar
a Xosé Guiña. "Menos mal que
A mobflización partiu do pavio outro [Fraga] só lle foi á voda
llón dos Remédios e concluiu
da tilla [de Martínez Núñez], ·
na Praza Maior, diante do conque se chega a ir de padricello. Ademais de numerosos
ño ... ", afirmou, para dicer lago
rapaces de Behposta e multituque o Padre Silva tiña que "ser
de de ourensáns, estaban premenos silva e máis benigno" ,
sentes o Padre Silva, repreen alusión a Benigno Moure ,
s.entantes sindicais -que portacuxa Fundación San Rosando
ban unha pancarta co lema
recebe un trato moito máis fa"Ourense con Benposta", asivorábel por parte da Xunta que
nada pala Coordenadora Pro
Benposta. O PP tamén estivo
Benposta- e destacados polítipresente nas críticas do autor
cos locais e nacionais , como
do Carrabouxo. "Nisto, todos
Xosé Manuel Beiras, Xosé
Henrique Rodríguez Peña, Alfredo Suárez Canal -os tres do
BNG-,· Ismael Rego· António
Troitiño ou Xúlio Alvarez -os
tres do PSOE.

Sete mil persoas
maniféstanse en Ourense a prol de Benposta

Comunicados de apoio
Ao final do acto, várias organizacións leron comunicados de
apoio ~ Benposta. O representante · da Coordenadora de
Apoio- de Ourense dixo que
"queren rematar con Benposta
e se non é posíbel, facer que
non- se· vexa, poñerlle un campo de futbebol diante". O humorista Xosé Luis arrincou as
risas qos presentes nun discurso- no que recorreu aos seus
habituais xogos de palabras e
alusións veladas. Afirmou que
" se teñen que enteirar que
Benposta non está mal posta"
e refe riuse á campaña contra
Silva tevada a cabo por Maria
"M artínez" D'Abuisson. "Que
pe ri go os Martínez", dixo ta-

están xuntos, os da boina e os
urbanitas, todos son labregos,
todos van ao campo , ao campo
do Cauto", dixo aludindo ao
campo de futebol de Ourense,
que a Xun ta quer trasladar a
Benposta. Lembrando que Silva foi proposto para prémio
Nobel , Xosé Lois concluiu o
seu parlamento e pasou a ler
un manifesto cidadán conse nsuado entre todas as organizacións da cidade.
O manifesto cidadá a pral de
Benposta lembrou os cuarenta
anos de vencellamento coa cida-

de e os milleiros de nenas formados nos valores da liberdade
e solidariedade . "A pirámide de
arlequins formada cos máis fortes abaixo e os máis febles e leviáns arriba, representa unha filosofia que alguns se empeñan
en ignorar", dicia o manife sto,
que tamén empregaba expresións como "vergoña ante a cobiza especulativa reforzada con
mentiras" e reclamaba a continuidade de Benposta cun futuro
decidido meiante o "acordo e o
consenso froito do diálogo".
Por último , antes de concluir o

acto e erguerse unha pirámide
de arlequins na Praza Maior de
Ourense, interviu Xesus Si lva. O
Padre Silva agradeceu emocionado a presenza multitudinária
na manifestación e afirmou que
"moitas persoas da direita que
coñezo chamáronme para pedirme perdón por non estar presentes, pero perigaba o seu
posta de traballo". Si lva rematou
a sua intervención dicindo: "don
Manuel , escóiteo ben!, óiao vosté, en Benposta, mentres este
crego e estes ourensáns mateñan ergueita a cabeza, non meterá vosté un gol". +
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AXunta non substitue opersoal que marcha en Xullo _eAgosto, denúncian en Lugo

Sergas, fechado por vacacións
-0- PAULA BERGANTIÑOS

O Xoves 22 de Xuño celebrouse en Lugo unha nova mobilización para denunciar que durante os meses de Xullo e
Agosto o persoal facultativo
que colle vacacións non vai
ser substituido. Estaba convocada pela Plataforma en Defensa da Sanidade Pública que
entre outras cuestións tamén
denúncia a falta dun servicio
de neurociruxia e o feche de 7
dos 1O quirófanos do complexo hospitalário Xeral-Calde.
Xinecoloxia, na consulta de Planificación Familiar, por exemplo,
é unha das especialidades que
vai quedar sen cobrir durante o
Verán porque o Sergas, por segundo ano consecutivo, non nomea substitutos para o persoal
que colle vacacións. "Significa
-explica Maria Xosefa Senra,
unha das representantes da
Plataforma- que moitos pacientes van ter que quedar moito
máis tempo sen diagnosticar,
sen probas complementárias ou
sen tratamento".
"O problema é que, por riba, as
consultas xa están moi masificadas -engade Maria Xesus
Méndez, unha compañeira. Para unha consulta de Xinecoloxia de duas horas e média, por
exemplo, cítanse 22 mulleres,
pacientes ás que se lles teria
que adicar, cando menos, entre
8 e 12 minutos. lsto sen ter encanta que en moitos casos hai
que falar con elas un anaco e
que tamén se teñen que vestir
e espir".
Como medida que axude a
desconxestionar as consultas,
hai meses que a Plataforma
propón que o Centro de Especialidades, que está situado na
Praza do Ferrol, abra pelas
tardes. Lembran que hai máis
de vinte anos que non se convocan prazas fixas para especialistas e que máis do 70% do
persoal do Sergas é i.¡lterino
ou contratado. Oeste xeito, a
día de hoxe, para poder acudir
a unha consulta de ollos en
Lugo hai que esperar seis meses e para facer unha operación de cataratas até finais do
2001, unha situación que a
opo~ición xa denunciou no
Parlamento.
A Plataforma tamén lembra
que todos os Veráns, "fechan
algunha planta do Hospital,
desta volta máis de oitenta camas, coa excusa de que teñen
que facer obras. Pero en realidade, o que quer a Administración é aforrar cartos en persoal
-explica outra representante.
Hai anos o bloque de vacacións daba traballo a moito
persoal de enfermería no. paro
que agora xa non se move.
Acontece o mesmo coa dotación de material. Ternos pedidos feítos desde hai seis me-.
ses que ainda non chegaron ".

Sen quirófanos dabondo
Por outra banda, a Xunta ven
de anunciar que quer pechar
para facer obras sete dos dez
quirófanos que hai no Hospital
Xeral. Oeste xeito, desde o

mes de Xullo até o Outono, vai
quedar un só quirófano para
realizar as operacións programadas e dous para as urxéncias. Se se produce un accidente con cinco persoas que
necesitan ser intervidas, tres
van ter que ser desprazadas a
outra província.
A Plataforma mantén que esta
medida, para a que se anunciou un custe de 1.000 millóns,
non se entende desde o mo-

mento en que a Consellaria ten
previsto levantar un novo hospital. "O que pretenden en realidade -engaden- é aumentar
neste t mpo o número de operación , incluso de urxéncias,
que s desvían para as clínicas
priva as, o Polusa e a Virxen
dos llos Grandes, nas que se
tr allan en condicións moito
áis precárias".
"A Administración di que aforra
pero en casos como o de Cata-

lunya ou e do METEC demonstran que subvencionar os centros concertados sae máis caro
que investir na sanidade pública. Nós exiximos que os 24.500
millóns destinados á concertación revirtan exclusiva.mente na
sanidade pública". Ao fío, as representantes da Plataforma
lembra que o Banco de Sangue
tamén é unha Fundación e que
levar unha bolsa desde Santiago para unha urxéncia costa
12:000 pesetas.

Outro dos problemas da atención sanitária en Lugo, que ven
de vello, é a falta dun Servício
de Neurociruxia. Hai un ciruxano que consulta, pero que non
opera urxéncias e os pacientes,
até hai pouco, tiñan que ser enviados á Coruña. "Agora trasládanos a Santiago. Tardan mé".'
dia hora máis, con diagnósticos
para os cales tres minutos de
máis poden ser determinantes",
comentan.+
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O difícil
que e matar
/

Henrique Salas quer iniciar unha campaña cidadá contra Fraga.

A.N.T.

Anegación do holocausto xudeu eas declaracións públicas do
presidente, argumentos da querela

Un funcionário ·da Xunta denúncia
a Fraga por 'conduta filofascista'
Henrique Salas, funcionário da Xunta de Galiza, vén de denunciar diante da fiscalia de Compostela o presidente do Governo
galego, Manuel Fraga e o historiador Juan Luis Beceiro, por
considerar que ambos os dous praticaron unha conduta filofascista ao asinar, como coautores, un libro que minimiza o holocausto xudeu na época nazi. Salas inclue tamén na denúncia
vários exemplos de comportamento "ultradireitista" de Fraga
en casos como as ditaduras arxentina, chilena ou salvadoreña.

sión pode ser sometida a restrición s que constituan medí.das
necesárias, nunha sociedade
democrática para a seguridade
nacional, integridade territorial
ou seguridade pública".

A querela de Salas diante dos
tribunais galegos argumenta,
con grande profusión de documentación sobre escritos e declaracións de Fraga, que o presidente da Xunta ten unha "cond uta filofascista" que roza a
"apoloxia do terrorismo". Ademai~ de sinalar o epílogo á obra
de Juan Luis Beceiro . A

A demanda en contra de Manuel Fraga xa está en poder das
autoridades xudiciais, que terán
que decidir cal é o seu futuro.
Mentres, Henrique Salas quere
a espera sexa activa. "A miña
intención é espallar o contido
desta denúncia para que todo o
mundo saiba o que aquí pasa".
Nesta estratéxia, o denunciante prepara novas medidas que sirvan para encanar todas as querelas contra a Xunta. "Cando remate
a tradución ao inglés da denúncia, pretendo iniciar trámites xudiciais nas instáncias europeas. Para contactar con el, pódeselle escribir ao apartado de correos 2.171 de Compostela ou
ao correo electrónico henrique_salas@yahoo.es, o seu
número de teléfono é o 981
546 215. Xa empecei a facer os primeiros achegamentos a entes internacionais de defensa da democrácia e dos direitos humanos, como Amnistía Internacional".

mentira histórica desvelada,

na que se dubida da yeracidade da marte de 6 millóns
de xudeus a mans dos nazis (ver ANT 934-935), o
denunciante fai unha recopilación histórica das opinións e actitudes do xefe
- do executivo galego desde
a sua chegada ao gabinete
de Franco en 1959 até as
suas últimas declaracións
públicas sobre o caso Pinochet ou o "menosprezo
ás parellas de feíto".

Henrique Salas considera que a
sua denúncia está ben argumentada e que vai ser moi difícil
que os tribunais poidan fechar o
caso sen máis. "Xuridicamente,
todo p que expoño é demostrábel e pódese verificar. Van ter
moitos problemas para arquivar
algo tan grave".

Espera activa

En argumentación deste ·
funcionário público, as palabras de Fraga constituen
"unha ameaza de perigo social". Aludindo ao artig9 60?
do Código Penal, Salas
considera que tanto o presiSalas, en calidade de fundente fundador do PP·como
cionário da Xunta, xa coñeBeceiro son culpábeis dun Manuel Fraga.
x. MARRA ce por própria experiéncia o
delicto de "difusión por callabor de denúncia dos poquer meio de ideas ou doctrinas
Na denúncia, en previsión de
deres políticos autonómicos, peque neguen ou xustifiquen os
que se aluda na defensa dos
ro non teme as represálias da
delitos tipificados no apartado
acusados a preeminéncia do diquerela. "Hai catro anos denunanterior deste artigo, ou pretenreito de liberdade de expresión,
ciei a un conselleiro e déronme
dan a rehabilitación de réximes
constátase que "tanto no Convinteduas puñaladas no coche.
ou institucións qu_e amparen
vénio Europeu de 1950 como
Mais iso non me mete medo.
práticas xeradoras destes", que
no Pacto de Direitos Civis e PoMetinme nisto porque quixen e
estabelece unha condena de
líticos de 1956, estabelécese
non vou parar até obter un reprisión de un a dous anos.
que o exercício da libre expresultado satisfactório".•

O escritor uruguaio Eduardo
Galeano escribe en PÁGINA
12 outra das suas notfcias do
mundo ao revés. "Segundo o
xeneral Marshall, só de cada
dez soldados do seu exército
utilizaban os fusis durante a
Segunda Guerra Mundial.
Os outros oito tiñan a arma
de adorno. Anos despois, na
guerra do Vietnam a
realidade era outra: nove de
cada dez soldados das tropas
invasoras facian fogo,
tiraban a matar. A diferéncia
estaba na educación que
recibiran. O tenente coronel
David Grossman,
especialista en pedagoxia
militar, defende que o home
non está naturalmente
inclinado á violéncia.
Contra o que se supón, non
é nada doado aprender a
matar o próximo. A
educación para a violéncia
esixe un intenso e
prolongado adestramento,
destinado a brutalizar os
soldados e a desmantelar
sistematicamente a sua
sensibilidade humana.
Segundo Grossman, esa
ensinanza comeza, nos
cuarteis, aos dezaoito anos
de idade, pero fora dos
cuarteis empeza aos dezaoito
meses: a televisión dita eses
cursos a domicílio.
-Foi coma na tele-. Declarou
o neno de seis anos que
asasinou a unha compañeira
da sua idade, en Michigan, no
inverno deste ano.•

Exército e
democrácia
EL PAÍS, na sua edición
catalana, publica un artigo
de Vicen\: Navarro, no que
reflexiona sobre a imaxe
pyblica do Exército español.
"E interesante sinalar que
mentres que existe unha
demanda crecente para que a
lgrexa lle pida perdón non
só a Deus, senón tamén ao
povo catalán e español, polo
seu apoio a aquel réxime,
non houbese un pedimento
semellante de admisión de
erro por parte do Exército
franquista. As autoridades

políticas, coa colaboración
de altos xefes militares,
foron cambiando
profundamente aquel
Exército. Pero unha
pregunta lexítima é: até que
ponto é o Exército de todos
e non só o herdeiro do
Exército dos vencedores?
Diráseme de novo, e con
razón, que segundo a
Constitución é o Exército de
todos. Pero a realidade non
se estabelece por un
documento, por moi noble
que sexa, como é o caso da
Constitución. As
percepcións son de enorme
importáncia. E o Exército
non se verá como o Exército
de todos, incluíndo os
vencidos, até que condene o
golpe militar de 1936 e a sua
etapa franquista -tal e como
o Exército alemán condenou
o nazismo- recoñecendo e
incluso homenaxeando os
seus adversários, é dicir, os
militares, milicianos e outros
loitadores que defenderon a
República e que máis tarde
loitaron contra o franquismo
e que continuan marxinados
e esquecidos". •

Os fios
da altemáncia
Os correspondentes nos
Estados Unidos do xornal
mexicano LA )ORNADA, Jim
Cason e David Brooks,
entrevistan o intelectual
Noarn Chornsky sobre a
posíbel alternáncia no poder
no país azteca. "Hai dous
sentidos na altemáncia, se
esta apresenta a ilusión
dunha democrácia que
,
funciona, entón é nociva. E
mellor saber que un se
enfronta a un sistema
totalitário, así pódese loitar
en contra cliso. Por outro
lado, se a altemáncia abre de
fei to un espácio para o
debate de opcións de
polftica real, entón xérase
algo diferente. Un debe
valorar ambos os factores, a
ilusión versus as
oportunidades. Emporiso, a
ilusión pode resultar unha
redución das oportunidades.
A loita debe ser contra o
sistema enteiro ( ... )
Deséxase que a eleición se
perciba como xusta, porque
queren que a ditadura
empresarial se perciba tamén
asi. Os intereses máis
poderosos desexan que as
eleicións, en México e en
todas as partes do orbe, se
aprécien como lexítimas,
porque queren que o poder
(a manifestación dos seus
intereses) se sin ta
socialmente como lexítimo,
e de feíto, gustarfalles que se
mantivese oculto por
completo. Hai alguén que
vote se está de acordo co
FMI e o Banco Mundial, ou
sobre calquer outro
organismo .onde si reside o
poder real? Sexa o que sexa
polo que está a votar a xente
resulta ser bastante pequeno
e marxinal". •

!-'.
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Críase unha Plataforma para exixir unha lexislación que regule asua ubicación

Aoposición viciñal paralisa
a instalación de várias antenas de telefonia móbil en Lugo
-0- PAULA BERGANTIÑOS

.
l
1nr1

O Concello de Lugo ven de precintar tres antenas de telefonia
móbil que carecen de licéncia despois de que os viciños do bairro das Gándaras protagonizaran diferentes actos de protesta co
fin de evitar a sua colocación. Frente a sua proliferación de xeito
descontrolado e a política de feitos consumados que pratican as
empresas diferentes asociacións e colectivos locais constituiron
a Plataforma
pala Regulación das Antenas de- Telefonía M6biles.
.

.

"!'/'

i
'

Despois de que os viciños tentaran paralizar as obras, o Xoves 22 de Xuño o Concello de
Lugo ordenou o precintado das
antenas sen licéncia levantadas nas Gándaras, Cimadevila
e Montirón e abriulles un expediente de infracción urbanística. A normativa vixente deixa
en mans dos Governos municipais a decisión sobre a sua
instalación e a posibilidade de
que os operadores compartan
infraestruturas pero en moitos
casos e segundo denunciou o
BNG, as Administracións locais
síntense impotentes ante a actuación das empresas. A Plataforma que se ven de criar en
Lugo rexeita a sua ubicación
nos núcleos urbanos, exixe á
Administración a elaboración
dunha lexislación específica, a
paralización das que non teñen
licéncia e que se informe sobre
os efectos nocivos que poden
ter sobre a saude.

En Guitiriz, montaron a torre de madrugada para evitar as pratestas dos viciños.

P.B.

O reclamo dunha lexislación
que abrigue aos operadores a
compartir infraestruturas e que

regule a sua ubicación con garantias sanitárias e mei.o ambientais debateuse na Comisión de lndústria do Parlamento a iniciativa do deputado do
BNG, Xosé Diaz e foi rexeitada
polo PP. A formación nacionalista tamén levou o tema ao
Congreso. O seu deputado
Guillerme Vázquez apresentou
unha proposición non de lei
através da cal insta ao Governo a que adopte, medidas no
mesmo sentido. "E preciso que
se contemple a obrigatoriedade
dunha rede única básica de
transmisións dos sinais que seria de uso compartido para as
empresas'', defende.

Protestas noutras vilas
A contestación viciñal tamén
se produce neutras comarcas
como a Terra Cha ou A Mariña. En Rábade, o Concello ven
de ordenar a retirada dunha
antena e en Guitiriz os viciños
promoven unha recollida de sinaturas para evitar a colocación dunha antena dentro do

casco urbano, na rua da Cruz,
que os operários, sen licéncia,
empezaron a levantar de madrugada.
Van dirixidos á alcaldia e á Consellaria de lndústria e neles ponse de manifesto que tanto a Organización Mundial da Saude
como a UE están a elaborar diferentes estudos para verificar
os efeitos nocivos destes postes, tanto pala potencial capacid ade de atración de raios no
transcurso de tronadas, como
pala emisión de radiacións non
ionizantes que poidan provocar
a longo prazo, tumores e transtornos de sonoy
Tamén chaman á atención sobre o ruido que producen e lembran que o Defensor del Pueblo
ten encargada unha investigación sobre os posíbeis efeitos
destes postes a raíz das queixas dos viciños de várias parróquias de Galiza. En Guitiriz solicitan que a alcaldía non conceda o permiso e requira á empresa instaladora que desmonte a
torre. A poucos quilómetros, en
Parga, tamén peden que se retire unha antena colocada hai
dous meses perta das vivencias
e a poucos metros do paso a nivel sobre a via dó tren. Tamén
en Lourenzá Adega ven de dirixi rse ao alcalde para evitar a
instalación dunha torre no bairro
do Castro.•

Xunta eSoGAMA din que ese concello castelán só amosou interese pero que 'non hai nada de momento'

Ecoloxistas e oposición adverten
que non consentirán que se queime lixo de Leon en Cerceda
témese que a petición se dese a
coñecer para pulsar a opinión
dos partidos e dos ecoloxistas e
actuar en consecuéncia.

-0- H.V.

O concello de Leon púxose en
contacto coa Sociedade Galega
de Meio Ambiente, SoGAMA, para ver de levar diariamente por
tren a Cerceda catrocentas toneladas de lixq e queimalas na
incineradora. E unha solicitude
que formulou neutras latitudes
debido ao problema que se enfrenta pala acumulación de resíduos, pero tanto os ecoloxistas
como a oposición parlamentária
xa amasaron que non consentirán a importación de lixo . A
Xunta e SoGAMA dixeron que só
houbo contactos.
A Consellaria de Meio Ambiente di que "non hai nada de momento" pero indica que Galiza
ten lixo de sobra e que a incineradora de Cerceda non ten
capacidadé para queimar resíduos procedentes doutras ca. munidades. SoGAMA, pola sua
parte, afirmou que até o de
agora o concello de Leon só
manifestou o seu interese, pero que "de momento non hai
nada". Unha portavoz de SoGAMA tampouco quixo desbotar
totalmente esta posibili~ade

BNG e

A incineración atopou unha forte opasición social. Na fotografia, manifestación contra
a incineradora de Cerceda.
A. PANARO

despois de que este xornal insistise na pergunta. "Non nos
pronunciamos sobre o futuro
nen elucubramos", dixeron en
SOGAMA.

ADEGA

O BNG sospeita que se trata
dun "globo sonda" e formulou
unha pergunta parlamentária.
"Que non vaia pasar como nas
Somozas, ese vertedoiro de resíduos pengosos e contaminantes concebiuse para Galiza, pero agora vértense resíduos procedentes do Estado e Portugal",
dixo a responsábel de Meio Ambiente do BNG no Parlamento,
Rosa Darriba. A parlamentária
lembrou que o seu grupo está
en contra da incineración e afirm ou que "xa nos chega con
queimar o naso lixo como para
vir a apandar co dos demais ,
para facer da Galiza unha importadora de lixo". Por iso, Darriba anunciou que se prospera
a iniciativa haberá "unha resposta contundente" que no seu
dia decidirá a dirección do BNG.

O alcalde de Cercada, o socialista Xosé Garcia Liñares, dixo a
La Voz de Galicia que non adOs ecoloxistas tampouco gastan
mitirá esta posibilidade. Nos
desta posibilidade. A Asociación
meios da oposición parlamentar . para .a Defensa Ecolóxica da

Galiza, AoEGA, manifestouse en
contra do traslado de lixo através do seu presidente, Manuel
Soto. "Non só se trata dunha
. cuestión ecoloxista, a sociedade
non o consintiria de nengun modo", dixo Soto. O líder de AoEGA
afirmou que "non me estrañaria
que SoGAMA e FENOSA [ten o
49% de SoGAMA, mentres a
Xunta ten o 51 %] apostasen por
unha solución semellante, sobretodo si os concellos galegas
optan por ol:ltros modelos de
xestión de lixo máis centrados
na reciclaxe e deixan a SoGAMA
sen lixo que queimar, p~ro non
creo que a Xunta permita esta
posibilidade porque lle pode
custar moi caro politicamente".
Soto aclarou que "porque envien un globo sonda non se vai
mobilizar a povoación, pero como haxa calquer tentativa clara,
a Xunta terá problemas moi graves". Por último., o representante ecoloxista lembrou que unha
das dificuldades do Plano de
Resíduos é a sua conceizón
centralizadora, que abriga a
traslados "absurdos" do lixo a
"grandes distáncias". "Seria delirante traer lixo desde Leon'',
concluiu Manuel Soto.•
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Concentración en Fornelos
de Montes pola estrada
Redondela·Forzáns

· Celso Rodríguez Fariñas
Concelleiro de Esquerda Unida na Garda ·

'Irnos a apoiar a moción de censura do PP contra o.
governo do PSOE e o BNG'
Van apoiar esta moción de
censura?

por marchar o governo.

* H . VIXANDE

En princípio vamos. Hai bastantes pontos de acorde co PP porque nos programas eleitorais
das catre forzas políticas que
están no concello reflectíanse
moitas promesas na mesma dirección, como a construción dun
pavillón, levar os servizos a todas as parróquias, facer zonas
e parques infantis en todos os
bairros ou rematar a circunvalación do Tegra. Hai outros pon- ,
tos nos que non coincidimos,
como a nosa oposición a calquer privatización de servizos,
algo que aceitou o PP para negociar. Nós queremos que todas
as contratación sexan pola via
da oferta pública e que non se
dean cuarenta contratacións a
dedo para colocar a próximos,
como leva feito este governo.

O próximo Domingo dous de Xuflo remata o prazo para que o PP
poda apresentar unha moción de censura na Garda que nace da
derrota do governo municipal progresista (PSOE e BNG} nunha
moción de confianza vencellada aos presupostos. Para poder
apresentar a moción, o PP precisa da sinatura dun dos dous
concelleiros de Esquerda Unida na localidade. Nesta entrevista o edil de EU Celso Rodríguez Fariñas anúncia o seu apoio e
da sua compañeira Lídia González a esta moción de censura.

Desde entón non houbo problemas?
O BNG desenvolveu unha campaña de acoso contra min, principalmente, na que se me acusaba de recebir diñeiro e unha
vivenda e de ter un traballo en
Salamanca. Tamén hai un grupo chamado algo asi como Comité de Apoio Democrático do
Baixo Miño que se dedica a facer chamadas telefónicas. A miña nai, que ten 81 anos, recebiu
ameazas.

No plano político, despois
chegaron os presupostos.
Eran uns orzamentos folclóricos, con grandes lagoas e sen
compromisos. Cando se elaboraron, déronnos o documento
para revisar, coa oferta de incluír aportacións nosas, pero en
realidade pecháronse en banda.
En vista de que non se aprobaron convocaron un pleno para
a celebración dunha moción de
confianza vencellada a eses
presupostos. Crian que ao apelar á nasa condición de forza de
esquerdas ian obrigarnos a votar a pral da moción de confianza, pero se trabucaron.

E as discrepáncias?
As discrepáncias están en como
levar a cabo a xestión do governo. A direita, e con isa falo do
PP pero tamén do PSOE, ten
unha mentalidade de administrar como se o concello se tratase dunha empresa. Nós aportaremos a sensibilidade humana,
a parte social. Ademais, demonstraremos que non só servimos para a oposición, como di a
direita, que tamén podemos
xestionar con eficácia.

Neg'ociacións

E nestas semanas, non houbo
negociacións?

Entón dá por feito o acordo?
O PSOE dixo que pasasemos
pala sua sede a negociar e o
responsábel comarcal do BNG ,
Lito Oliveira veu talar con nós e
dixo que por riba de todo estaban os problemas da Garda, pero até o dia de hoxe non houbo
contactos; a xente da UPG impede os contactos.

Basicamente si.

E que di a dirección nacional
de Esquerda Unida?
Despois de rematar o acorde falará a asemblea local. Lago taremos que ir a Santiago a informar
dos pontos do mesmo e ver que
din. De todos xeitos, é unha decisión da asamblea local da Garda
e xa adiantamos que os postas
de concelleiros son das persoas,
son nominais, e non do partido.
Ademais, eu xa estou afeito a que
expulsen. Botáronme do PCE
persoas que, como Lola Villarino,
hoxe están no PSOE, mentres eu
sigo en Esquerda Unida.

Eco PP, houbo negociacións?
A semana pasada tiven unha
conversa informal cun dirixente
do PP na rua e dai deu que nos
reunísemos. Foi cando comezaron as negociacións.

AN.T.

Orzamentos

Esta crise na Garda comezou
coa sua saída do governo municipal e despois cunha derrota
da equipa de governo no pleno
para aprobar os orzamentos.
Marchamos da equipa de governo porque críamos na igualdade e
a confianza mútua, pero habia inxeréncias. metíanse nas áreas de
Esquerda Unida por populismo,
para quedar ben coa xente. Desde o princípio nós fornas o grande
problema para o PSOE e o BNG
porque non sabian que facer con
nós. Eles pactaran uns acordos
de governo a nível nacional nos
que nós non estabamos.

1

Xa adiantamos á dirección de EU
que os concelleiros son cargos nominais,
será a asamblea local quen decida"

· Que quer dicer con que non
sabian que facer con vostedes?
Non houbo un documento de
governo, senón un reparto de
áreas negociadas nas sedes
dos partidos. Nós fornas a todas
as reunións~ pero á única reu-

nión celebrada na nasa sede só
acudiu o BNG, ainda que daquela non lle demos moita importáncia. Aos poucos dias de
estar no govemo xa se miraron
causas pre-feitas e as relacións
comezaron a deteriorarse. Nós
estabamos de máis, todo era un
paripé e polo tanto rematamos

Por último, é posíbel a recomposición do governo de progreso?
·
Non irnos consentir o que pretenden o PSOE e o BNG, que é
poñer de xoenllos a Esquerda
Unida. Tamén pretenden que
desaparezamos. Hai práticas
direitistas como as descalificacións formuladas por Pedro Borrajo [PSOE], nas que nos chamou felóns, cando desleal foi a
equipa de governo. Desde logo
nós non ternos aspiracións políticas como as de Xosé Manuel
Domínguez Freitas [alcalde do
PSOE] e Rosa Darriba [concelleira e deputada do BNG]. Non
se vai recompoñer o governo e
van ser eles os prexudicados
porque lles vai a custar a carreira poi ítica. +

A plataforma pola estrada
Redondela-Forzáns ten convocada unha concentración
o Sábado 1 de Xullo no salto
de auga da presa de Eiras
en Foirnelos ás cinco datarde. A plataforma, constituída
por viciños de Redondela,
Pazos de Borbén e Fornelos
ademais de por partidos políticos e asociacións viciñais,
demandan una acceso digno
desde a vila redondelá xa
que a única estrada que os
comunica está, non só saturada, senón nunhas
condicións deplorábeis. A
plataforma, que ven funcionando desde meses atrás,
realizou unha recollida de sinaturas e solicitou unha entrevista con Manuel Fraga.+

OGovemo negócia
co concello da Coruña
a venda do cárcere
provincial
"O antigo centro
penitenciário da Coruña,
actualmente clausurado,
se ben se segue utilizando
provisoriamente como
centro de inserción social
en tanto non se construa o
previsto para esa cidade,
está incluído na relación
de centros a amortizar do
Plano de Amortización e
Criación de Centros Penitenciários". Con esta resposta do Governo central
ao deputado do BNG Carlos Aymerich, o Executivo
confirmaba que o cárcere é
susceptíbel de ser vendido
ao concello. O inmóbel pasaría como aportación á
sociedade Estatal de lnfraestruturas e Equipamentos
Penitenciários "ao obxecto
de que esta entidade mercanti I proceda á sua
enaxenación e a destinar
os ingresos que coa mesma obteña á financiación
da construción doutros
centros". Ainda non hai
acordo, pero o Governo
ten conversas co concello
coruñés para a adquisión a
cámbio de cartos ou
outros inmóbeis. +

Oderrube dun valado
militar permi6rá o acceso
á praia viguesa da Punta
Xa hai anos que os viciños da
Guia, en Vigo, solicitaban poder acceder á praia da Punta
sen que fara impedido o paso
polo valado que ali ten a
ETEA, a escola militar. O
Martes 27 de Xuño, o alcalde,
o nacionalista Lois Pérez
Castrillo, e o delegado de Defensa, Antonio Ruiz, asinaron
un convénio polo que este
departamento accede ao derrube deste valado e os viciños recuperan o uso de unha
das suas praias. Este é un
dos pasos do concello no plano de rexeneración oo monte
e dos areais da Guia. +

Prezos dos carburantes
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Non .era predecíbel un aumento dos prezos do petról~o en orixe a finais dos 90. Desde a crise do Golfo Pérsico ocasionada
pola invasión iraquiana de Kuwait e a correspondente resposta
da maquinária bélica da OTAN parecia que os países produtores de petróleo seguirian nos seus conflitos internos e serian incapaces de poñerse dacordo en actuar como grupo de intereses
coesionado a nível global para forzar unha diminución das
cuotas de produción e incrementar os prezos. Hai que salientar
que o período de medre económico norteamericano, a mellora
na situación económica en Et~ropa e o forte crecimento das
grandes economías de China, India, ,etc representaba un mQmento óptimo para, dalgun xeito, beneficiarse dese período
expansionista retendo unha cantidade de recursos moi superior á derivada da loita de todos contra todos que só favorecia
aes consumidores das principais economías ocidentais.
En realidade, os axentes económicos e os govemos están bastante preparados para resistir e combatir os efectos perversos
dunha suba excesiva dos prezos do cru despois das grandes
crises de princípios e finais dos anos 70. A experiéncia acumulada aconsella repercutir imediatamente os ~crementos
de prezos aos consumidores en xeral e ir eliminando os tratos
de favor e priviléxio para determinados colectivos. Desta forma, os aumentos de prezos traducen cámbios imediatos na
cantidade e composición da demanda enerxética e, ao mesmo tempo, proporcionan ao erário público un aporte suplementar de fondos moi importante que axuda a reducir os déficit previstos sen apenas resisténcia $ignificativa. O aumento
de prezos nos produtos petrolíferos soe traducirse nunha reactivación das tendéncias inflacionistas pero que afecta a case
todos os países do noso entorno sendo necesário, previsibelmente e no seu caso, un tratamento tamén global dos países
do noso entorno, organizados nos entes institucionais supranacionais tipo OCDE e Grupo dos 7, deseñando unha estratéxia conxunta e unhas medidas de presión materializadas na
coordenación das políticas económicas a aplicar.
No caso de España, os aumentos de prezos dos carburantes
derivan de factores globais e de factores próprios. Os primeiros, derivados do incremento do cru en orixe e da evolución
da cotización euro/dólar, son os máis importantes tal como se
observa nos prezos de produtos semellantes no seo da Unión
Europea. A parte eses factores, a diferéncia de España respecto dos outros países
procede do ponto de
partida dos prezos finais da enerxia -probabelmente se sigan
arrastrando os efectos
da política seguida
polos últimos governos franquistas dian e
da primeira crise
enerxética de 1973- e
da transición suave e
lenta, desde o ponto
de vista da oferta, desde unha situación de
monopólio regulado
cara unha de oligopólio de facto no que
duas ou tres grandes
empresas herdeiras se
fan co negócio da distribución. As medidas
tendentes a afortalar a posición dos competidores de Repsol
e Cepsa e a eliminación de barreiras de entrada "'"'\Sobre todo;
para as superficies comerciais- poderán forzar caídas nos níveis xerais de prezos pero, sobre todo, acabarán con esta surprendente homoxeneidade nos prezos que se daba, até agora,
en calquer dos pontos de venda existentes en España.

'A diminución global dos prezos
finais dos carburantes en España
épouco probábel por·razóns
da economia global e polas
circunstáncias específicas do sector"
En todo caso, a diminución global dos prezos finais dos carburantes en España é pouco probábel tanto por razóns da économia global como palas circunstáncias específicas do sector.
Un prezo razonábel do petróleo, arredor dos 25 $/bocoi, pode
ser beneficioso para a economía mundial e non prexudica ás
Facenda Públicas dos Estados que poden obter por via indirecta recursos que serian moito máis cllstosos de obter pela
imposición directa, desde o ponto de vista político-eleitoral. •

O anúncio criou moitas espectativas ente as mulleres que acuden ás oficinas de Caixa Galicia para solicitar información. X.S. LOBATO

,.,.

Os sindicatos afirman que só beneficia ás mulleres que poden pagalo

'A Xunta vende como pensión para as
amas de casa un plano de aforro privado'
*PAULA BERGANTIÑOS

"Fálacia" é o cualificativo que
merece para as organizacións
sindicais e a oposición a Xubilación Mutual Protexida anunciada por Manuel Fraga como
o novo "sistema de pensións" para as amas de casa.
Afirman que se trata dun sistema de aforro privado, que
xa se podia facer antes, e que
só vai beneficiar a un pequeno número de amas de casa
con recursos para pagalo.
As oficinas ·de Caixa Galicia, entidad e que asinou o convénio
coa Xunta, víronse ateigadas
nestes dias de mulleres interesadas polo anúncio do do Executivo. Os empregados anímanas a
volver dentro de quince dias
"porque até o de agora só se asinou o convénio marco e non ternos información para facilitar
aos clientes". De calquer xeito as
organizacións sindicais e os partidos da oposición acusan á Xunta de tentar confundir á opinión
pública, criar falsas espectactivas e vender como universal un
"seguro" que só van poder pagar
unhas poucas mulleres.
"Non ·son pensións. É un seguro
privado semellante aoque xa ofertaban as entidades financieiras e
as compañias", senténcia Tete
Pérez responsábel da Secretária
da Muller de CCOO. Esta sindicalista tamén coincide co resto das
fontes consultada$ ao sinalar que
non se trata dunha medida de acción social xa que só vai beneficiar
ás mulleres con recursos. "Sen
coñecer a proposta polo miudo
-indica Rosa Garrido, Secretária
da Muller da CIG- podemos
adiantar que se trata dun plano de
aforro privado semellante ao que
xa podia subscreber calquer persoa. Non inventan nada novo", di.

Xúlia Martínez de. UGT explica
que o seu sindicato xa aprobou
unha resolución na que se denúncia que "afirmar que se vai
dotar ás amas de casa dunha
pensión é unha falácia". Martínez
insiste no feito de que cotizar por
unha mútua é algo que xa se podia facer antes. "Non é función do
presidente da Xunta promocionar
isto", afirma para a continuación
engadir que o problema seguirá
existindo porque non todas as
amas de casa poden pagala.
"Hai un princípio irrenunciábel
que é o de que o pesto da muller
non está po fogar -comenta Rosa Garrido da CIG. Esta medida
vai no camiño completamente
contrário a cal debe ser o papel
da muller na nosa sociedade".
Neste sentido lembra a campaña
do 8 de Marzo, na que "puxemos
de manifesto a necesidade de
que as mulleres teñamos independéncia económica porque só
cun salário e o control económico das nasas vidas poderemos
avanzar no camiño de solucionar
outros problemas como é o dos
maus tratos . A pénsión -engade- permitirá a ama de casa dispar de cartas cando se xubile.
Namentres seguirá a depender
económicamente da sua parella".
Rosa Garrido dúbida da constitucionalidade de que poidan empezar a cotizar as rapazas de 15
anos, cando na Seguridade Social o mínimo éter cumpridos os
dezaseis. "Tamén é censurábel
que a Administración entenda
que desde os quince anos unha
rapaza teña claro que o seu futuro é o de ser ama de casa".
O BNG xa levou o debate ao
Parlame,nto. A sua deputada
Salomé Alvarez apresentou várias perguntas ao Executivo para a sua resposta oral en Comi-

s1on. O BNG quer saber que
· prazos hai previstos para que
entre en funcionamento este
sistema e que vantaxas fiscais
van ter as persoas que se acollan ao mesmo. A formación nacionalista tamén quer que a
Xunta aclare se ten acordado algunha medida a este respeito
co Governo do Estado, se ten
previsto incorporar algunha modificación fiscal nos orzamentos
do 2001 e se é necesário formar
parte dunha asociación de amas
de casa para desfrutar deste
sistema.
Salomé Álvarez explica que
desde que foi anunciado, "o proxecto está inmerso nun proceso
de confusión intencionada, cun
claro afán propagandístico, pois
transm ítese a idea por parte de
altos cargos da Xunta de que se
trata de dotar, de forma universal, dunha pensión de xubilación ás amas de casa".
"As declaracións aos meios de
comunicación tanto do señor Fraga lribarne como da presidenta
da Federación Galega de Amas
de Casa, asinante do convénio
-engaden- proxectan ainda máis
dúbidas sobre o seu alcance. Falan de vantaxas fiscais, sen que
se especifique en que consisten
e tamén da obrigatoriedade de
pertencer a unha asociación para
beneficiarse deste sistema".
A Xunta xa anunciou que poderán subscreber esta póliza as
mulleres de 15 a 64 anos cunha
aportación mínima 5.000 pesetas ao mes ou 60.000 ao ano
durante alomenos catro anos.
Ao superar a idade de xubilación as subscritoras percibirán
cuotas calculadas sobre o volume de aportacións e os rendementos do capital, que teñen un
mínimo garantizado do 2,75%. •
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O Govemo insiste en que
non haberá recortes de
persoal en Santa Bárbara

A PRODUTIVIDADE TAMÉN PODE AGOCHAR·
AINXUSTIZA
· MANuEL MERA
Non hai dúbida que a nosa nación esta discriminada respeito doutras partes do Estado en
matéria de servizos sociais básicos e construción de infraestrururas e que, asemade, hai un
proceso intensivo de colonización económica
e cultural. Daquela non' é de estranar a preocupación que no nacionalismo hai polos sectores produtivos e a realización de infraestruturas, mais, debe ser exclusivamente aí onde
poñamos o acento ... ? Penso que non.
Primeiro. A sociedade galega produce hoxe
bens dabondo como para que todos vivamos
regularmente ben e teñamos emprego se houber un reparto máis equitativo. Segundo.
Que medre a produtividade, non conduce a
máis emprego e menos marxinación. Tal como se demostrou nos últimos anos, onde a
concentración da riqueza fixo que aumentase
a desregulamentación laboral, que se esmagara a pequena explotación agrária, e desapareceran moitos einpresários da indústria e servizos. Esta tendéncia clase no resto dos países
• do mundo, ainda nos máis avanzados econo- mica.mente. '
Hai quen pensa, mesmo desde o nacionalismo,
que non hai pobreza significativa e desemprego
porque non aparece nos meios de información,
ou porque non atopan persoas deitadas na rua Óu
roubando en cada recanto. Outros confunden
que cada dia haxa máis persoas que van de turismo ou que xante en restaurantes: de luxo para
alargar este estándar de vida a toda a povoación.
Esquecese, ou non se quer ver, que un 60% das
famílias galegas ten problemas para chegar a fin
de mes e que o 75% ·n on aforraren. Son dados
dunha recente enquisa feíta pola Xunta.
Máis produción non ten porqu.e significar máis
emprego para os galegos e galegas, pola sinxela
razón de_que o capital prefire man de obra semiescrava (imigrantes). Pagándolle 50.000 pesetas ao mes como aconteceu cun grupo de colombianos na comarca de Monforte, dos que
reciben 10.000 unha vez feítos os descontos.
Sempre o avance na produción debe levar parella unha mellor distribución da riqueza para

que sexa socialmente beneficioso. Por calquer
das canles posíbeis: rebaixa da xornada, aumento dos salários, máis emprego, subsídios
nas situacións sociais máis precárias ... Véxase
que non falo nesta xeira de socialización dos
meios de produción, propoño medidas democráticas. Asemade, mellor
distribución implicou
historicamente máis crecemento (comparar aumento da taxa do PIB no
mundo nos anos 60 e
hoxe, mália os grandes
avances .técnicos da última década)

mento semellante da desigualdade social, en
todas partes! Todo debe ir parello, non hai
proxecto nacional, desenvolvimento e democrácia, sen redistribución da riqueza a un mesmo tempo. A construción de fábricas e estradas sen ser parte dun
proxecto global, ademais
de facer máis ricos aos
que xa o son, sirve moitas veces para agochar
mellor a pobreza e marxinación, ás maiores inx us tizas sociais, á semiescravitude entre lousas de cemento e deporte espectáculo. El Ejido,
a chamada "revolución
verde", é un exemplo
deste tipo de estratéxia
económica, e de como
nunha autonomía onde
hai un 30% de parados o
capital atopa lugar para
eI11pregar só imigrantes,
iso si, en réxime de escravitude (enfrontando
pobres a pobres, diminuíndo salários).

'H.a1 quen pensa,

mesmo desde
o nacionalismo,
que non hai pobreza
significativa e
desemprego porque
non atopan persoas
deitadas na rua ou
roubando en cada
recanto"

Por outra banda :;¡ construción de infraestruturas
· non pode facerse a calquer
custe, ¡paga a pena realizar
en tres anos e non en dous
unha estrada cando eses
carros van ser adicados a
evitar situacións de mar. xinación .e defender a
identidade nacional! E
esta opinión non só vale
para políticas- xerais, senón taró.én para a que se fai nos concellos.

Poñer o acento unicamente na produtividade.
e na mellora das infraestruturas só serve os intereses do grande capital (desexoso de apañar
máis gañáncias), e da clase média, que ten satisfeitas as suas necesidades básicas, e ve por
esta via aumentar directamente o confort e a
sua capacidade de consumo. Pero quen se preocupa do 60% dos que non chegan a final de
mes? Dos asalariados, desempregados, labregos
pobres e cunha explotación mediana, pensionistas con ingresos baixos ...
Cando se cai no discurso rotineiro de que o
importante é producir e construir (como se o
reparto viñera só), estase pechando os ollos á
história da última dé_c ada, a que, un medre
imenso da riqu~za trouxo aparellado un au-

Todos os programs e todos
os postos de traballo manteranse na fábrica·de armas
Santa Barbara, pesie á sua •
privatización e posíbel adxudicación ao grupo estadounidense General Dynamics.
Asi o anunciou o Martes 27
de Xuño o secretário de Estado de Defensa, Fernando
Diez Moreno. A
adxudicación a General Dynamics está pendente da ratificación do Consello
Consultivo de Privatización e
do Consello de Ministros. O
deputado do BNG, Carlos
Aymerich asegurou nesta
comisión que a operación de
venda é "ruinosa" porque só
se van pagar mil millóns de
pesetas por Santa Bárbara e
só compromete a aportar pedimentos de carga de traballo por 13 mil millóns nos vindeiros dez anos. Reseñou o
nacionalista que General Dynamics non se compromete
a criar nengun pasto de traballo na factoria da
Coruña_+

Garcia Calvo,
presidente de Feiraco
catro anos máis

Compre governar para todos, pero non esquecer a que clases se representa. Evitar o
bloqueio dos poderes económicos, mais dándolle saída ás reivindicacions populares e a
sua presenza normalizada nas institucións,
das que as marxinaron secularmente. Non se
pode afastar o so_c ial do nacional na nosa realidade e nesta andaina da humanidade,
tanto nas accións práticas, como no discurso
cotiá. Un discurso que forma a imaxe pública do nacionalismo e dalle argumentos aos
militantes. A unidade entre as camadas populares e cuestión nacional é o que dá sentido a un proxecto de liberación nunha colónia, foi o que fixo nacer a este proxecto na
férrea ditadura franquista, o que recriaron os
debuxos de Castelao, o que ergueron as Irmandades da Fala, os revolÚcionários do
1846 ... +

Xesus Garcia Cslvo foi reelixido como predidente
da cooperativa Feiraco durante catro anos máis na
asemblea que se celebrou
en Ames o 25 de Xuño e
que contou no seu remate
coa preséncia de Manuel
Fraga e Castor Gago. Nesta 32! asemblea, na que
participaron mil cincocentas persoas, informouse
de que Feiraco facturou
durante 1999 trece mil
douscentos millóns de pesetas, cun beneficio bruto
de máis de 255 millóns. A
secciónd e lácteos
facturou 8.215 millóns, os
piensos, 2.743, os economatos, 785, abonos e
sementes, 560, e gasóleos,
522. A cooperativa ten pre·
visto un lnvestimento de
700 millóns de pesetas en
maquinaria e tecnoloxlas
durante o ano 2000. +

Oito bancos e caixas
apoian os créditos
da Xunta aos estudantes
Un máximo de cincocentas
mil epsetas a pagar en tres
anos cun xuro do 1,34% do
que o primeiro ano tarase
cargo a Xunta é a porposta
do Governo de Manuel Fraga aos estudantes universitários que queran optar a un
crédito bancário para os estudios. A orde, publicada no
DOG do 7 de Xuño, conta
coa colaboración de Banco
Pastor, Banco Gallego, Caixa de Aforras de Vigo,
Ourense e Pontevedra, Banca Etcheverria, Banco Simeón e Caixa Galicia. Unha
parte dos xuros tamén será
asumida pala entidade pala
que opte o aluno, que terá
que facerse cargo doutra
parte, un 1,33%. •
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Aespañola,

As medidas económicas do Governo

unha Bolsa perdedora

a penas reducirán a inflación
*

RAMÓN MACEIRAS

A pesar do balbordo xenerado polo ministro .Rato coas
famosas "medidas liberalizadoras" para combatir a inflación, únha análise minuciosa
das mesmas aponta a que se
trata doutro bluff da equipa
económica de Aznar. Estas
medidas anti-inflacionistas
de Xuño do 2000 están condenadas a ter os mesmos cativos resultados daquel paquete semellante anunciado tamén por Rato en Abril de 1999.
A pesar da posta en cena artellada pala maquinária comunicacional do Governo, non se entande moi ben por qué é un
grande avanzo eso de que os
con sumidores po idan elexir
compañia eléctrica no ano 2003
e non no 2007. Tampouco queda claro por qué vai aumentar a
competéncia no sector de hidrocarburos pola limitación ao 25%
da participación accionarial máxima na Compañía Logística de
Hidrocarburos ou na do gas porque a limitación sexa do 35%.
Outras med idas son simplesmente unha estafa, como a que
se propón para a liberalización
do chan ou a tarifa plana de internet. A ampliación dos horários
comerciais só favorece ás grandes superfícies e non ten por que
contribuir á baixa dos prezos.
Curiosamente, as medidas que
poden ter algunha eficácia son
as menos liberalizadoras e máis
intervencionistas. É o caso da
proibición aos monopólios eléctrico e de carburantes de incrementar o número de gasolineiras ou de conxelar a poténcia
instalada, no caso das eléctricas. Pero ainda asi , a proibición
é de corto alento (cinco anos
para Endesa e Repsol, tres para lberdrola e Cepsa) xa que no
caso das eléctricas non se coñecian proxectos de ampliación
de capacidade instalada. De fe i-

O Ministro español de Economia, Rodrigo Rato.

to , as accións das empresas
devanditas subiron en Bolsa,
unha vez coñecidas as medidas
do governo.
O Governo non fai máis que
vender motos, xa que nos sectores eléctrico e de hidrocarburos é difícil que entre competéncia efectjva que faga baixar
os prezos. E por eso que o Governo opta polo intervencionismo selectivo, pero timorato.
En xeral, a maioria das medidas
terán pouco impacto nos prezos
e case todos os analistas coinciden en que a cifra de 2% de inflación defendida polo Governo será
ampliamente superada este ano.
En resumo , o Governo desplegou un mostrário de medidas de

1

A.N .T.

efectos máis que discutíbeis a
curto prazo, que non terá nengun efecto liberalizador sobre os
monopólios enérxeticos e que
influirá cativamente no IPC. A
única medida que terá efecto$
imediatos é a que reduce a fiscalidade das plusvalias e dos
fundos de investimento. Esas
medidas favorecerán os petos
daqueles poucos cidadáns que
desfrutan desas rendas. Mentres
os consumidores de a pé taremos que esperar para notar os
incertos benefícios que nos prometen as medidas de Aznar, os
titulares desas plusvalías desfrutan xa dun benefício imediato.

En plano aguafestas
Segundo os dados do INE, o
medre interanual do PIB da

economía española situou-se
no 4,2%, con aportacións da
demanda interna de 4,8 pontos
e do saldo exterior de -0,6 pontos. O consumo dos fogares
medrou ao 6%, notabelmente
por encima da renda dispoñíbel
das famílias e que implica unha
caída a mínimos históricos da
sua taxa de aforro. Contrariamente á euforia permanentemente eleitoral do governo central, estas cifras indican que o
patrón de medre da economía
española non é sostíbel a meio
prazo -aí está o reponte da inflación .ou o grave deterioro do
déficit comercial-, especialmente despois do empobrecemento
da arde dun ponto porcentual
do PIB que este ano vai ocasionar o encarecemento dos prezos do petróleo importado.+

ii'*lii!!i'MSI -

Non me llora a credibilidade do euro
"A cotización da rnoeda única non se corresponde cos sólidos fundamentos económicos
da zona euro", afirman cada dous por tres os
responsábeis de Econornia e Finanzas europeus sen que a declaración teña unha influéncia sobre a moeda virtual que ainda segue sendo o euro.
E é que, desde a dimisión da anterior Comisión, en Marzo do ano pasado, que presidia o
luxemburgués Jacques Santer, o considerado
motor da integración europea non se recupera.

As expectativas criadas tras o nornearnento
do italiano Romano Prodi polos quince líderes europeos non se confirmaron desde entón. Prodi e a sua equipa sernellan estar máis
preocupados por unha reforma interna dunha institución que conta con rnais de 15.000
funcionários que por dar un novo impulso ao
proceso de integración.
Os Quince rexeitaron unh a das propostas
apresentadas por Prodi a bombo e pratiña: fixar unha data para as prirneiras adesións dos

países candidatos. Ao final, os Quince deron
a volta á proposta, comprometéndose só a estar preparados no
2002, ou a adoptar un
plano de 5.500 rnillóns
de euros (uns 900.000
millóns de pesetas) para financiar a reconstruc ión dos Balcans
ocidentais.
Neste ambiente de enfron tarnento latente
entre as institucións ,
nen sequer a rnellora
das perspeitivas económicas sernella tranquilizar aos mercados . A
zona euro deberia contar co seu duodécimo
Estado membro a.partir
de Xaneiro do 2001.

bilidade do euro. Algun membro do Bundesbank chegou mesmo a aconsellar demorar o
ingreso. O nomearnento do sucesor do actual
presidente do Banco
Central Europeo, Wirn
Duisenberg, tamén pode representar un n ubarrón adicional. En
princípio, o govemador
do Banco de Francia,
Jean-Claude Trichet,
deberia tornar o mando
do BCE, en Xaneiro do
2002, cadrando coa
presidéncia española
da UE. Pero a investí" gación da Xustiza fran cesa sobre a actuación
de T riche-t na case quebra do Crédit Lyonnais
poderia trastocar estes
planos, provocando un
confüto político de incalculábeis consecuéncias para a credibilidade da moeda única.+

'Desde a dimisión
da anterior Comisión,
en Marzo do ano pasado,
que presidia
o luxemburgués Jacques
Santer, o considerado
motor da integración
europea non se recupera

Pero Grécia, a candidata, é considerada como unha economía que non mellorará a esta-

A Bolsa española é a que
pior comportamento
demostrou durante o
primeiro semestre do ano
~ntre as bolsas europeas.
Indices como o CAC 40
parisino están a copar
máximos, mentres o lbex
español acumula perdas
cercanas ao 10% anual. As
razóns que máis citan os
peritos para explicar un
comportamento tan dispar
son a escasa liquidez do
mercado español, que a
penas canta cun puñado de
grandes empresas; o
grande peso do grupo
Telefónica, eléctricas e
bancos no principal
indicador e o aumento do
número de españois que
invisten o seu diñeiro no
estranxeiro. Outra das
razóns que explican o mal
comportamento do mercado
españolé a
internacionalización das
carteiras. O mercado
doméstico é agora o
europeu. Coa globalización,
hai moitos fluxos que se van
a outros mercados. Os
xestores seguen replicando
o lbex nas suas carteiras,
pero agora son mais os que
se fixan no Euro Stoxx 50, o
indicador que agrupa ás
empresas con máis
capitalización. O mercado
español tamén conta con
outros factores de risco , de
natureza mais conxuntural.
Por exemplo, o diferencial
de inflación que mantén
España respecto á meia da
Eurozona.+

Frea·se
a construción
O sector da construción
foi durante 1999 o máis
dinámico dos sectores
produtivos da economia
do estado, tanto en
termos de actividade
como de criación de
emprego temporal e
precário. Os prezos das
vivendas en España
rexistaron unha medra
meia superior ao 12%
interanual, situando o
prezo meio en case
140.000 pesetas por metro
cadrado a finais de 1999.
Pero a atividade
construtora comeza a
desacelerarse
lixeiramente neste
exercício. A menor medra
da renda dispoñíbel das
famílias, pola non
repetición da inxección de
renda da última reforma
fiscal, a espiral alcista de
prezos das vivendas e o
endurecemento da política
monetária e a sua
traslación aos tipos de
interese hipotecários,
limitarán a medra da
demanda. Pero a
desaceleración que está a
rexistar o sector
construtor está a ser máis
suave e prolongada que
en ciclos anteriores, ainda
que con alzas e baixas ao
longo do mesmo, sen que
iso implique ainda entrar
en situacións de recesión,
grazas ao entorno de
expansión sostida que
mantén a economia. +
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As afectadas pala fibromiálxia
demandan orecoñecimento dunha doenza que impide traballar
Despide o
curso cunha
multa da
Delegación
do Governo
Xosé Raul Rei Garrido, que
estuda no instituto de Vilalonga, continua, ao remate
do curso, pendente dunha
multa da delegación do Govemo entre cincuenta mil e
cinco millóns de pesetas. O
PP ven de negarse no Parlamento a solicitar á Delegación do Governo o sobreseimento da denúncia formulada pola garda civil
contra o estudante. O BNG
propuña anular calquer sanción que puidera recair sobre este mozo.
Xosé Raul foi denunciado
cando participaba nunha
protesta realizada o pasado
mes de Xaneiro pola Plataforma do Alunado pola
Normalización do Ensincr.
Demandaban o cumprimento dos mínimos legais en
matéria lingüística de ensino medio. Foron moitos os
rapaces e rapazas que participaron nas mobilizacións
de todo o país. En Sanxenxo a garda civil interviu durante a manifestación. Na
sua denúncia indican que
"con motivo de terse convocado unha mobilización
o día 26 de Xaneiro de
2000 entre as 11 :40 e as
12:10 reivindicando ao ensino en galega" foi detido
"responsable como promotor organizador".
Desde Galiza Nova afírmase
que en nengun momento o
denunciado foi identificado
por nengun axente, nen se
rexistaron incidentes, nen se
interrumpiu o tránsito de veícu los. A organización da
mocidade sinala que incluso
na manifestación participaron docentes do centro de
ensino medio.
O feíto de que Xosé Raul
poda ser sancionado cunha
multa é visto pola mocidade nacionalista como un
xeito de reprimir ainda que
non existan razóns. "Sen
problemas reais de orde pública, semella que estas denúncias fundaméntase unicamente na intencionalidade de rematar pola via
represiva, con calquer tipo
de discrepáncia na orde político- ideolóxica, ou mesmo de autoorganización da
mocidade".•

'A dor é tal que non,podes
coller nen unha barra de pan'
*A. ESTÉVEZ

No boiso Lola Bermúdez leva
as gafas, os panos e a barra
dos beizos. Pero tamén un estuche cheo de analxésicos.
Lola padece de fibromiálxia,
unha doenza que afecta ás fibras e que produce unha dor
constante e inaturábel. A
maioria das afectadas son mulleres, que non poden traballar
e que ven como os médicos
non atopan solucións. En
Compostela estase formando
un grupo de afectadas pola
enfermidade, xa que sinalan
que a Seguridade Social se resiste a diagnosticala como tal.

Cando retorna a Galiza comeza
os problemas para Lola á hora
de tratar a doenza. "Ao rematar
os medicamentos suízos, acudín ao médico de cabeceira,
que me enviou ao psiquiatra.
Déronme antidepresivos e adelgacei dez quilos. Non me ··¡a ben
e voltei a Suiza, onde o médico
me retirou todo o tratamento
psiquiátrico. Tiven mono durante días", canta Lola. Até hai
dous anos, Lola continuaba viaxando cada tres meses a Xenebra para seguir co tratamento.
A depresión é un diagnóstico
moi frecuente cando se dan as
dores da fibromiálxia. "Nas probas médicas non saen as causas, ca cal o médico pensa que
estás inventando a enfermidade
ou que se trata dunha depresión", canta Teté Herranz, outra
enferma, que xunto a Lola, infor-

O vindeiro Domingo 2 de
xullo mulleres de Galiza
reuniranse en Compostela,
como parte das actividades
da Marcha mundial, qué vai
culminar en Bruxelas e Nova
York no mes de Outubro. A
coordenadora nacional · ·
galega desta marcha que
nace en Beijing está formada
por máis de trinta
asociacións, organizacións e
secretarias da muller dos
sindicatos. A Marcha
mundial leva o lema de
"2.000 boas razóns para
marchar" e demanda a
eliminación da pobreza e de
todo tipo de violéncia contra
as mulleres. A coordenadora
galega exixe ao Estado
español que recorte os
orzamentos dos gastos
militares e invista en gastos
sociais.+

Un rapaz de Ponteareas
entrega no Parlamento o
Manifesto da Xuventude

Que é a fibromiálxia? É unha
enfermidade crónica que ocasiona dar localizada en diferentes partes do carpo e un cansáncio xeralizado. Esta doenza
reumática non ten un tratamento
definido nen unhas causas recoñecidas. Os médicos coidan que
pode deberse a unha diminución de substáncias como a serotonina que habitualmente protexen da dor. O máis frecuente
é que quen a padece non a vexa diagnosticada até despois
duns anos, tras un periplo por
diferentes especialistas.
Lola Bermúdez considérase
afortunada porque ten a fibromiálxia diagnosticada desde hai
anos e unha paga por invalidez.
Pero en Suíza. Esta emigrante
retornada comezou sentir a dor
antes dos trinta anos, ainda que
foi xa nos cuarenta cando se
agudizou. "Traballaba de cociñeira e caiume unha pota de auga fervendo por riba. Un pouco
máis tarde, caia eu no cuarto de
baño, porque . hai dias que nen
podo nen poñe(me en pé. En
Xenebra fixéronme todo tipo de
probas e diagnosticáronme a
enfermidade. Advertíronme que
non podía voltar traballar e déronme un ha invalidez", comenta
Lola Bermúdez.

Marcha das Mulleres
a Compostela

Lola Bennúdez, á esquerda, e Teté Herranz padecen a fibromiálxia desde hai anos e
nengunha delas traballa desde entón.
A. PANARO

ma a todas aquelas mulleres
que acuden na percura de axuda. "O primeiro que tacemos é
tranquilizalas, porque a fibromiálxia destroza os nérvios, non
podes durmir e o carpo non ten
descanso", din.
"Non é un cancro pero é unha
enfermidade moi dura de levar",
díxolle o médico a Teté cando
lle diagnosticou a doenza. O
médico privado, claro, xa que na
seguridade social poden pasar,
segundo narran estas duas mu11 e res, tres ou catre anos até
qué o paciente recebe un diagnóstico achegado á realidade. A
fibromiálxia está recoñecida pala OMS pero non todos os paises a teñen catalogada. "Hai
que ter en canta que significa
baixas e invalideces, o que non
interesa á Seguridade Social'',
sinala Lela.
\

Músculos,
ligamentos e tendóns
Desde hai mes e medio afectadas pala doenza reúnense en
Compostela semanalmente para
darse apoio mutuo e exixir un
recoñecimento da enfermidade
como tal. Hai casos extremos
corno o dúnha enferma que tras

vinte anos de traballo nuntia
conserveira ve como se está esgotando o seu tempo de paro
sen poder conseguir unha invalidez que lle garanta o futuro.
"Coa fibromiálxia non se pode
traballar. Afecta a músculo, ligamento e tendón. A dar e o cansáncio é tal que hai días que
non podemos coller nen unha
barra de pan", di Teté.
As pardas de memória e as migrañas son contínuas entre os
perta de dous millóns de persoas con fibromiálxia no Estado. A
vida laboral remata e, para as
traballadoras, comeza un periplo legal para que recoñezan a
sua enfermidade como causa
de invalidez. "É difícil. A asociación basca, que é a que leva
máis tempo funcionando ven de
conseguir no caso dunha enferma que lle den a invalidez, Pero
non por fibromiálxia senón por
unha dor crónica insoportábel.
Evitan referirse á enfermidade",
explica Lola, que convida a todos os doentes que o precisen a
consultar con elas. O teléfono
que poñen á sua disposición é o
981-596649 pala tarde. "O máis
importante é asumir a enfermidade e non pensar ·que estas to,la", din Lola e Teté.+
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Un aluno do IES "Pedra da
Auga" de Ponteareas
entregou o Martes 27 de
Xuño no Parlamento o
texto do Manifesto da
Xuventude para o século
XXI, un documento
elaborado por 360 alunas e
alunas de todo o mundo. A
redacción levouse a cabo
no Parlamento Mundial da
Xuventude,convocado
pola UNESCO en Parfs en
Outubro de 1999. A paz e a
non violéncia, a educación
como chave para o século
XXI, a conservación do
meio ambiente, a
compatibilidades entre
desenvolvemento
económico e humano, a
solidariedade, cultura e
comunicación intercultural
son as reivindicacións que
recolle o documento.
Roberto Amil, que
particlpou na redacción
xunto a unha compañeira
do IES "Luis Seoane" de
Pontevedra entregou o
texto a Xosé Mª Garcia
Leira, presidente do
Parlamento, e aos
representantes dos grupos
polfticos.+

Xa non é delicto matar
aos touros en Portugal
O Parlamento portugués ven
de aprobar unha lei pala que
matar aos tauros de lídia xa
non implicará delicto por
parte do toureiro, senón que
suporá unha multa para a
organización da corrida. As
asociacións de defensa dos
animais califican a lei de
encobrimentos para as
martes dos tauros e un
avance para a legalización
da lídia "á española". O
debate parlamentário xurdiu
especialmente palas corridas
en Barrancos, vila fronteiriza
con Huelva na que desde hai
séculas se pican os tauros,
que marren na praza. ~
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Oinforme acusa singularmente aos libros elaborados nas nacións con língua própria

AAcadémia de História descalifica o Estado autonómico
-0- XAN CARBALLA

Gonzalo
Anes le
o informe
da
Académia
baixo

O borrador filtrado ao ABC a fins de Maio resultou ser acertado
e na apresentación oficial do informe da Académia da História
sobre os libros de texto ffxose un verdadeiro mitin con acusacións de racismo por parte do seu presidente Gonzalo Anes.
Se se anunciaba consenso a maioria absoluta do PP tai presaxiar o desexo de volver a unha história de España de vello cuño.
O informe da Académia da História é apenas un sobexo artigo
de prensa inzado de terminoloxia sectária que no fondo diríxese ao núcleo fundador do actual
estado autonómico, na sua formulación sobre a existéncia de
nacionalidades. Como xa adiantara A Nosa Terra no seu número 937, a Académia veste o seu
informe dunha preocupación polo que denomina "auséncia de
elementos que expliquen a história comun". Nun dos seus epígrafes argumenta o comezo
desde devalo en que "o modelo
de estado [autonómico] traduciuse, a decote, polo que no establecemento do sistema educativo se retire, na fixación dunhas
cotas de participación das diversas Comunidades na elaboración dos cu"fcula". Á Académia
non lle entusiasma este reparto
porque se pasou "dunha época
caracterizada pela exaltación do
nacionalismo español a outra na
que os elementos comuns do
proceso histórico parecian a piques de se perder".
O Informe, coñecido agora na
sua totalidade , di ter peritado
moitos textos "ainda que nos faltan notícias sobre un elemento
esencial: a actividad e docente
desenvolvida por cada profesor
na sua aula", sen embargo cóidanse moito de non facer nen
tan só unha única referéncia a
libros de texto cataláns, pondo
como todo exemplo para soster
todo o seu argumentário unhas
cantas consideracións xenéricas
e fóra de contexto dos textos de
3 2 e 4 2 de ESO de Editorial Galaxia e os materiais do chamado
"Proxecto Erein" basco.

Galiz:a e Euskadi
Resulta significativo que para
soster toda a barafunda mediática se fixesen públicos só análises de Galiza e Euskadi. No caso basca encaixa na política do
tandem Mayor Oreja-Aznar,
mais no caso galego asombra
que unha editorial que ven de
recibir a fins de Abril, de mans
do Rei, a Medalla de Ouro do
Mérito ás Bellas Artes do Ministério de Educación e Cultura sexa acusada de editar libros "lamentábeis".
A análise do libro de Galaxia
("unha editorial de grande predicamento alí") tala de aspectos positivos "gráficos, mapas,
ilustracións" e cínxese aos volumes de 3 2 e 4 2 de ESO de
Sociais, que incluen obrigatoriamente contidos de disciplinas como xeografia ou antropo1oxi a. As conclusións non poden ser máis negativas: quéixanse de tratar abondosamente
·o sucedido na Galiza desde a
Guerra Civil até hoxe, ao que
, adica toda unha unidade didáctica, estando restrinxido ese
periodo no Estado español a só
22 liñas. O parcial da acusa-

o retrato

de Isabel
la Católica.

ción exténdese a outros periodos, que os peritos da Académia da História consideran simples peculiaridades. A qeputada do PP galega Marta Alvarez
fixo xa unha protesta pública
destas críticas: "en Galiza estúdase correctamente a história".
Non podia o PP galego tomar
outra postura, e mesmo vai ter
que mantela nas futuras negociacións sobre a Reforma das
Humanidades, cando desde
1981 que ten a presidéncia da
Xunta (agás os dous anos do
periodo Laxe) foron os responsábeis de fixar desde a Conselleria de educación o 55% dos
contidos curriculares, e posteriormente revisar o cumprimento
e autorizar os libros de texto,
que contra o que quer facer
pensar a Académia da História
saen con todo tipo de controis.
Precisamente de acusacións
imputábeis penalmente ven de
acusar á Académia lnasi Oliveri
, conselleiro de educación basco, por dicer que nas ikastolas
se usan textos que fomentan o
independentismo e o racismo .
lsto último indignou con toda
razón ao político basco e máis
o feito de que se fixese referénci a despectiva ás ikastolas,
cando estes centros de ensino
non usan libros en exclusiva, o
que manifesta un xuizo de intención dirixido a esta escolarización a prol do euskera. Oliveri estuda accións penais contra
aAcadémia.

Galáxia deféndese
A editorial galega emitiu un comunicado de defensa da idoneidade dos seus textos "aprobados palas autoridades educativas" e lembra que a ESO non
ten como obxectivo específico a
história de España ou de Galiza
"senón aproximar aos estudantes á comprensión dos coñecementos xeográficos, históricos e
sociais nas suas dimensións
universal, española e galega".
A editorial afincada desde hai
cincuenta anos en Vigo abráiase de que a Academia "incorra
continuamente nos mesmos
erros que critica ao avaliar os libros de texto publicados baixo o
noso seto. Só desde certa neurose nacionalista, neste caso
española, se poden xulgar os libros de história de Galaxia como exemplos das actitudes denunciadas pola Academia no
seu informe".
Para Galaxia o informe só pode
ser froito "dunha leitura sesgada, frívola e cargada de prexuízos, máis preocupada por cazar
meigas presuntamente antiespañolas e por estabelecer xerarq uias entre os povos, que por
analisar e comprender unha
proposta didáctica rigorosa e
honesta intelectualmente".•

X.C.

Todos co·n Galaxia
Pretender no ano do 50 aniversário de Galaxia luxala co baldón da pseudoanálise da Académia da
História é vergoñento. Parece que alguns se empeñan en revivir momentos anteriores nos que ·a editora tiña que pelexar para poñer na rua os cadernos de Grial, perserguidos polos ínclito Juan Apa-·
rício, e ainda anos máis tarde a Revista de Economia de Galicia polo ministro Fraga. Precisamente
no ano do cincuentenário da editora galega destaca que fronte á Medalla das Belas Artes, o Pedrón

de Ouro, a Medalla de Ouro da Cidade de Vigo, o
Prémio San Martiño da Estrada ou o nornearnento
de galega egréxio da Fundación dos Prémios da
Crítica, a Xunta de ·Galiza sexa a única institución que non premiou o enorme esforzo da editorial viguesa a prol do país. Non fai falla nen ler os
libros pastos na picota por Gonzalo Anes, Monseñor Suquia e compaña para saber que nesta circunstáncia todos ternos que estar coa Editorial
Galaxia. Cos ollas pechados.•

QUE HISTÓRIA COMUN?
BIEITO ALONSO

A Real Académia da História -Española- está preocu.pada. Logo dunha arriscada pescuda polas entranas dos
libros de texto ou en descubrir que a História de España, certamente a máis comun -porque foi a única- das
nosas histórias está en perigo de extinción. Alarmados,
xa que logo, académicos de tanta enxúndia e profilaxe
non botaron mellar conta que emitir un informe "obxectivo", e non parcial e tendencioso como se adoita
facer por províncias, que pon en solfa a marxinación
da história pátria e chama a rebato por un rearme ideolóxico das masas do comun, seica ateigadas de prexuízos e insídias contra a sacrosanta idea de España.
Os académicos atácalles no fígado que calquera particular, pero sobretodo se é galega, basco ou catalán,
cisme con que o seu é tan bon como o deles, é dicer
que faga particularismo. Suben polas paredes cando
fozan nos libros proibidos e ollan que aquela España
de raigame cañí fica apoucada con aquela ladaiña do
Estado español ~arafio, e logo resulta que non é tal?
Pero co que máis se lle inchan as ... meninxes é con
aquela léria de que calquera badulaque periférico pode interpretar ao seu antollo feítos absolutamete ine-

quívocos como aquelo de, poño por caso, nunca
houbo un Reino de Galiza, nunca houbo reis galegas
e case se me apuran nunca houbo unha tal Galiza.
Xusta é a adverténcia da histórica Real Académia.
De seguir asi calquera mourisco resentido haberia de
poñer en cuestión a ne.cesidade da sua expulsión, ou
mesmo calquera árabe renegado discreparia da Reconquista salvadora. Por non falar dos marroquinos
que bradarian de seguro contra o labor pacificador de
Franco; dos indíxenas americanos que retrucarian a
xusta explotación e masacre que mereceron pola sua
impiedade, ou dos holandeses que terian a aquel Duque de Alba por un demo sen entranas, máis que nada pola secular envexa que espertaban os uniformes
dos Tercios naquela Europa de perralla.
Sorte que ternos a Academia. Pouco importa que nove
de cada dez libros de texto non poñan una liña de Galiza, nen que excusen falar dela corno unha nacionalidade histórica. Ese é un particularismo. A España imperial chauvinista pede a sua inmolación. Xa virá algun académico da historia a xustificar o xenocídio. •

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 Vigo, ruado Príncipe 22, á Asemblea Xeral Ordinária que se celebrará na citada sede
social o dia 30 de Xuño de 2000 ás 17 horas en Primeira Convocatória e o dia 1 de Xullo á
mesma hora en Segunda e definitiva, babeo a seguinte
ORDEDODIA
1.- Informe do· Presidente do Consello de Administración.
2.- Exame e aprobación, no seu caso, do Balance, Conta de Resultados, Memória e Informe de Xestión correspondente ao exercício de 1999.
3.- Rogos e perguntas.

En Vigo, a 26 de Maio de 2000
O Conselleiro Delegado
XOSÉ FERNÁNDEZ PuGA
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Ferrol vive afesta do ascenso lago de 22 anos no burato da 2ª B

ORácing prepara a 'sobrevivéncia' na categoria profisional
tradas parece asegurada grácias ao atractivo da competición
na Segunda, para o ano que
vén. "O noso ascenso chegou
nun inmellorábel intre. O feito de
ter que xogar contra o Atlético
de Madrid, o Betis, o Sevilla, o
Tenerife ou o Salamanca é algo
que nos apetece a todos e os
siareiros van querer gozar desta
oportunidade única".

*CÉSAR LORENZO GIL

Ferrol non anda, levita. Desde
que o pasado Domingo, 25 de
Xuño, o Rácing conseguiu,
despois de tantos intentos fallidos, ascender a 2!! División,
os ferroláns viven unha xolda
que ainda non rematou, presos dunha ilusión descoñecida para unha cidade afeita a
sufrir e a se sacrificar desde
hai demasiado tempo. Mais
tras a verbena, a directiva da
equipa verde xa albisca con
preocupación o perfil do cadro
deportivo que deberá mantelos na categoria profisional.
Vintedous anos en 2ª B marcaron a várias xeracións de ferroláns. Aos problemas socioeconómicos contínuos e que non
daban rematado sempre, o Rácing sempre se sumou coma un
problema máis, coma un instrumento de sufrimento contínuo
para os siar'eiros que vian como
un ano nin se entraba na liguiña
polo ascenso e outro morrian todas as ilusións porque non se lle
daba gañado a un Beasain que
saíra á Malata a comer o céspede. Nesta ocasión, por fin se logrou o obxectivo, pero tivo que
ser ao xeito do Rácing, sufrindo
até o minuto final, co corazón na
porta da gorxa e os nervos disparados en zigu~zague.

En canto a xogadores, Silveira
ainda non sabe con que orzamento se vai contar porque ainda é cedo para coñecer cales
van ser os ingresos totais na nova categoría. "O único que sabemos con certeza é que !eremos que vivir na sobrevivéncia
máis absoluta, con 300 millóns
de desvantaxe sobre as equipas
máis modestas".

Os ferroláns volveron gozar do futbol na sua cidade.

res e o público". Para o presi dente do Rácing, era unha necesidade social o ascenso da
-sua equipa, algo que precisaba
Ferrol para o seu próprio desenvolvim ento. "Os ferroláns levamos anos procurando un triunfo,
algun acontecimento que nos
"Foi un parto con dor", explicq o
devolvese o orgullo, que nos fipresidente Isidro Silveira. "Pa-sa
xese sentir que a nosa cidade
sempre asi. Xogamos unha fase. era tan boa coma as outras".
final de maravilla e ao final xoCómo di o xomalista Xabier Cid,
gamos un pésimo partido e pa"Ferrol vive arrodeada de carsamos de milagre. Non me esteis, de eslógans e de imaxes
traña que ao final chorasemos
que aluden só ao futuro, que
todos, o adestrador, os xogadosempre é futuro". Por iso se en-

tende que a festa dure unha semana. Por fin ese futuro se converteu en presente palpábel.

"Levabamos tanto tempo só
pensando en subir que agora
que reflexionamos na tempada
que vai empezar, todo se volven
preocupacións que antes non
viamos", recoñece Silveira. O
responsábel do Rácing admite
que a estas alturas hai pouco
adiantado na confección da
equipa para Setembro pero xa

mália a auséncia dun título que
as rubrique na história. O gol de
Figo diante de Inglaterra; a cabeza de Costinha no derradeiro
minuto contra Roménia; o golazo de Nuno Gomes contra os
franceses; a calidade de Rui
Costa; a velocidade de Sérgio
Conceigáo; o saber estar de
Fernando Cauto ou Vítor Baía ...

Tivo que ser un gol de Zinedine Zidane, ese filio de tunecinos tocado pola divinidade na
sua calva perfecta e no seu xogo, o· que eliminou a selección
da arte, a emoción e o gusto
polo futbol, Portugal. Foi un
"gol de o uro" o que aparto u,
unha vez máis, os portugueses
da glória dun triunfo que desta
vez merecerol) sobradamente.
pero diante tiñan a Fráncia, igual

que naquela semifinal de 1984
na que a estrela foi Michel Platini, un combinado seguro e eficaz coma un coche de Fórmula
Un. Seguramente o encentro do
pasado Mércores, 28 de Xuño,
debeu ser a final do campionato,
mais o esquelete da competición
apurou para antes o choque. O
piar desta realidade foi que as
camisas da cruz de Malta se esgazaron demasiado pronto para
os afeizoados ao espectáculo,
non con inxustiza, porque os
franceses non foron inferiores,
pero si coa tristura das cam;óes
do Chiado lisboeta.
Abel Xavier, o preto disfrazado
de leñador sueco de florida barba loura, pagou co opróbio do
gol a ousadia de poñer a man
entre o pau e a senténcia de

Zinedine Zidane.

marte de Wiltord. No intre no que
Zidane colocou o balón no ponto
de penalti, ouviuse nun bar da
fronteira portuguesa con Galiza:
''tranquilidade, a Fráncia botáronllo tora o dia de España, agora
toca que a serte se poña do naso lado". Esquecia o profeta que
os galos non eren xa na traxédia
e só se apontan ás vitórias desde o desastre da Liña Maginot.
Cando o marsellés baluarte da
tricolor furaba a escadra co gol
definitivo, pala mente dos afeizoados que aprenderon a quererlle a Portugal durante esta
Eurocopa pasaron en décimas
de segundo as maravillas que ficarán para sempre na memória,

adiantou cales van ser os piares
nos que se vai asentar o primeiro proxecto profisional dos ferroláns en tanto tempo.

Construír unha fortaleza

Zidane, un africano rei de Europa
*C.L.

VOZ NOTICIAS

Fráncia foi un digno vencedor, un
asasino elegante que lles mirou
aos lusos sempre aos olios mentres os mataba aos poucos. Os
franceses teñen un don que seguramente os fará campións, a
sua capacidade imensa para medir os tempos de cada partido,
para saber cando hai que lanzar
a ofensiva final e converter o seu
xogo ordenado nun ataque definitivo ao xeito dunha división de
carros acoirazados. Non lle cabe
outra metáfora para homes como
Thuram, Desailly ou Vieira, que
corrian no derradeiro minuto da
prórroga coa mesma afouteza
que no primeiro minuto. Quizais
os franceses carecen do carisma
preciso para encandilarnos, por
seren sérios e andaren tan tesos,
pero está claro que marcan, en
cada cita internacional, unha
época, unha recuperación dese
xogo que só se pode ver cando
antes de iniciarse o partido, soa
un hino nacional. +

A nivel estrutural, o Rácing quere continuar cunha política de
prezos axustados para a masa
social, ainda que van aumentar
en gran medida os abonos para
a Tribuna. "Queremos que os
prezos do Fondo fiquen en
12.000 pesetas, para que todo o
mundo poida vir ao futbol".
Xustamente, a demanda de en-

Por iso Silveira pretende armar un
cadro de futbolistas que cumpran
tres características : a identificación coas cores do Rácing , que
sexan competitivos e que non representen un gasto demasiado
elevado. "Nesta semana xa recibimos moitas chamadas de representantes de todo o mundo que
nos quere colocar aquí os xogadores que non lle fichan en nengun
sítio, pero nós ternos os pés no
chan e a nosa idea é traer xente
que se sinta a gusto connosco, se
son galegas mellor, porque a nosa
experiéncia indícanos que os futbolistas da nasa terra son ben
rendíbeis". Nese sentido, Silveira
louvou a relación que ten co Celta,
sempre disposto a colaborar cos
ferroláns e a dispoñibilidade de
xogadores experimentados que o
Deportivo poderia oferecer da sua
ampla nómina.•

O remo olímpico galego
obtén catro ouros
no Campionato de España
Dos nove clubes de remo
olímpico que participaron en
representación de Galiza no
Campionato de Espq.ña, cinco
volveron con medallas . Dous
deles, o Robaleira da Guarda
e o Náutico de Vigo , conseguiron vários ouros nunhas
probas que se celebrou o pasado fin de semana no encoro
de Legutiano, en Euskadi.
O Náutico de Vigo, adestrado
por Arturo Abruñedo, trouxo
consigo as medallas de ouro
en categoría Skiff sénior e Oito con timonel xuvenil, modalidade esta que era das poucas
que até o 'de agora se lle resistían. Os vigueses conseguiron tres medallas de prata e
unha de bronce.
O Robaleira da Guarda foi ouro en Catro skull e en Dobre
skull feminino, na que Paula
Simoes e Inés González venceron con autoridade diante
de equipas de Euskadi ou Cataluña, duas grandes potén-

cias no remo olímpico estatal.
A equipa guardesa foi prata
en skiff xuvenil.
As equipas de Perillo e Cabo
de Cruz conseguiron a prata en
Dobre skull sénior e Dobre xuvenil, respeetivamente. Ria de
Ares foi bronce en Catro skull
xuvenil. As outras equipas galegas que participaron nesta
edición foron o Miño de Tui, o
Ribadeo, o Cedeira e o Marin.•
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Porque atentan contra a'unidade do mercado europeu' apresentada como referente máximo

Cento vintecatro corpos
recuperados
no Estreito desde 1997

OConsello Económico e Social do Estado
pede a rebaixa das competéncias autonómicas

Posibelmente a cifra de
carpos recuperados l"lon se
corresponda nen de perto cos
mortos reais, pero o Governo
central ven de informar que
desde o ano 1997
recuperáronse 124 cadáveres
de inmigrantes no Estreito.
Respostaba o Governo a un- .
ha pergunta do deputado nacionalista Guillerme Vázquez .
sobre medidas a tomar contra
a pobreza dos cidadáns
africanos. Até o 5 de Maio atoparanse trinta e cinco cadáveres este ano, mentres que en
todo 1999 foron recuperados
trinta. Asimesmo o BNG amosou "estar en contra dunha
Reforma da Lei propugnada
polo governo, que insiste nunha perspectiva policial da problemática da inmigración; obviando deste xeito o respeito
aos Direitos Humanos, algo
que xa observamos estes dias
coa expulsión inmediata dos
36 inmigrantes de Mijas, Málaga, vulnerando a Lei de
Estranxeiria". +

9* A. EIRÉ

Recortar as competéncias
autonómicas sen modificar a
Constitución é a proposta
que realiza o Consello Económico e Social, no "Informe
sobre a unidade do mercado
e a coesión social". Nel afirmase que "non cabe governa r (as autonomias) con
competéncias exclusivas"
porque a "unidade do mercado europeu" non o permite.
"España só pode ser un mercado
e non dazasete". E, en aras do
mercado, a Lei Orgánica de Harmonización para Autonomías (LOHAP A) vaise quedar curta se o
Governo ten en conta as 44 conclusións do Consello Económico e
Social do Estado, sobre "Unidade
do Mercado e Gohesión Social".
Un organismo composto por empresários e sindicatos. O informe
está apoiado, sobre todo, pola patronal e Comisións Obreiras.
Nel afímase que as comunidades
autónomas entran en colisión coa
"unidade do mercado", criticando
mesmo ao Tribunal Constitucional porque nas suas senténcias
sempre falla "a prol das autonomías". Segundo a conclusión tirixésimoprimeira "calquer actuación que atente contra a unidade
do mercado europeo non está
permitida, sendo controlábel non
so polas institucións comunitárias, senón que tamén é perseguíbel ante os próprios tribunais
nacionais, porque calquer proceso desintegrador dos mercados
nacionais está proibido polo dereito comunitário".
Asi, entre as 44 propostas aparece a de que o Estado dite leis
para recortar as competéncias
autonómicas exclusivas, "cando
o esixa o interese xeral", que é
o do "mercado comun". E van
máis alá, na trixésimoctava conclusión afirma que é necesário
"harmonizar" (recortar) o poder
das autonomias, ainda que non
distorsionen o mercado porque
é preciso "eliminar a sensación
de que calquer disparidade é
nun princípio lexítima''. Posiciónanse porque se deixe claro

A situación do$ presos

no extranxeiro será
analizada no Senado
O CES pronúnciase en contra de que as autonomías teñan un plano de emprego próprio e tamen dos convénios non estatais.

que "unha cousa son as competéncias de xestión e outras as
competéncias plenas", que, segundo a comisión autora do informe, non deben de .existir. Recorren para realizar esta afirmación á análise da Constitución.

Un idioma único
e un único convénio
Na vixésimoquinta resolución,
arremete contra as línguas cooficiais, pronunciándose porque as
inspeccións (estatais) velen polo
dereito "a receber o ensino na língua oficial do Estado". Para isa,
propoñen "fomentar a mobilidade
do persoal docente de todos os
níveis entre as comunidades autónomas e organizar accións de
formación contínua do profesorado de alcance nacional". Poñen
asi de manifesto que os profesores non teñen que saber a língua
materna dos alumnos.
Esta mesma proposta trasládana
tamén aos funcionários e, mesmo, critican como un dos males
da sanidade que os letreiros e as

documentacións clínicas esteñan
escritos noutras línguas comunitárias e que nas oposicións se
primen "critérios do idioma ou
desempeño prévio de funcións",
para o acceso ao posto de traballo, o que entorpeceria a "mobilidade interautonómica".
Tamén arremete contra os "marcos autonómicos de relacións
laborais". Mónstrase así totalmente en contra dos convénios
colectivos do ámbito da Comunidade Autónoma "que rachan,
decididamente, ademáis da
proibición xeral da concorréncia
dos convénios colectivos, todo
esquema razonábel de vertebración e de articulación da negociación colectiva, conveniente ,
ao fin de contas, á unidade do
mercado e á coesión social".
Critican que, segundo a Constitución, as CC.AA. podan adequerir competéncias sobre lexislación laboral e lexislación básica de réxime económico da Seguridade Social, afirmando que
nunca se podan realizar transfe-

A.P.

réncias "en bloque", porque o
réxime de relacións laborais ten
que ser estatal "por natureza".
Para o CES, "a unidade de mercado (garantida pala Constitución e impÓsta poa UE) non admite mercados fracionais, polo
que o interese das competéncias autonómicas, incluso as exclusivas, deben de someterse
ao interese xeral".
Segundo esta proposta o princípio básico do Estado das Autonom i as é a "unidade", pois a
Constitución non conforma poderes territoriais absolutos, xa
que a soberanía nacional é indivisíbel e única, a da nación española" e as autonomias só actuarán nos ámbitos que lles deixe o Estado, polo que estes poden recortarse "por decisión do
Governo ou das Cortes xerais".
Por iso, afirman, "o modelo
constitucional é enteiramente
válido, polo que as nasas propostas non esixen a revisión do
modelo constitucional nen do
Estado das Autonomías".+

Ciénda, mentiras e fitas de vídeo
O PP non só govema desde a solidez dos seus
183 escanos no Congreso, desde o controlo de
boa parte do aparello mediático, desde as suas
imbricazóns coa oligarquía financeira: fai,no
tamén co contributo dos dentistas do réxime.
Govema o PP con todos os resortes e coa co,
biza totalitária de quen non concibe a posibi,
lidade de a sociedade se autoorganizar ao
marxe do seu poder omnímodo.
En Estados Unidos Clinton apresenta o ma,
pa do xenoma humano e volta a aparecer na
cena o vello credo reaccionário de que a
única determinación que existe sobre a vida
das persoas é a xenética, a biolóxica, nunca
a social, a que pode mudar ~o movimento

da história. O mapa do xenoma humano ex,
plica a realidade, esgota a realidade, todo o
· que é real se codifica nos 23 .pares de ero,
mosomas en que consiste o que somos. Con
ese material criou Deus o mundo, afirmou o
imperial Clinton. Só lle faltou engadir que
co mellar des e material fabricou Deus a
Única Nación lmprescindíbel no Planeta
(empregamos aquí unha denominazón alcu,
ñada hai xa tempo por William Jefferson
Clinton), é dicer, os EUA.
E un día despois de emparentar Clinton o
xenoma humano coa vontade divina, vai a
Real Academia de la ljistoria e larga un no,
vo ataque aos nacionalismos: os libros de
textos non falan abando do suxestivo pro,

xecto comun orteguiano. Todo revestido,
claro está, coa ropaxe da ciencia máis tec,
nocrática e neutral, probabelmente deter,
minado por cada un dos 23 pares de cromo,
somas dos académicos, nunca por suposto
determinado por condi.cionantes sociais e,
muito menos, políticos.
A ciéncia, as mentiras e as fitas de vídeo tra,
ballan sempre en toda a parte para o Xefe.
Aquí xa sabemos quen é o Xefe. O único que
podemos opor a tanta ciéncia é algo menos de
xenética e muito máis de vonrade de sermos o
que somos e de non resignarmo,nos a asumir
que todo está predeterminado polo Xefe, polo
seu amigo William Jefferson e polo que disque
vive máis arriba de todos nós, coitadiños. +

Aprobou o Senado o Martes
27 de Xuño a criación dunha ponéncia que analiza a
situación persoal e xurídica
dos 1.275 presos españois
que cumpren condea nas
prisións extranxeiras. Convidados de honra no Senado foron os pais de Joaquín
José Martínez, condeado a
marte en Estados Unidos e
pendente da revisión do
seu xuízo. De aqui a un ano,
e segundo a iniciativa que
levou adiante o PP, os
senadores visitarán a
alguns destes presos co
ánimo de coñecer as precárias condicións
denunciadas en paises de
Lationemaerica e
Marrocos.+

A Generalitat recurre
ti

a suspens1on
do regulamento do
catal6n nas universidades
O conselleiro de
· universidades, Andreu MasColell considera "eveidente"
que existe unha ofensiva contra o uso do catalán despois
de que un xuíz suspendera o
regulamento sobre língua própria que rexe a universidade
Pompeu Fabra. Anteriormente
outro xulgado suspendera
cautelarmente o regulamento
da Universidade Rovira i Virgili. Respeito á Pompeu Fabra,
a suspensión baséase en que
o "castelán é tan língua
própria como.o catalán" ainda
que o estatuto de Autonomía
comece definindo ao catalán
como a língua própria de Cataluña. O regulamento
aprobado na Pompeu Fabra o
pasado mes de Marzo estabelece que os profesores deben
coñecer os dous idiomas.
Tanta os responsábeis da universidade como o conselleiro
recurrirán a decisión+
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Aesquerda mexicana
dubida entre o cámbio ou a coerénci

.f

V'Kente Fox, candidato do PAN á presidéncia.

que as votacións lles poden tirar
razón aos inquéritos eleitorais
prévios. O filio do heroe nacional
Lázaro Cárdenas axuntou na capital máis de 150.000 cidadáns
que pensan coma el. "Que esteamos contra o PAi non significa
que vaiamos no mesmo tren có
PAN", afirmou o candidato do
PRO. -O subcomandante Marcos,
en nome do zapatismb, sen pedir
explicitamente o voto para Cárdenas, declarou a sua simpatía
polo ideário de centro-esquerda
que defende este candidato. Pero Marcos tamén afirmou que a
militáncia zapatista de base ten
total liberdade de voto e que só a
sua consciéncia debe ser guia
para o seu sufráxio.

Unha pregunta percorre os círculos da esquerda de México DF,
tanto nas sedes do Partido Revolucionario Democrático (PAD) como nas universidades e demais
institucións políticas e sociais. É
preferíbel que gañe a direita que
representa o Partido de Acción
Nacional (PAN) a que continua
no governo a vella estrutura do
PAi? A resposta é ben variada.

J

vários dos máis importantes intelectuais opostos ao PAi. Carlos
Fuentes e Carlos Monsivais negáronse a apoiar a Vicente Fox.
Fuentes, estabelecido en Londres,
quizá nen se pronúncie na convocatória eleitoral do Domingo e
Monsivais desprezou en vários
meios o chamado voto útil defendido por Castañeda. "Para os que
defendemos que hai que minguar
as desigualdades sociais en México e apostar pola toleráncia, o
PAN parécenos unha opción para
nada recomendábel", afirmou.
Contado, Monsivais espera que
Fox sexa investido presidente para acabar coa democrácia corrupta que domina o país. "Se o PAN
chega ao poder, poderá comprobar como a couza destrozou o estado mexicano por culpa do PAi,
pero a sua política será tan ruín
que a maioria da cidadania que o
colocou aí, arelará o seu fin só
tres meses despois das eleicións".

As eleicións presidenciais
que se van celebrar o próximo Domingo, 2 de Xullo, en
México, conseguiron criar no
país centroamericano un ambiente de debate público nunca antes coñecido nas sete
décadas de poder ininterrompido do Partido Revolucion;irio Institucional (PRI). Unha
das fendas criadas reside na
vontade de moitos tradicionais votantes de esquerdas
de apoiar o candidato direitista Vicente Fox para botar de
vez os polfticos de sempre.

Hai unha parte da esquerda que
non quere nen oír talar diso. '
Nunha chamada á coeréncia,
tanto o líder do PAD, Cuauhtémoc Cárdenas como a maioria
do seu cadro directivo, pensan

Da outra beira, Fox, consciente
de que os votos da esquerda lle

poderian ser moi útile.s no seu
asalto á presidéncia, tendeulle
várias veces a man a Cárdenas.
"Millóns de mexicanos xa decidiron. Só fallas ti", dixo o presidenciábel do PAN na campaña. Os
cantos de serea desta organización direitista xa obtiveron resposta. Vários intelectuais publicamente adscritos á esquerda
xa defenderon a candidatura de
Fox. Para eles, o intre histórico
que vive México este ano precisa de toda a solidariedade posíbel por parte da esquerda.
"Cómpre que a esquerda sexa
consciente de que a sua mensaxe axuda á perpetuación do PRI.
Agora é o momento do cámbio,
e o cámbio é o PAN", afirmou o
escritor Jorge Castañeda.

O PAN é un partido que xurdiu a
princípios deste século para defender os intereses dos grandes
terratenentes, que se sentian
ameazados polas reformas que
querian introducir os zapatistas
e o PRI que lideraba Cárdenas.
Sempre sometido ao poder do
PRI, que aos poucos foi facéndose aliado tamén dos grandes
poderes empresariais, o PAN
permaneceu fiel aos princípios
tradicionalistas e ultracatólicos,
ainda que na confección da imaxe do candidato Fox tentaron
primar o populismo e certo aire
de confrontación permanente
con Labastida, ao que leva acusado desde o início da campaña
de preparar un clamoroso fraude, algo que parece indemostrábel logo de comprobar o sistema de recento preparado polo

Entre uns e outros, permanecen
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Unha vez máis Franza
asumiu a defensa da
independéncia de Europa
e negouse a asinar unha
declaración internacional
ditada polos Estados
Unidos. Tratábase da
Declaración de Varsóvia,
na que 107 estados deron
o seu apoio ao documento
Cara unha comunidade de
democrácias, documento
que ademais
institucionalizaba unha
conferéncia que daba aos
Estados Unidos a
potestade de pór ou
retirar títulos de rexlmes
democráticos aos
estados. É relevante que
os Estados Unidos
permitiron que un país tan
democrático como o Peru
asinase a declaración.+

1 Os conservadores
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a asinar unha declaración
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A prensa internacional
denunciou as fortes
presións proferidas contra a
povoación de Cimbaue
para que non acudise a
votar nas eleicións
lexislativas. Pola contra, a
presenza de votos nas
urnas foi masiva e a
oposición, apoiada por
unha campaña mundial,
resultou derrotada, ainda
que o partido de Mugabe
gañou por estreita marxe.
Acto seguido, os meios de
comunicación ocidentais
talaron de vitória pírrica. O
que en realidade sucedeu
en Cimbaue foi que a cativa
minoría colona non
conqueriu atraer para si a
povoación urbana. O
presidente Aobert Mugaba
segue aglutinando á
maioria do paf s porque as
feridas da colonización
están abertas e ainda moi
próximas .+
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Mugabegaña
as eleicións mália
a campaña internacional

1

I

As consultas sobre intención de
voto que percorren México coma
unha mecha son o tema de maior
interese social nesta semana.
Para unhas empresas, o candidato do PAi, Francisco Labastida
gañará por unha marxe do 4 por
cento. Esta vantaxe, pero a pral
de Fax, consígnana outras sociedades. O empate técnico exclue
da pugna calquera posiblidade
para a esquerda, gran rival nos
últimos anos do hexemónico PAi.

1

29 DE XUÑO DE 2000

Aposibilidade de que oPAN ob~eña otriunfo abre perspectivas deseo .. ecidas
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manteñen a maioria
no Xapón1 ainda
que por estreita marxe
A coalición de tres forzas
nucleada en torno ao
Partido Liberal Demócrata
do Xapón, resultou
gañadora nas eleicións
lexislativas niponas do
Domingo 25 de Xuño. A
oposición do Partido
Demócrata conqueriu un
avance importante, pero por
baixo dos resultados
agardados polo seu líder. A
crise económica foi unha
das claves destes comícios ,
a outra foi a elevada
abstención, un absentismo
eleitoral que de todos xeitos
non parece preocupar ás
forzas políticas no governo,
xa que durante a campaña
eleitoral praticamente
promoveron que os
indecisos quedasen na
casa.+
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Xa é tempo de
galeguizar o Dépor
Como é sabido, a pasada SextaFeria (Venres), 19 de Maio, o Real Clube Deportivo de La Coruña
proclamou-se campión da Liga
española de futebol na temporada 99/00 que vén de rematar.

a

lndependentemente das preferéncias desportivas de cada persoa ou do interese polo futebol
que cadaquén
'·~ poda ter, ninguén pode negar a importáncia dun fac- Galeguizar o
to como este Dépor pode ser
entanto que é
a primeira vez unha milagre
na história da máis difícil que
Liga que unha
equipa da Ga- gañarunha
1iza se fai co
competición.
título, cousa
que ~uen sabe- poderia
tardar moito tempo en acontecer
de novo. Ninguén dubida tampouco no facto de que se racha
con esta vitória memorábel todo
un ciclo de alternáncia entre
dous clubes -Real Madrid e
Barc;a- que, durante os últimos
anos, se proclamaron campións
unha vez si e outra tamén.

( C()Mo

Somos várias as entidades da
cidade que levamos tempo loitando pala galeguización do Deportivo e moitas as veces que
nos ternos dirixido directamente
á sua directiva. A resposta desta foi unicamente que o proceso
seria moi custoso e, por· toda
actuación, deron en pór música
popular ao final de cada encentro que se xoga en Riazor, xesto
que soa case a insulto.

E máis memorábel é ainda que
unha equipa da Galiza fose a
encarregada de pór fin a esa
dualidade hexemónica.

É inegábel que a partir de xa
comeza unha nova etapa no
Deportivo, logo de ter sido posíbel a milagre que tantas e tantos afeizoados agardaban.

E xa para rematar, cómpre que
sinale tamén a regresión que advertin na utilización do topónimo
normalizado da nasa cidade nos
máis dos meios de comunicación de ámbito estatal ao informaren da vitória do Dépor. Se
nos últimos tempos viña notando
un uso xeralizado da forma oficial do topónimo tanto na escrita
como na fala destes meios, as
informacións a cerca do triunfo
non fixeron senón alentar a moitos a voltaren ás andadas.

Mais fica por cumplir-se outro milagre que, tal como están as cousas, non sei eu se será mesmo
máis difícil que gañar unha competición : retiro-me á galeguización do Dépor, un proceso que xa
non se pode adiar máis e que ten
que comezar para xa; nun momento que eu coido idóneo, pois
hoxe -máis que nunca- o Deportivo representa o país inteiro,
independentemente das preferéncias futbolísticas, como dicia antes (que todas e todos as ternos).

O Deportivo deberia deslocar a
sua ollada tora da Coruña e
ollar en tite a realidade do país
que agora representa, amasando por todas aquelas persoas
que o seguen e que se expresan en galega. Cando os directivos fixeren ese xesto, daquela o
Dépor poderia por fin chamar-se
equipa galega.•

Analisando un pouco a situación
en que se acha o clube coruñés
e formulando-nos a pergunta de
se o Dépor é unha equipa galega, a resposta seria bastante clara: non. Cómpre aquí, penso eu,
facermos unha diferenciación entre o que é unha equipa da Galiza e unha equipa galega; porque, ainda que poda semellar o
mesmo, neste caso non o é. Ao
falarmos dunha equipa nidiamente galega deberíamos referirnos a unha afincada na terra e
que, asemade, estivese integrada na realidade galega en todos
os aspectos. Para ser máis claro:
que ten o Dépor de galego cando nen tan sequer ten normalizado no seu escudo o nome da cidade á que pertence? É precisamente a cidade onde ten a sua
sede o único signo polo que sabemos que é galega.

FRANCISCO

'

)

XosÉ REI GARCIA

RESPONSÁBEL DA MOCIDADE DA

MESA NA CORUÑA

Mais urna vez,
touradas
Já resta menos para as festas da
Corunha, e o Concelho náo se
rende. Segue teimando em implantar as toura,das na cidade hercul ina custe o que custe, ainda
que para isso tenha que continuar
regalando entradas a fundo perdido, porque nen um só espectador
lhes entra pagando. Porque o de
menos, claro está, é a rendabilidade económica do evento; todo este assunto das touradas já entrou
numa fase na que as motivag6es
políticas eclipsaram por completo
critérios de interesse social ou

Ao falarmos de falta de integración e de compromiso coa Terra, non só é necesário facermos alusión aos poucos xogadores de orixe galega que hai
no cadro deportivista, senón tamén á escasa presenza da cultura e lín·gua galegas no clube.
\

taurino em Corunha, é urna
ocassáo de ouro perdida para pór
em evidencia que o Concelho está
a implantar as touradas contra a
vontade do povo, como assim é,
pelo menos segundo a rea~o
social que a simples vista suscita
este evento; nulo éxito no referente venda de entradas e um estado de opiniáo que dista bastante
de serem fayorável. Eu podaría
remitir a este periódico urna de
tantas cartas alegato em contra.
das touradas; o problema é que
os argumentos já se conhecem,
agora o que falta é que as vinte ou
trinta pessoas que há por cada
urna que vai ás touradas -náo por .../
afeic;áo, mas como acto de
adessáo aos poderes ou de afirm agáo política- que sáo conscientes de que a razáo ética, moral, ·política e científica está com
nós, se concentrem no Coliseo da
Corunha para protestar contra es- .1
te impresentável espectáculo. Já 1
está bem de tanta prepotencia por 1
parte d~ um alcalde que quer fa- -l
zer da c1dade que-guverna umen-=-clave anti-galega, onde por apa- 1
gar todo vestígio de identidade ga- 1
lega inclusso se copiam manifes- 1
tagóes folclóricas foráneas (fallas, I
touradas ... ) e, em contrapartida, ·
esmagam-se as festas dos bairros, náo se apoia a dignificagáo e
a difussáo da cultura e língua ga1eg as,
mais
·
bem cómbatem-se ... Eu
náo quero, no Nao quero uma
principal concelho da minha exibi~ de
comarca e nu- reaccionarismo
ma das principais cidades como aque
da Galiza urna representa o
exibigáo de reaccionar i sm o especiáculo
como a que retauromáquino:
presenta o espectáculo tau- alarde de
romáquino; tomachismo,
do um alarde
de machismo, homofobia,
homofobia,
1
classismoe
classismo e
crueldade, on- crueldade. de o centro da
celebragáo e a
marte
em
cruestas circunstancias de um animal, onde
se exalta o estereotipo de "macho
ibérico" como prototipo de virilidade -urna virilidade, por suposto
heterossexual- onde a mulher é
um elemento decorativo e onde as
forgas vivas (autoridades políticas,
militares, económicas e eclesiásticas) tutelam a cerimónia dandolhe

.

rendabilidade empresarial, e que
ninguém pense que Paco Vázquez náo entende disto último.
Seguindo aquela consigna revolucionária -a contra-insurgencia le
ao Che Guevara, a Mao Tse Tung
e o que fac;a falta- de "derrota tras
derrota até a vitoria final", eles
continuam com a sua paciente labor de introdu~o desta manifestagáo pretendidamente cultural sabendo que isto é urna questáo de
constancia e náo de forc;a, que a
constancia quase sempre derrota
aforc;a, mas ah! Resulta que eles,
aliás, tema forc;a também, assim
que se por um remoto casual for
caso de que a náo menos desdenhável constancia dos que protestamos invertisse o clima de indiferencia social com o que se
estáo a acolher estes eventos para convertí-lo em atitude de protesto massivo, sempre resta recorrir as porras. Pergunto-me se vamos ter que esperar muito para
que os partidos políticos, os sindicatos, os grupos ecologistas e animalistas, as assciag6es culturais e
de vizinhos ... se ponham dacordo
para darem urna resposta organizada e contundente num assunto
onde ternos razáo e no que podemos ganhar e dar-lhe nos fozzinhos a Paco Vázquez. Cada ano
que conseguem montar o tinglado

;%~A~

Para convencer aes
galegas, nas suas
campañas
publicitárias insisten
os de Estrella
Galicia en recorrer
ao éxito que ten esta
cervexa entre os
estranxeiros. Os
anúncios desta
tempada son, como
case sempre, moi
bons, pero non teñen
que tomarnos por
eelonizados;-{)tJ-eS
ianquis beben cocacola porque nos
gaste aes galegas?

O marisco foi algo
que apreciamos de
sempre, ainda que na
Meseta tardaron en
descobrilo. En Marin,
por exemplo,
anúncianse como
capital da cigala,
airida que tamén
podia promocionarse
como a capital das

ruas franquistas. A
maioria dos
restaurantes locais
están en ruas como
Francisco
Bastarreche,
Salvador Moreno,
Calvo Sotelo ou Tiro
Naval Janer (por
Jaime Janer).

Fraga tala agora de
tren de grandes ·

·,,

1 prestacións e alta

1 velocidade de Vigo a
1 Porto porque só ten
1 que financiar un treito
1 de trinta
1
1 quilómetros deica a
1 fronteira. Tamén dixo
1 que o tren de altas
1 _prestacións a Madrid
1 chegará no 2007 e
1 afirmou que entón
: podará descansar en
1 paz. Se ternos en
1 conta que as autovias
1 chegaron oito anos
1 tarde, iso significa
1 que quer seguir en
1 Raxoi até o 2015.
1
1

1 Lección maxistral de
1
1 xornalismo: Franza
1 co~traEspaña.Soan
os hinos e un policia
atenaza a un
espectador. Ao
remate da Marsellesa
repítase a xogada da
intervención policial e
vese como unha
persoa salta ao
campo cunha
camisola que
reivindica a

repatriación dos
presos bascos, pero
o comentarista da
1 televisión só fai unha
referéncia a "un
intento de invasión do
campo". Só lle faltou
dicer que era un

espontáneo.

1

Claro que o mesmo
xornalista, durante o
partido, aludiu ao
viril xogo da
selección española.
Sen dúvida referíase
a algun tipo de vírus.

A derrota de
España tivo
repercusión
semellante ao remate
da guerra de Cuba,
a xulgar polos meios
de comunicación. Se
durante o
1
campeonato os
telexornais da
Televisión Española
abrian c.oa selección,
o Luns 26 fixérono
cun vídeo clip de
cuarenta e cinco
segundos no que se
reproducia o penalti
fallado no último
minuto. A música era,
como non, o
Requiem de
Mozart.+
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aínda um aspecto mais violentamente anti-popular e anti civil. Nao
sao estes os eventos que ·deveram ter por bandeira as festas da
nossas cidades e aldeias e ternos
que exigir-lhe ao poder que quando o povo celebra e festeja, se lhe
deixe fazer ao jeito, sem palcos
presidenciais recheados de cregos e militares; esses sáo detalhes próprios de culturas feudais e
senhoritís, totalmente fóra de lugar. Touradas, desfiles militares,
processoes de Semana Santa ...
mas, a que tipo de sociedade aspiramos? Quando vamos enterrar
definitivamente o franquismo? •
RAMIRO VIDAL ALVARINHO
(LIÁNS,ÜLEIROS)

Dun traballador
afiliado á CIG
O dia 19 de Xuño no Porto, na
manifestación Europea contra o
desemprego, cando os compañeiros do sindicato da CIG nos
estabamos xuntando para escomenzar a manifestación, habia
tanta xente
que era un caos, e estábannos pasando
coches por un Todos os
lado, polo ou- sindicatos non
tro, bocinas, e
nun momento somos iguais,
xa cansos de queremos seiva
deixar paso
aos coches, nova.
un grupo de Compañeiros
compañeiros
decidimos cor- dirixentes vide
tar o tránsito para abaixo quexa, cousa que
asi fixemos, aqui tamén fai
pero cal foi a un bon traballo.
nosa surpresa
que c-hegaron
alguns líderes
do noso sindicato decíndonos
que non cortásemos o tránsito
porque eramos invitados e tiñamos que gardar as formas, tamén nos dixeron, que ainda faltaban unhas horas e que podia vir
a policia e cargar contra nós. lsto
seguramente non o creía nen el,
xa que coa cantidade de xente
que eramos seria casi imposíbel
chegar até onde nos atopabamos, ademais esta era a ocasión
de facer unha Euromanifestación
sonada, por ser o momento propício, pola xente e polo problema
e polo tanto parar totalmente a vida da cidade para que tivese unha maior repercusión tanto nos
meios de comunicación como
nos políticos reunidos nese momento na cidade e demostrarlles
a nosa forza e o noso cabreo.

se

Non será que os líderes levan
moito tempo xa nos cárregos importantes da central (e xa empezaron a comprender a problemática da outra parte? Qué compromi·so tiñan para non alterar a orden?
Pola pouca experiéncia que eu teño en comités de empresa onde
se negócian os convénios colectivos, cando xa levas tempo negociando, chega un momento que
se entende o problema da outra
parte pero cando chegaba xente
nova pola nosa parte á negociación só entendia que o salário
non lle chegaba para poder viver,
e a parte economica (empresa)
miraba para a xente con experiéncia na negociación asombrados
como decíndonos, (-Ese compañeiro voso non coñece os nosos
problemas económicos nen sabe
os límites coa masa salarial).
Cando a xente está moito tempo
nos cargos todos sabemos cara

onde nos leva o poder sempre e
cando non se movan as rodas, pido reflexión agora que estamos a
tempo. Todos os sindicatos non
somos iguais, queremos seiva nova. Compañeiros dirixentes vide
para abaixé que aqui tamén se fai
un bon traballo, nas bases que é
a maneira de non perder o Norte,
porque se está levando o sindicato a unha grande empresa de pura xestión, ou sexa o camiño marcado polas chamadas sociedades
socialdemócratas, ou sexa o sistema capitalista disfarzado.
lsto é un pensamento en voz alta,
non ten nengunha acritude, senón
sinceridade e ganas de que a nosa central siga polos vieiros máis
direitos posíbeis e que non nos
despisten con manobras tendenciosas que nos levarian a ser
igual que outras centrais que firman as leis de reformas laborais
pensando en criar emprego (degradante para os traballadores), e
despois nos chaman a mobilizacións contra os próprios acordos
que eles asinaron pero, como
non, mobilizacións controladas.+
XOSÉ MANUEL RIVERA

(As PONTES)

A un escritor amigo
Non hai que estrañarse do sistema literário que ternos, reducido
por regra xeral a puro negócio e
governado pola banalidade e a
lista dos máis vendidos como
aval de toda solvéncia. Nunha
sociedade na que manda o diñeiro é normal que a competéncia, a
publicidade e o consumismo sexan argumentos de peso. O importante é o negócio, a calidade
do escrito é secundária. Se por
acrecentar o volume de vendas
ternos que sacrificar a literatura,
pois sacrificámola, queimámola,
fusilámola, desterrámola oú exterminámola, pensan os traficantes de letra impresa. O Mercado
é o Deus mais venerado polos
servidores do capitalismo único.
Neste tempo de cerebros chuchados· e esgazados polas múltiples pantallas que nos ollan e vixían, o libro, como chave reveladora de mundos e fonte de pracer e pensamento crítico, non interesa, é un instrumento perigoso
para a estabilidade mental dos
súbditos do estado do benestar a
base de moito futbol e pouca
educación pública. Os governantes galegas asi o entenden e non
fan nada por promocionar o libro
galego, non sexa que a xente se
peña a ler e logo non os voten.
Defender o libro galego é darlle
folgos aos demos que habitan
nas suas páxinas, deben pensar.
Dis ti mesmo na conferéncia sobre Otero Pedraio publicada xunto con outras de Manuel Maria, X.
M. Martínez Oca e Mª X. Queizán
polo Departamento de GalegoPortugués da Universidade da
Coruña: "Existe actualmente unha corrente filosimplista que defende con uñas e dentes a transparéncia do texto, a cristalinidade, a sinxeleza extrema. Quen tal
asevera execra calquer atisbo de
complexidade textual. Condenamos asi a Otero, sen sabelo".
Sen sabelo ou sabéndoo perfeitamente. Nestas condicións, non
é de estrañar que a tua escrita
sexa vítima tamén da corrente
cristalina e dos estereotipos dominantes. Fíxate, isto é o que se
desprende das mensaxes proferidas polas autoridades adscritas á
corrente cristalina: O de Verin é
un autor difícil, complicado, perturbador, obsesivo, e os leitores
non queren complicacións nen

dores de cabeza, que bastantes
ten a vida; os leitores o que precisan é bálsamos de letra impresa
e non artifícios complexos que
poñan en dúbida as suas crenzas
literárias e desacouguen ainda
máis o seu espírito torturado nesta época xa de por si complicada
e chea de horrores, e non hai
mais que ler A rosa de Borges
-novela fermosa no título e arriscada nos presupostos estéticospara decatarse do artificio que
bule borbulla ferve cintila latexa
nos seus regos e fundamenta a
sua arquitectura. E seg u en:
Mira se somos
demócratas Reclamo,
que toleramos
a sua existén- defendo,
ci a literária e reivindico
deixamos que
escreba o que un lugar para
queira, publiMarcial Suárez
cámoslle os libros, dámoslle no universo
prémios, conda Literatura
c e dé m os 11 e
conferéncias, Galega.
enchémolo de
promesas, non
sei de que se
queixa, mais xa non podemos facer; agora ben, ler non o ternos,
iso que o fagan outros, e se o lemos dicindo que non nos gosta
ou calamos como petos, non vaia
ser que por beneficiallo a el prexudiquemos a un dos nosos cristalinos; nós propugnamos estéticas (estétricas) transparentes e
lemos a quen ternos que ler, non
perdemos o tempo en complexidades pretenciosas.
E o caso é que para facer explícitas estas mensaxes bástalles con
saber govemar os siléncios e os
lugares comuns, que é tanto como dicer os santos lugares. Hoxe
en dia parece ser que calquer pode ler o que queira e en realidade
le o que queren que lea. Nunca
houbo tanta liberdade para ser
escravo do produto máis vendido,
e isto pasa coa leitura e con todo.
Di o meu amigo Artemio Dacal,
un home de vastos coñecimentos
científicos e literários, antítese de
todo escurantismo e escritor semiagachado por culpa do sistema
literário vixente, que "o imaxinário
colectivo non imaxina nada que
non estea previamente programado". E tanto que leva razón.
Lemos o que nos programan .
Nen a complexidade nen a sinxeleza son categorias absolutas, definitivas. Condear a Ferrin
ou a Faulkner por complexos é
tan absurdo como facer o mesmo con Castelao ou Monterroso
por
sinxelos.
Arraianos;
Absalon, Absalón; Causas ou A
ove/la negra son obras sobrancei ras sen mais; nen complexas, nen sinxelas. Hai que ler
aos complexos e aos sinxelos
sempre e cando escreban ben e
digan cousas que leven xeito.
Stephen King non é complexo
nen sinxelo; Stephen King, simplemente, non é, por moito que
venda: que lle aproveite.
Veño de lle botar unha ollada ao

FEDEERHS
No número 939, na páxina
13, as duas fotos corresponden a obras realizadas
en Cacheiras. Ao tempo, a
construtora coa que se relaciona a Manuel Paraje é
Mahia e non Malvar, como
aparece no texto.•

volume 11 do Dicionario da Literatura Galega que recolle os comentários criticas de várias e vários especialistas .sobre duascentas coarenta e nove obras galegas e, unha vez máis é sempre
o mesmo, O acomodador e outras narracións de Marcial Suárez
non figura entre as escollidas.
Retratando a unhas personaxes
de carne e oso, das que por sorte ainda vive unha, e a unha vila,
Allariz , Marcial Suárez deixounos un documento excepcional,
unha labarada de memória contra o esquecemento. Fora dos
critérios valorativos empregados
polos autores do Dicionário ,
sempre respeitábeis e discutíbeis e "vencellados con algun tipo de redución que en ocasións
mesmo actua como postulado
de partida" (Artemio Dacal), os
alaricanos, que ternos O acomodador como a nosa Esmorga e o
noso Pedro Páramo, non aceitamos baixo nengun conceito a
sua exclusión deste ou de calquer outro Dicionário. Aceitala
seria tanto como aceitar a mutilación dunha parte da nosa memória, e iso, como é natural, non
estamos dispostos a facelo. Os
homes e as mulleres que aparecen no libro ensináronnos a viver, o mesmo que ensinaron ao
própio Marcial, tal e como confesa na introdución, e iso está por
riba de todo critério valorativo.
Se os que incorren no esquecimento de O acomodador se deixasen de tanta teoria literária e
fosen a Allariz e talasen coa
xente, xa verian como incluso
os que nunca leron o libro do
Marcial son capaces de recitarllo de memória. lso supoño que
quer dicer algo.
Luís Seoane, que ilustrou o libro
e lle dedicou unha figuración en
La Voz de Galicia en Febreiro
do 72, ben seguro que tampouco entenderia a exclusión. Acudo ás palabras de Seoane para
resaltar a importáncia do libro
de Marcial Suárez: "En idioma
galego pubricou un excelente libro, O acomodador e outras narracións, onde relata con humor
moi noso, que houbese estimado moito Castelao e que estimamos desde lago moitos, as andanzas dalguns personaxes vilegos. Nunha vila asosegada
cunha história belida, Allariz, onde o tempo parece render máis
que nas cidades. Marcial Suárez fixo, con O acomodador, un
dos máis importantes libros da
prosa galega dos derradeiros
anos, con aportacións, non só
ao mundo literário galega cos
seus personaxes, coa descripción deles e da vila, senón ao
próprio idioma". Palabra de lei.
Desde a miña condición de alaricano amante dos libros e das
lembranzas e preocupado pola
conservación da memória do
meu povo e de todos os povos,
e se queredes desde a miña pequenez biográfica e intelectual,
lonxe de todo mérito e grandeza
universitárias, reclamo, defendo,
reivindico un lugar para Marcial
Suárez no universo da Literatura Galega, e non precisamente
o douscentos cincoenta. E non
se trata dunha reclamación localista nen moito menos. O acomodador transcende a paisaxe
local na que se asenta e infórmanos de aspectos que non tocan a todos. Excus.o dicer que
non é o único libro importante
excluído.+
EMILIO Cm FERNÁNDEZ
(BARCELONA)
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A Académia recoñece o tráballo
de Eládio Rodríguez, o 'apañador de verbas'
O Dia das Letras do 2001 adicarase
ao autor do Diccionario enciclopédico gallego--castellano
*

Data de grória para Galaxia

Se Otero Pedrayo achéganos á fi,
gura do seu amigo Rodríguez
González <liante do Diccionário
outro retrato que nos dá notícia
biográfica do comemorado é o es,
crito polo seu neto Arturo Rodrí,
guez Hervada na introducción da
Antoloxia poética que Edicións do
Castro publicou en 1997. Conta
o neto, profesor de Pediatría en
Filadelfia, a viaxe que foco a San
Clódio buscando a pegada do
avó, daquel que a nai mandara de
tan novo para a Coruña porque,
con sábia intuición, adiviñara
que "o neno non serve para o
campo, o neno é de letras".
Narra o encontro cun vid,
ño que, emocionado, defi,
niu a Eládio Rodríguez co,
mo "un dos mellares poe,
tas de Galiza,,, "o gran po,
eta do Ribeiro", memória
para quen o neto entendia
que era "un poeta inxusta,
mente esquecido".

Otero laiábase de que Eládio Ro,
dríguez non tivese visto en vida
publicado o seu diccionário.
"Maxinou, tiña direito a maxi,
nar, os volumes podentes e rica,
ces da nosa obra nas mesas dos
eruditos, nas vidreiras das libreri,
as". Marcaba agora don Ramón
unha "data de groria,, para Gala,
xia coa publicación da obra,
chegada á editorial de man do
seu filio Xúlio Rodríguez Yordi.

"Acórdome de velo sentado na
sua biblioteca, nunha habitación
longa e estreita que daba a unha
galería da rua de San Andrés. En
inverno tiña as pernas cubertas
cunha manta; ali estaba traba,
llando no seu diccionário, unha
obra de titanes na que laborou
sen descanso máis de cincuenta
anos, falecendo sen telo visto
publicado", escrebe o neto. Ese
labor imenso xustificaria o reco,

CARME VIDAL
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Eládio Rodríguez (San Clodio,
Leiro 1864- A Coruña 1949) é
o autor do Diccionario enciclopédico gallego- castellano
en tres tomos publicado despois da sua morte por Galaxia.
Este contributo á nosa cultura
é a razón que a Académia Galega -da que foi fundador, segretário e presidente- destaca
á hora de adicarlle o Di.a das
Letras Galegas do 200 l. Pero
Eládio Rodríguez amáis de
traballador infatigábel na
busca de palabras é tamen un
poeta e xomalista a penas coñecido, un home que acariñou a língu.a mesmo baixo a
lousa do primeiro franquismo.
Agárdase que daqui a Maio os in,
vestigadores afonden na figura do
autor nado en Leiro e Coruñés de
adopción, pero difícil será superar
as páxinas que sobre el nos ofereceu Ramón Otero Pedraio na so-laina dos tres volumes do DicOO,
nario enciclopédico gallego-castelJa,
no, publicado baixo o franquismo
e no que autor e prologuista fan
unha defensa da língua traballada
a posta para pasar a censura.
"Cun limpo, piadoso e relixioso
amor de fillo, Don Eladio escuita
a f-a1a da súa nai, Galiza, de seus
abós. Nin marina discutila, nin
enxuiciala. Con ouvila relixiosa,
mente abóndalle. Con fücar en si,
lencio no papel a súa fartura, está
ledo. Coida valeiro e pecadento o
día decorrido sin apañar unha
verba, ou a sombra vagoenta de
unha verba espeitral" conta Ote,
ro nas fermosas liñas nas que o
respeito polo investigador finado
impédelle apear en ningun mo,
mento o don. No seu labor le,
xicográfico atopaba Otero a "gra,
cia dun enfeitizar" e no retrato do
amigo -insuperábel como o que
fuco de Blanco Torres, comemo,
rado hai dous anos- destaca aquel
labor incansábel desde o seu' pos,
to de funcionário no Concello da
Coruña -no que estivo por volta
de cincuenta anos e ocupou o
posto de Oficial Maior- até o tra,
hallo en revistas e xomais _,,o seu
fogar periodístico foi o sonado El
Noroeste"-, pasando pola per,
sistente procura de palabras sen
esquecer a sua impronta poética
-laureado ·en distintas ocasiónsque deitou en libros como Folerpas, Raza e terra ou Oracións
Campesiñas, amáis do u tras com,
posicións que nunca viron a lus,
fora tamén do poemário "prepa,
rado para publicar" en 1927 Se-

mentadores de ideal, versos galegos.
No andar poético de Eladio Ro, .
dríguez toman especial releváncia
a manchea de composicións que
lle adica a pintores galegas como
Maria ('....orredoira, Castelao, Llo,
rens, Corral, Madariaga, Con,
cheiro, Bello Piñeiro, Castro Gil

ou Carlos Sobrino, algun deles
publicados en A Nosa T erra.

ñecimento, pero na biografía de
Eládio Rodríguez agroma acle,
máis o seu traballo de cataloga,
ción da Biblioteca da Reunión
Recreativa e Instrutiva de Arte,
sáns da Coruña, da que foi bi,
bliotecário; e a multitude de car,
gos que, como o de presidente da
Académia Galega, director do
Coro Gal ego Cantigas da T erra

nos agráfios como La Voz del La,
brador ou Noticiero del Avia- ,
Medalla de Ouro da Cruz Ver,
mella -da que foi cargo directi,
vo-, sócio de Mérito do Instituto
Histórico de Miriho (Viana) fa,
lan da sua intensa actividade.
En Agosto de 1920, Eládio Ro,
dríguez le en Mondariz Balneário
o discurso que recibía na Acadé,
mia Galega a Ramón Cabanillas.
Oicia do poeta de Cambados que
"n 'unha das arroutadas d 'irrdi,
nación que sinte o darse con,
ta d 'iste rebaixante espec,
tácolo en que a besta hu,
mana se ceba carniceira
na ovella humana can,
tou a redención esquenci,

da / y- o dor da T erra fe,
rida ... ferida porque ve

da Coruña, director dos xornais
El Noroeste e La Mañana, Ofi,
cial Maior do Concello da Coru,
ña, sócio benemérito do Centro
Cultural Recreativo de San Clódio -coa sua comarca mantivo
vencello colaborando con órga,

que os seus fillos se lle
van á onde Dios queira,
deixándolle as campías
tristes, as aldeas abando,
nadás, as chouzas desertas,
os lares fríos, as horras errnas
y, os piornos valdeiros¡ ferida
porque se atopa aldraxada moi,
tas veces pol,os mesmos que de,
bian querela". Na voz coa que
escrebe aqueloutro poema "ó
xeito de Cabanillas" que o mellar
·poeta do Ribeiro, ao dicer qun seu
viciño adica ao carro labrego e
lle desexa "¡Que te non quiten
da aldea / se te non queren ma,
tar!". •

POEMA INÉDITO DE ELADIO RODRÍGUEZ ·

Os novas márteres
Tal como van os bois pr'o matadeiro,
atados co adival pra que non fuxan,
así levan uns homes a outros homes
a matar e morrer.
¡Qué iniquidades
se fan agora en nome do progreso!
A norma da xusticia non eisiste,
porque a moral dos pobos tal se puxo,
que parece que a terra é un manicomio.
A humanidá toleou.
Cando debíamos
sermos todos irmans pol,os afeutos
e pol,a loita honrada do traballo,
sin distinción de razas nin fronteiras,
sonou tronante o berro dos que coidan
que o mundo ha de ser seu porque eles queren
e trocouse en volcán a labarada
d"este fero loitar apocalíutico
que toda},as naciós afoga en sangue
y,os lares cobre de delor e loito.
Feiras de matachís son sempre as guerras
que as mocedades todas van segando
sin compasión nin lástima das vidas
que se afunden nos ámbetos da morte.
Feiras de matachís que solo buscan
a maneira millor de matar xente,
porque os que matan máis teñen a gala

de ganar máis loureiros e máis grorias.
a raza dos Caís inda rexurde
coa traición Y'ª rapiña por escudo,
facendo dos Abeles confiados
víutimas inocentes e sin culpa
de tantas inonimias.
Entramen tres
se estrozan razas y,arminan pobos
e se desprecian as naciós homildes,
levando a destrución por todas partes
e tendo a libertá en escravitude,
a cultura resulta un espantallo
Y' a civilización é unha mintira.
N 'esta loita de furias desatadas,
n 'este matar de tráxica loucura,
sempre os débeles pagan o pandote,
escravos do deber.
Márteres novos
da forza bruta que o dereito tripa
Y'º respeto os alleos asoballa,
dan o sangue Y'ª vida satisfeitos,
porque son fillos do ideal sagrado
que lle sirve de ruta ahumanidade ...
Martirio dos martirios o que sofren
baixo a ponta das negras servidumes

qu os arrincan do lar dos seus cariños,
e lévanos pra terras despreciadas,
e darnos sen aforza &atecidas,
e trócanos en bestas y,en escravos,
e métenos en lóubregas cadeas,
coma si inda estivésemos agora
no reinado da odiosa tiranía ...
Por moito que pecasen e por moito
que a disgracia poidese agañotalos,
xa se deben coidar ben ridimidos
e xa poden sintirse redentores
n 'estes tempos histórecos.
Por eso
teften fe cega na final viutoria,
porque defenden unha causa xusta
morrendo pol,as novas libertades,
inda que morran tan escuramente
como morren os bois no matadeiro
Si hai vergonza no mundo, si hai conciencia
si hai soyo humanidá nas armas impas
sempre terán as páxinas da historia
condenación eterna pr'os verdugos
d 'eses héroes homildes.
¡E inda hai xentes
que gaban tanto crime e tanta infamia!
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•Ros Marbá
substitue
a Rillíng na
Filharmonia
Xosé Sánchez Bugallo, alcalde de
Compostela, anunciou o Sábado
24 de Xuño que será Ros Marbá;
o director catalán, o titular da Re;
al Filharmonia, tras o abandono
de Helmut Rilling. A orquestra de
Compostela seguirá contando con
Maximino Zumalave como
segundo director. Ros Marbá xa
dirixiu a orquestra en duas
ocasións, considéraa unha forma,
ción "ainda non contaminada" e
cun grande futuro. Aposta por dar
forza á un repertório que conte
coa música do século XX. +

• O Ruedo Ibérico
e Xosé Martínez
en Sargadelos
Maria Casares.

• Casahamlet
participa
nos encontros
,,, .
enmemona
de Maria Casares
Manuel Lourenzo e Santiago
Femández, os direc;tores do gru;
po tetaral Casahamlet, viaxan
os dis 1, 2 e 3 de Xullo para par,
ticipar nos encontros na Casa
dos Comediantes Maria Casares.
Este centro está ubicado na que
foi a residencia da actriz, doada
ao concello francés de Allouer.
Lourenzo e Femández prepara,
ron un recitado de poemas de
autores galegas asi como un re;
pertório de melodías do país. A
princípios deste ano as directo,
ras V eronique Sarrie e Domini;
que Pooza visitaron a cidade da
Coruña para recoller
información sobre a actriz fina;
da en 1996. Foi nese momento
cando se estabeleceron os con;
tactos para que o teatro galego
tamén participara destes encon;
tros na honra da intérprete co; ·
ruñesa, filla do ministro Santia,
go Casares Quiroga. Na finca da
actriz inclúese o seu arquivo e o
concello de Allouer está planifi,
cando construir un auditório te;
atral na mesma.•

Coincidindo coa aparición nas
librarías da biografia escrita por
Albert Forment, chega a Cervo,
á Casa de Administración de
Sargadelos, a exposición "Xosé
Martínez, fundador da editorial
Ruedo Ibérico". Esta editorial,
fundada en 1961, aglutinou a un
grupo de exiliados e mantivo as
publicacións até 1962. Martínez
foi enviado a un reformatório en
1939, tras combatir ao lado dos
anarquistas. Exiliouse en 1948
en París. A exposición abriu o
dia 26 de Xuño e permanece
aberta até finais de Xullo. +

•Xomada

manuelantoniana
en Asados
"De catro a catro (doce horas na
casa de Manuel Antonio)" é o
título da xomada maratoniana
que vai ter lugar en Asados
(Rianxo) Este homenaxe ao po,
eta vangardista celébrase das ca;
tro da tarde do Sábado 1 de Xu,
llo ás catro da mañán do
Domingo 2 de Xullo. •

da son os fotógrafos que partid,
pan na exposición Os camiños
Revelados, que apartir do 23 de
. Xuño pode verse na Casa da
Cultura de Foz. A exposición co,
lectiva irá abríndose cada serna;
na en lugares diferentes de Gali,
za. Os fotografos amasan un tra,
ballo feito como milleiros de pe;
regrinos, coa cámara ao lombo.+

,,,

• Exito
de público
nos tres dias de

En pé de pedra
O Venres 23 de Xuño botou an,
dar a quinta edición do festival
de danza "En pé de pedra", que
obtivo nos tres dias de duración
unha boa acoliida do público
compostelán. Pegouse este festi,
val de danza programado pola
sala Galán o Domingo 25 cos
berlineses de Macras/Tamagotchi
Y2K, o grupo xaponés Yan;Shu,
os barceloneses La Vana Gloria e
Provisional Danza, que bailaron
na Quintana.+

• Bota a andar a

I Semana Cultural
de Alcalrre
Baiatombo é o nome escollido po,
la asociación cultural ''Nosa Te;
rra" do bairro vigués de Alcabre
para a sua I Semana Cultural, que
se vai celebrar do 30 de Xuño ao
7 de Xullo. A praia de Santa
Baia acollerá moitas das activida;
des, como o concerto de.Malkus
e Brandell Mosca, que inaugura o
dia 30 a Semana Cultural. O Sá; ·
bado 1 de Xullo, títeres, grafitis e
concerto ás dez da noite na praia
con Dr. Hello, Malamente e Os
Frangos. Mimos, danza e música

o Domingo ¿on Los Sonámbulos e
Swing Dabondo para chegar ao ci;
nema o Luns e o Martes en cola;
boración co cineclube Lumiere .

Os vellos ncm. deben de namorarse
é representado o Mércores 5 en
Santa Baia polo grupo "Porta
Aberta", que repite o Xoves. Xa,
no último dia, o Venres 7 de Xu;
llo, a partir das sete da tarde no
Piñeiral de Fontes, actuacións de

T arxa e Cantareiras do Berbés,
Dobre Xiro e Xistra de Coruxo. +

• Foliote,,
Cachimonia,
Atlántica e N ordés
no Festival do
Rio Castro
O Lugar da Bola, na parroquia
de Narahio, en San Sadumiño,
acolle de novo o dia 30 de xullo
o Festival do Rio Castro. Esta
sétima edición, que denúncia a
degradación que sufre o rio,
conta con actividades
diferentes; unha xomada
campeira que dá comezo pola
mañán, actuacións no serán da
asociación de malabaristas e no,
vo circo de Ferrol e do grupo in;
fantil Ledicia, de Caranza e, xa
pola noite, o baile tradicional de
T ahume de Ribeira e a música
folle de Foliote, de Teo, Cachimo,
nia, de Neda, Atlántica, de Can;
tabria, e Nordes, de Burela.+

• Bach inugura o

Festival de Música
de Galiza
fu prazas da Quintana e do
Obradoiro acollen o vindeiro 1
de Xullo o espectáculo Bach in
sax, que abre o Festival Interna,

Dobre Xiro Danza participa na Semana Cultural de Alcabre.

•Os camiños
-revelados, en Foz

cional da Música de Galiza. Gil;
bert Artman dirixe este espectá;
culo a ritmo de Bach que funde
se.senta saxos coa danza e os fagos
artificiais. O Festival continua
coa Orquestra Sinfónica de Hun;
gria, a Orquestra de Cámara de
Concertgebouw, de Amsterdam,
e a Bayerischer Rundfunk Symp,
honiker Orchester, entre outras.
Os espectáculos e obras que se
poderán escoitar até o 16 de Xu,
llo incluen O holandés errante, a

Misa de Bernstein, Carmina Bura,
na, Homenaxe a Joaquín Rodrigo
e Ivan, o Terrible. Por outra par,
te, cÓntinua o Festival Mozart da
Coruña coa actuación no Pazo da
Ópera o Venres 30 de Andrea
Bacchetti ao piano, interpretan,
do a Haydn, Mozart, Beethoven e
Rossini. O dia 1 serán as compo,
sicións de Beethoven as
escollidas por David Etheve, ao
violonchelo, e Migguel Angel
Ortega, ao piano.•

•Boa marcha
na venda de
entradas para
o Santi,, Rock
A organización do festival Santi,
Rock, que se vai celebrar en
Compostela os dias 13,
14 e 15 de Xullo, xa
puxo as entradas á
venda en diferentes
pontos de Galiza. O
bono para os
tres días custa
cinco mil pe,
setas, só anti,
cipada, ainda
que é posíbel
mercarunha
entrada para
cada día por
duas mil cin,
cocentas. O
programa fi,
nal inclue a

Sanie Youth,
Iggy Pop, Yo
la tengo,
AsianDoub
Fundation,
L7, Frank
Black, Do,
ver, Fu
Manchue
A Psicofó,
nica de
Conxo,
entre
outros.•
Kim Gorclon,
cantante
de Sanie Youtft.

Manuel González Vicente, Xulio
Con:.ea, Tino Viz e Anxo Caba;

De como o monte derivou en complexo residencial
As transformacións da paisaxe centraron o Feíto Diferencial Galega ·
De como era a paisaxe galega,
de como é, e cara onde camiña
debatiron os participantes dos
encontros do Feito Diferencial
Galega, desenvolvidos entre o
Luns 26 e o Xoves 29 de Xuño
e auspiciados polo Museo do
Povo Galega. Para a última
xomada está prevista a partid,
pación de Francisco Fernández
Rei coa conferencia "O mar na
literatura", e Xosé Maria Lema
Suárez con "Paisaxe e arte".' As

paisaxes de Galiza, como ele,
mentos diferenciadores na cul,
tura do país, son agora o resul,
tado dunha interacción no que
a man humana non sempre ti,
vo tino.
O impacto ecolóxico da mo,
dernización do agro nos anos
setenta e oitenta comporta a
desaparición progresiva dos es,
pazos de cultivo e dos paisaxes
tradicionais cos montes nun

lugar destacado. Asi expresaba
na segunda xornada Xosé Ma;
nuel López Andión alguns dos
cámbios dos últimos anos. O
abandono do espazo rural e o
crecemento desmesurado dan
ligar a complexos residenciais
situados en áreas tradicional,
mente rurais, que modifica
desde os tipos- de construción
até a densidade de povoación,
segundo explico Francisco Du;
rán.

Antes, o Luns, a paisaxe foi ana,
lizada como feíto cultural. Auga,
vexetación e rocha conforman
unha paisaxe privilexiada, un
mosaico bioclimático, segundo
reseñaba Francisco Castillo. Os
especialistas que reflexionaron
no· Feito Diferencial coincidiron
na importáncia da paisaxe como
recursos patrimonial e como ar,
quivo meioambiental. A -necesi,
dade de coñecelo ven da da pola
necesidade de protexelo e ex;

plotalo dun xeito racional, con,
· cluen.
Os encontros do Feíto Diferencial
arrancaron no ano 1997 centra,
dos daquela na História. Desde
entón queren plasmar "o vello
proxecto de Museo do Povo Ga,
lego de oferecer un espello onde
todos os galegas se poidan mirar
reflectidos, oncle poidan coñecer
todo aquelo que compón a iden,
tidade do seu povo".+
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canta de libros
Amor de tango (1992), pero ta-

Para unha
novela
(lesbiana)
de Vigo

mén as profisionais liberais da
sua última novela, que deciden
a sua opción sexual e corno vivila. E serán precisamente as lesbianas as que describan dunha
maneira máis conflitiva e
concienciada os avances dos últimos tempos, porque o lesbianismo se apresenta como a única opción radical contra a subm is ión das mulleres fronte ao
¡fatriarcado,
a única forma certa de
independén- Procúrase en
cia.

ntulo: Ten o seu punto a fresca rosa.
Autora: M" Xosé Queizán.
Edita: Xerais.

Vigo ben pode ser, onda nós, a
cidade li terária qu e exemplifique os avan ces do século XX,
cos seus confli tos e os seus logros, o equ ivalente atlántico da
chamada novela de Barce lona,
tan de moda este últimos meses
polo intento de refundala en catalán. Ese é o espácio elixido por
Mª Xosé Queizán para desenvolver o seu ptoxecto de narrativa histórica contemporánea cun
perfil particular, o de subliñar
entre todos os debates o das mulleres, e oferecer unha solución
identitária/política, neste caso, o
lesbianismo.

T en o seu punto a fresca rosa comeza cunha escena provocadora: unha nena, Maria, mastúrbase <liante da cámara do seu pai,
un reputado empresário vigués
cun vício inconfesábel, a pedofíUa Para satisfacer os seus desexos primeiro viaxa ata os paraisos da prostitución infantil en
América e Asia e lago obsesiónase coa sua própria filla. Ela é
unha sorte de Lolita que no comezo da sua adolescéncia se
apodera da cámara e se converte
ela mesma en voyeur, descóbrese
dona do seu carpo e do seu goce.
Maria aparece como exemplo
dunha moza que pasa de obxecto a uxeito e decide recuperar a

MR Xosé Quei%án.

sua independén cia. En paralelo
desenvó lvese unh a comp lexa
história de amor lésbico en tre
unha cirurxiá de procedéncia
burguesa, que está internada un
tempo en Rebullón , e roáis unha
enfermeira de orixe h umilde. A
sua relación pon en cuestión os
modelos de comportamento das
parellas homosexuais, isto é, a
imitación dos modelos de familia tradicional (de reprodución
obrigatór ia) ou a c riació n d e
modelos novas. Finalmente un
crime atravesa a mbas as duas
histórias e, sen abandoar a intriga, todas as person axes se ven
obrigadas a reflexion ar sobre a
sua própria vida e sobre as suas
vivéncias como mulleres.
Nesta nove la Vigo descobre o
seu perfil agachado, o que non
retrataría nunca o Faro de V igo.

NARRATIVA

Mª Xosé Queizán
Ten o seu punto a fresca rosa

A.N.T.

A fin de cantas , se puido ser a
cidade das indústrias pesqueiras
para as ideas de progreso, a do
rnovemento obreiro para as esq uerd as , a da movida viguesa
para os modernos dos oitenta,
tamén se pode explicar desde o
feminismo. Asi, Vigo apreséntase como unha cidade moderna
explicada polas mulleres (a "cidade das mulleres" de que fala o
próprio Concello ). Trátase dun
universo próximo no que se atopan testemuñ os exemplares e
críbeis de case todos os prototipos feminin os, desde os máis
submetidos e vexados ata os modelos actuais de independéncia.
Garda, xa que logo, na sua anatomía urbana un catálogo amplo
de representacións femininas
que-incluen a traballadora da fábrica de salazón, a ama de cría
ou a burguesa que aparecen en

todo
momento un
relato
apetecíbel e
accesíbel,
que chegue a
un número
amplo de
leitores,
porque o seu
desexo é o
de intervir.

A vida de Jenaro
Marinhas del Valle
Henrique Rabuñal divide en duas partes o seu libro Jenaro Marinhas del
Valle, a vida escura. Publicado por
Laiovento, o traballo fia na sua primeira parte, escrita antes da
morte do protagonista, un percorrido pola biografía deste galeguista
que viviu case todo o século XX.
Na segunda parte,
coñécese o seu
pensamento através
da conversa que no
ano 1988 Marinhas del a e mantivo
con Rabuñal máis con José Monterroso Devesa.+

Pártese dos
relatos individuais da
ficción para
proxectar noOs primeiros galegas
vas formas de
relación soSon as obras de arqueoloxia e de histocial e, polo
ria "algo inacabado", segundo reseña
tanto, novas
Felipe Senén, que co traballo Os primeiros galegos
subxectivid aintroduce ao leides (outras
tor "nun labirínto
formas de dede épocas, espafinir as idenzos, de xentes, de
tidades, poréticas e estéticas,
que o consoamente con algo
en común que precepto único
valece e podía que
muller non
ata o futuro, refíroabonda). Cada personaxe está
me ás perguntas
pensado como un modelo que
que moven a filosodebe suscitar unha reflexión que
fía, a relixíón , a ara própia narradora se encarga de
te, que é a vida?, que
é a morte?"'. Os primeiros galegos , pufacer explícito, ás veces de forma
blicado por Edícíóns Lea, percorre o
reiterativa, tentando oferecer arpaleolítico , o neolítico, o calcolítico , a
gumentos encontrados para a
idade de bronce, a arte rupestre, a idadiscusión e, sobre todo, para a
de de ferro, a época romana e os alborebeldia. Precisamente é ese dires da idade media. Senén é directorconservador do Museo Arqueolóxíco
dactismo a maior chata da novela, pois o explícito das explica- · do Castelo de San Antón da
Coruña.+
cións históricas e das consignas
ideolóxicas -<loadas de deducirinterrompe a ficción. Sen emA guitarra
bargo, sendo corno é unha novela de tese a favor do lesbianismo
de Carlos Paredes
corno forma de rebeldía e líber(Pasa á páxina seguinte)

Din da música da guitarra de Carlos
Paredes que é visceral, que estarrece
a quen a escoita. Carlos Paredes. A guitarra
de um povo é
un traballo no
que Octávio
Fonseca narra a
biografia pero tamén analiza a
obra deste compositor e intérprete nacido en
Coimbra, admirada e recoñecida en
Portugal. O libro foi apresentado no
Festival Intercéltico do Porto . En
1993 a Paredes diagnosticáronlle unha doenza de médula e resistiuse a
volver tocar a guitarra. Edita Mundo
da Can\:ao. +

Falan as prostitutas
A incorporación das prostitutas á sociedade como mulleres con voz própria é a idea que subxace
no libro Retrato de intensos
colores, de Carla Corso e Sandra Landi. Esta
última, antropóloga, vai descubrendo a biografía da pr imeira,
presidenta do italiano Comité a
Favor dos Direitos
das Prostitu tas . "A
nós vainas ben o
offcío. Só queremos que nos deixen
exercelo tranquilamente e con certas
garantías", di Carla Corso. En
T alasa. t
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(Ven da páxina anterior)

dade, a autora non a fai explícita, e cómpre inferila a partir da
sorte que corren os personaxes
(ou reler a novela, por exemplo,
da man de Adrienne Rich).
Os testemuños persoais -modelos xenéricos de comportamento- explícanse en función da posición social, do momento histó,
rico e do entorno, por exemplo
o famoso Wichita de Teis fronte
á rúa Colón ou os chalés do
Castro condicionan vivéncias e
perfís psicolóxicos ben diferentes. Dunha maneira "natural"
cada bairro vigués modela nun
momento determinado prototipos de mulleres. Aquí é onde a
história se mestura coa ficción.
Disecciónanse as estruturas. A
cidade é só un exemplo de organización que interfire nas persoas, como tamén o son os .modelos educativos, as pautas morais,
· o desposuimento das mulleres
formadas na ditadura ata o rexurdir dos pensamentos de esquerdas e, sobre todo a loita palas liberdades na fin da ditadura
e nos anos da transición:· a organización do movemento feminista, o nacemento do Grapo, o
xurdir do lesbianismo, a sucesión de partidos de esquerdas ...
A história das mulleres apreséntase, polo tanto, como un relato
en paridade de condicións coa
loita pola democrácia ou a organización do movemento obreiro;
nunca como unha história secundária ou menor.
Procúrase en todo momento un
relato apetecíbel e accesíbel,
que chegue a un número amplo
de leitores, porque o seu desexo
é o de intervir: obrigar a cuestionarse a maternidade, as relacións de parella e os condicionantes xenéricos. Humor e lirismo non faltan, especialmente
no repaso á formación do movemento feminista en Vigo (capítulo VI), que responde en parte
a unha experiéncia· autobiográfica, e teñen un ·aquel de saudade
revolucionária. Nen tampouco
cuestións de actualidade, como
a problemática da fecundación
asistida, que abriga a unha parella de lesbianas a viaxar a Barcelona e ali dá cun xinecólogo que
tolea coa posibilidade de ser un
deus fecundante que só utiliza o
seu seme. Esta caricatura do xinecólogo vén confirmar a heterosexualidade obrigatória como
unha imposición patriarcal que
"mata" a liberdade feminina, asi
como a necesidade de reafirmar
a existéncia lesbiana.

,,

Ten o seu punto a fresca rosa é
unha nova aportación á novela
de Vigo feminista e lesbiana. A
cidade serve como maqueta e
como espello das múltiples experiéncias das diferentes mulleres, desde a vexación ata a máis
radical insubmisión. Unha insubmisión que, ao ver da autora,
só é posíbel nas lesbianas perfeitamente integradas no mundo
laboral, empapadas do seu presente pero autónomas e coa liberdade para decidir e gozar gañada a pulso. Vigo, cidade das
mulleres, cidade lesbiana ... alomenos na ficción. •
HELENA GONZÁLEZ FDEZ.

Revista cultural das Mariñas
NR 9. Primavera de 2000. De Balde.
Coordena: Suso Torres.
Edita: A.C. Eira Vella de Betanzos.

Claudio Rodñguez Fer, Eugenio F. Granel! e Carme Blanco.

A ·e stirpe
dos extirpados
do poder
Título: Rastros de vida e poesía.
Autor: Claudio Rodríguez Fer / Eugenio
Femández Granel!.
Edita: El gato Gris / ediciones de poesía.

É.certo que Eugenio Fernández
Granell vén dunha illa que resiste
a todo embate do mar furioso do
mundo, a surrealista, a negra, a
esotérica, a incrédula, a encantadora de serpes, a mítica novo mito
a onde regresar, pero esta vez Penélope canda Ulises, Ulises canda
Penélope, quizais tamén esta vez
canda as sereas nun amor liberado
que aínda ·non o é. Pero certo é
que case nada ou nada está liberado. Entón. A beleza, dicía Breton,
é o único refuxio, a grande illa a
onde ir cando tanto ten a dirección xa que é o poder. Fóra pois de
mapas, falamos de illas porque
acaba de emerxer unha illa que é
unha fermosa caixa-ventre de carballo con Rastros de vida e poesía de
Claudia Rodríguez Fer e ilustracións -Causas do mundo actual- de
Eugenio Granell (El Gato Gris/
ediciones de poesía): á busca do
lugar desprovisto das ardes dunha
terra ordenada: Utopía, Harmonía, ·Pomona, Cucaña, Martinica
encantadora de serpes...
Xa Rodríguez Fer escribira "extirpa a rúa estirpe" e Granel! corresponde á extirpada estirpe dos indios tupinamba, que andou mar
arriba e abaixo do Caribe, buscador dunha outra Atlántida para
refuxiarse da persecución asasina
da España franquista. Así que
sempre estranxeiros na súa patria,
nunca estraños no resto, nos rastros do mundo, buscando un alén
que en Claudia R. Fer se torna
unha utópica "Armórica Galaica", ceibe, que conecta co soño
do celtismo ancestral, nación dos
sen nación, patria de parias, que
hoxe só se atopa amando: nos líquidos do dentro máis átomo, tan
grandioso como un aminoácido,
que xa ten dito o poeta.
Para chegar á nova Avalón quédannos pois estas trazas de poemas
e esencias pictóricas, case monocromáticas das novas "Causas" de
Granell. Logo das de Castelao veñen estas tan distintas na forma,
pero tamén esperpénticas e ás ve- .
ces lúdicas, xogando ou celebrando un ritual, presencia absoluta das

figuras enteiras fronte ó mundo.
Como xa ten advertido Javier Herrera a propó.sito desta última etapa
de Granell, prodúcese unha suxeición ó plano e á superficie, partindo de premisas antinaturalistas e
non racionais, na negación do espacio curvo e das concepcións
perspectivistas, así se manifesta como unha imaxe anticonvencional
do mundo, frontalidade que nada
agacha, mesmo no docísimo xogo
co astro, pero sempre desde a lúcida visión do humor que quizais
non rompe pero roe ata corroer.
Así é a última e esencializada Granelandia, un xurdimento de lugares nos que non hai tempo, coma
un espacio máxico alén da realidade insultante: "a inmersión nel
transporta á vivencia do soño, do
misterioso e do enigmático coma
se esta fara a única realidade posible", di tan certeiramente Herrera·
(Eugenio Granell. O eli.xir do alquimÍsta,

Fundación Granell-Consorcio
da cidade de
Compostela,

Hai que

2000, p .. 133). continuar e

perseverar

Así como a
esctitupintura seguir neste
de Granell complot
nos leva dun
nunca
xeito directo,
paixonal e ce- silencioso
rebralmente ó para que
imposible, a nunca a
escrita de Rodríguez Fer le- desmemoria
va á radical- prevaleza
m e n t e sobre o amor
( im)posible
escrita corpo- dun indio e
ral. V arios dos dunha
poemas teñen xitana
como lugar
inicial da escrita, a pel, os
glúteos, unha sitatunga. Xa advertira noutros poemarios que
non é o poeta quen existe senón
a musa, que é a que realmente
crea: "escribes os meus versos co
teu corpo", dicía, e agora reitera
"só existen as musas que existen",
mulleres de verdade amadas en
verdade: a única verdade que
existe, ¿persiste?
Máis aló de calquera transcendentalismo qie non é transcendencia amorosa, desde a materia
máis materia carnal, érguese, como as figuras de Granell, o encentro de Príapo e de Isthar, deusa da lúa, ambos contra o canon,
contra o canon físico, intelectual,
sentimental, sexual, etc, en fin,
contra o canón: "Prefiro a túa cona a todo canon" que lembra
aquel seu "Blues da Insubrnisión":

Prefiro a túa cadeira á miña cátedra
Prefírote cun laúde ao meu.cum laude.
A estrela que lea levaba na fronte, era estrela de paixón que
proviña da lucidez, agora lévaa
outra e é estrela de lucidez que
provén da paixón: "a estrela da
paixón estala entre os teus glúteos por todos os raios dos praceres prohibidos". E esta estrela
nada sabe de poder porque o pode todo sen querelo e sen exercelo, nunha revolta pacifista:

Non querer a victoria a calquera precio.
Non querer gañar ningunha guerra.
Porque non matarnoo non marremos
nin aínda que nos maten
Porque quen non mata nunca morre.
Contra a guerra en tódalas frontes e tempos. lsto é o que nos fai
volver a tódolos comezos, porque tódolos últimos poemas· que
se escriben son o comezo dos que
se viven. Por iso estas son trazas
· da vida e causas do mundo, vida
na que o mito da rnantis relixiosa se inverte para acabar coa
guerra dos sexos e finalmente
poder amar e sen amada sen poder, porque "tanto se dá toda
que case non queda nada dela".
Contra toda guerra en tódalas
frontes e tódolos tempos volvemos ó comezo dos dous, de Granell buscando a illa e de Claudio
R. Fer criándose con outro explorador das Rusias. Porque así foi, e
ambos teñen memoria para, Granell en Lo que sucedió e en La no~
vela del indio tupinamba, e Claudio
nos poemas e na súa propia tese
sobre A literatura galega durante a
guerra civil, contar un o que padeceu e outro o que viu padecer e
ambos o que saben contra todo
crime. Nunha folla da "Historia
judicial y observaciones" da cadea
de Lugo onde o pai de Rodríguez
Fer estivo preso, escribe o que este
quizais non lle contou pero lle ensinou a sentir, coma esas herdanzas, as úniCas que merecen a pena:

"Eu medrei rodeado por feixes de asasinos que
acabaron por comprar a impunidade cando
non puideron garantila a tiros. Eagora son militante da memoria". r
E hai que continuar e perseverar
seguir neste complot nunca silencioso para que nunca a desmemoria prevaleza sobre o amor
dun indio e dunha xitana, dun
Granell e dunha Amparo fuxidos
para conservar a vida. Para que á
fin poidamos amar nus sós, a única illa na que aínda sobrevivo.+
OLGA NOVO

No apartado de criación, inclúense traballos de Medos Romero, Maxi Rei, Xosé
Lufs Sobrino, Estfbaliz Espinosa, Emma
Couceiro, Ramón Vidal,
Gabriela Rodríguez, Emma Pedreira,
' Manuel
Amaral, Luís
Filipe Mar,:arico e Xabier
López. Namibiano Ferreira recupera a história da literatura
angolana,
recordando desta volta a figura do narrador José Luandino Vieira. Co gallo do
Dia das Letras, Manuel Murguia volve ser
o protagonista da acrualidade culrural.
Ademais, Antón Fafián comenta a problemática dos alimentos rransxénicos e
Xosé Maria Veiga dá a coñecer a parróquia de Santa Mariña de Lesa.+

Tempos Novas
Revista mensual de
información para o debate
NQ 36. Maio de 2000. Frezo 500 pta.
Dirixe: Luís Álvarez Pausa.
Edita: Aclánticva.

Miguel Túñez e Xesus Varela publican un
informe sobre a situación dos xomalistas
en Galiza que pretende explicar como é o
seu traballo cotián e cales son os motivos
que os satisfán e os que os cansan da sua
profisión. Na sección de entregas políti-

cas, Anxo Lorenzo, Daniel
Romero, lsabel Vaquero,
Lufs Álvarez
Pausa, César
Martfnez,
Henrique
Monteagudo
e Camilo
Nogueira
reflexionan
sobre as relación ent
a Hngua
galega e o poder pol(tico.
Xusto Garcia Beramendi recupera a figura de Manuel Murguia, Laud lino Pellitero analiza a situación convulsa que viven
vários países de Latinoamérica.•

Enormic
Maio de 2000. De Balde.
Edita: Equipas de normalización linglifstica
do Salnés.

Nesta publicación inclúense traballos en
banda deseñada de vários alunas de diferentes institutos da comarca do Salnés.
Entre os modelos que seguen
estes novas
criadores, destaca o gusto
polo manga
xaponés, caso
de Paula Limeres, Héctor Quintela
ou Xermán
Prieto. Outros apostan
por un debuxo máis
desenfadado, a médio camiño entre a desfiguración
e a influéncia de Ibáñ.ez e Escobar ou do
gato Garfield. Ai se encadran Óscar Can. da, Xacobe Aragunde, Miguel Caamaño e
Emflio Castellanos ou R.C. Lago. •
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Xerais aposta pala no\fela s9cial nos seus prémios do 2000
l

*CÉSAR LORENZO GIL

COMPROMISO HISTÓRICO, ~EMBRANZA E ESPELLO DE REALIDADE SON OS PIA.RES NOS QUE SE SUSTENTAN OS PRÉMIOS XERAIS E ~ERLIN DO ANO

2000,
Luís REI NúÑEZ E XosÉ ANTÓN NEIRA CRuz, RESP /:TIVAMENTE. Ao ABEI·

RO DA CAPITALIDADE CULTURAL DE COMPOSTELA, O PASADO 24 DE XUÑO, A
EDITORIAL CONCEDEU UNS GALARDÓNS QUE SON CÚMIO "DUN DOS ANOS MÁIS
DIFÍCILES PARA XERAIS", COMO APONTOU SEU DIRECTOR, MANUEL BRAGADO.

Luís REr NúÑEZ

XosÉ ANTÓN NEIRA CRuz

'Sempre tomo partido polos que
perderon na história'

'A miña obra quere ser unha

O flamante Prémio Xerais é xor.nalista da TVG e por iso está
afeito a observar a realidade. Mais
cando asume o papel de escritcir,
gústalle tomar partido polos seus
personaxes e disfrazarse deles pa.ra mudar a rutina dos infonnati..vos polo mistério que xorde en
cada final de páxina dun libro.
Cal é o cerne da sua novela?
Todas as novelas son espeltas
dunha ou de várias vidas. Circu,
lan soños, incertezas, compromi,
sos, traizóns, marte, amor ... Diso
tamén hai no meu libro. Coa ex,
cusa do relato da vida na Coruña
vinte anos despois da Guerra Ci,
vil, pretendo transmitir moitas
causas. Mais eu quixera que se
recordase co tempo pola preva,
léncia do heroísmo da existéncia
cotiá. Falo duns heroes que saben
que nunca van ser recoñecidos,
heroes que asumen todo o sacrifí,
cio do seu compromiso social coa
consciéncia de que o prémio vai
ser unha tempada en El Dueso,
Puerto de Santa María, Caraban,
chel ou outra cadea parecida.
O franquismo é un dos cená.rios recorrentes na literatura
galega dos últimos 50 anos,
que parece que segue a ter vi.xéncia. Ainda queda moito por
contar desa época?
A Guerra e o réxime franquista
p terior fi ron etapas moi peno,
as para Galiza. E non ó palas
circunstáncias que tivo que vivir
a xente senón p rque durou 40
anos, que é moitfsimo tempo.
Hai várias xeracións de galegas
que están marcadas polos com,
poñentes desa época. Incluso Pª'
ra os que rondamos a coren tena,
todo aquilo ficou na nasa memó,
ria, através do que pasamos e dos
rastros que aca rrexa ron n osos
país e avós. Por iso precisamos
contar ca usas que siléncia a his,
tória oficial. E supoño que seguí,
remos falando disto até que que,
demos a ben con nós mesmos.
Desde hai moito tempo, moitas
voces pediron unha revisión da
história da guerra e as suas consecuéncias para desenmascar de
vez os crimes dos vencedores. A
sua novela tamén vai nesta liña?
Claro está que entre vítimas e
verdugos, fico coas vítimas. T º'
mp partido sempre polos que so,
fren, polos que perderon na his,
tória. Cómpre esgazar ese muro
de siléncio e esquecimento co
que se quere tapar as graves abe.rracións do franquismo. Durante
aqueles anos, a maioria da povo,
ación foi antifranquista pero aturou a situación por mor do medo,

por un instinto de supervivéncia
que era máis forte có de xustiza.
Cando cámbia a situación, esa
maioria prefire comezar de cero,
deixar o pasado a un lado e construír o país de novo. Por este sen,
timento xeralizado se puido facer
o pacto dos partidos durante a
t ransición, porque había unha
vontade social
de mud an za
sen cobrar ré,
ditos anterio,
res.

sementeira de preguntas'

ladón ou a crueldade, a positiva
cobra máis interese. Fai falla o
entusiasmo para vivir, pero
tampouco podia mentir en can,
to á hist:ória. Cando remata a
novela, ainda Franco ·govemará
durante 20 anos máis, por iso o
final debe resultar á forza deses,
peranzador.

A viyéncia dunha rapaza de · 16
anos, tanto na casa, onde atra.vesa un mal intre na relación
coa sua nai, coma no instituto,
onde terá que investigar un su.pesto intento de suicídio do seu
profesor prefirido, deulle o Pré.mio Merlin de literatura infantil
e xuvenil ao director da revista
literária Fada Morgana e profe ..
sor na Faculdade de Ciéncias de
Conunicación de Compostela.

ser claro e non fuxir dos temas
máis espiñosos. Está enfocada
cara aos rapaces, tanto no tema
como na linguaxe. Ademais,
apostei por tratar asuntos pouco
vistos neste tipo de literatura,
como o espertar do sexo, algo
que eu describo aqui.

É este un bon camiño para
achegar de-novo aos máis--no.vos aos libros?

Ainda no pre..
sente quedan
pegadas do
franquismo?
Moitas. O réxime fascis ta
impregnou to,
da a sociedade
e ainda pade,
cernos os seus
efectos e os
problemas que
trouxo consi,
go. Non hai
máis que ver
que moitos
dos persona,
xes que che,
garon ao po,
der, tanto na
política como
na economía,
naqueles anos,
con ti n uan a
governarnos.
O título da sua obra, Nunca o
irnos conseguir , define xa de
entrada cal era a actitude dos
seus personaxes.
Vinte anos despois do triunfo dos
rebeldes na guerra, os antifran,
quistas decatábanse de que era
moi difícil facer fendas no muro
da sua situación. A esas alturas,
xa rematara o proceso de restau, ·
ración democrática que os aliados
impuxeran no resto de Europa e
estaba claro que Franco nunca ia
ser desposuído desde fora. lsto
condiciona a xente e consegue
que se sintan invadidos polo pesi,
mismo. O que pasa é que mália
que se interiorice o fracaso, moi,
tos non podian deixarse vencer e
seguiron achegando o seu gran de
area á loita para que aquel pre,
sente de ferro non se perpetue.
A ambivaléncia é o motor dos
actos dos personaxes.
Por suposto. Eu non escribin sobre anxos, senón sobre seres hu,
manos, con grandes contrf}di,
cións nos seus actos. Quixen
plasmar mediante o contraste a
definición de toda unha época.
Fronte á imaxe negativa da de,

A. PANARO

A. PANARO

Despois de moitos poemários,
esta é a sua segunda novela.
Notou a diferéncia de xénero?

Cando recolleu o galardón, alu..
diu a duas escritoras, Rosa
Aneiros e Lupe Gómez. Cal foi
a sua influéncia nesta obra, As

Cando escribo, fágoo o que me
sae; non tanto o que quero facer
como o que podo facer. Cando
escribo unha novela aspiro a atrapar os personaxes e os leitores.

cousas claras?

Entón é vostede un deses auto.res que escriben para vivir ou.tras vidas.
Exacto. A grandeza da literatura,
o que xustifica o enorme esforzo
de redactar un libro é o pracer de
poder viaxar a outros cenários, de
vivir outras vidas 1 de experimen,
tar uns sentimentos que non te,
ñen por que responder aos nosos
próprios princípios. Ao contrário
que no xomalismo, onde ternos
que cinguimos a unha censura
imposta pala liña editorial da no,
sa empresa e a unha autocensura
que nos impide tratar uns temas
que na literatura poden discorrer
libremente. Fronte á condena da
tarefa tan esforzada de encher pá,
xinas dunha história, está o pré,
mio de abranxer unhas existén,
das ás que nós mesmos nunca po,
demos chegar. •

Logo dunha conversa coa miña
amiga Rosa Aneiros achei a me,
cha dunha temática interesan,
te. Valeume para introducirme
no argumento e rapidamente foi
medrando o meu interese na
obra, tanto que axiña tiña perfi,
lados os personaxes e me volquei a construfr o libro. No caso ,
de Lupe Gómez -tamén moi
. amiga miña-, eu xa estaba re,
matando de escribir e lin un po,
ema que di: "A verdade é/dema,
siado fea/como pra no!}
dar lle/patadas."
Na sua obra pretende rachar
cos tópicos da literatura xuve.nil e apostar por unha narra.ción realista e pegada á vivén.cia actual dos mozos?
Afortunadamente, nos últimos
seis anos, en Galiza estanse fa,
cendo obras que reflecten a vida
cotiá da mocidacl.e. Eu penso
que esa é a liña que hai que de,
mandar. Nesta novela quixen

Hoxendia os mo,
zos teñen moita
leitura: Nas esco,
las e institutos,
len rnoitas obras e
posuen unha boa
cultura a ese nivel
pero creo que se
estende entre eles
a idea de que a li,
teratura non lles
serve para a sua
v ida. Eu qu era
que entendan que
non é asi. A miña
experiéncia persoal foi a de achar
moitas respostas
aos rneus proble,
mas através dos li,
bros. Por ~o nesta
obra, como en to,
das, quero canse,
guir criar unha se,
menteira de pre,
guntas, de pistas
que seguir para
afrontar os pro,
blemas diários.

r

V os te de gaño u o Merlín en
1988 con Ao outro lado do sumidoiro. Por que se apresentou
de novo 12 anos despois?
Quero deixar claro que non son
un acaparagor de prémios nen
quera selo. E certo que gañei vá,
rios, ~orno o Barco de Vapor de
SM, en duas· ocasións, pero non
responde a un anceio de protago,
nismo, senón a outra circunstán,
cia moito máis íntima. Mália que
o primeiro Merlín foi unha terápia
para unha depresión que estaba
sufrindo daquela e me abriu as
portas da literatura en sério, desde
entón escribin moitos textos que
non fo ron publicados imedia, ·
tamente. Eu son moi retraída' cos
textos que confecciono. Cústame
moito achegarllos aos demais. Os
prémios sérvenme como unha via
válida para rachar ese pudor e
achegarme aos leitores. Se mo
conceden, sei que pode resultar
atractivo para os demais. Nada
máis, porque non creo que as
obras premiadas sexan de maior
calidade cás outras, simplemente
conectaron mellar cos gustos do
xurado que se encarrega de valora,
las nese determinado contexto.•
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Xosé Luís
de Dios
.•

'Máis que artistas
fan falta persoas
que disfruten
coa arte '
.

,,.

-0- CARME VIDAL

Volve expoñer Xosé Luis de Dios en Ourense (Museo
Municipal), na cidade na que camiñou os primeiros pa~
sos de artista. Van alá por volta de catro décadas de
ca:t;ido, xunto a Xaime Quesada e Acisclo Manzano,
deu carpo ao Volter, o grupo de artistas que con tan bos
ollas miraba Vicente Risco. Naquel Ourense cincento
e desmemoriado Xosé Luis de Dios comezou tecer un~
ha pintura que atopa significado cando alguén se ache~
ga a ela e responde a sua intensidade plástica.
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Vostede tíralle releváncia ao
Volter. Fala do encontro de
"inadaptados e inadaptábeis"
naquel Ourense pero di que,
hoxe, apenas teria importáncia. ·
Aquilo pertence ao pasado e
paréceme un despropósito empregar o cadáver de Risco constantemente. Teñen que ser outros os que falen niso. Non lle
quito releváncia, doulle a que
ten pero hai que compensar unha excesiva euforia. Estabamos
ali e pintabamos e por iso podíamos ser un pouco catalizadores. Era un tempo desértico, de
dominación pero non deixaba
de ser a nosa circunstáncia.
Non quera laiarme cliso, coido
que este tempo tampouco é tan
mellar. A maioria da xente do
mundo opulento ten medo á liberdade.
Daquela a opresión era máis
evidente.
Estabamos no século XIX, ali tiñ~mos as claves. O acceso a Europa estaba bloqueado. Os que
tiñan os olios abertos non estaban ali, foran para o exílio, pero
os que quedaran tiñan unha preséncia humana determinante
pola dignidade que supuñan,
eran a nosa Feferéncia.
Acusaches a· desmemória, o
partir case de cero.
Cando vin a primeira foto de
Castelao foi tirada da revista

s

Galicia que me ensinou o meu
irmá e que adicaba o número a
sua marte. Del falabase na tertúlia e un dia saiu o tema. Risco
non participou pero, ao sair do
café, ás cinco ou seis da tarde,
fumos uns cantos a sua casa e ali
fixo un canto a Castelao, dicindo que el era a persoa idónea para coñecer Galiza. A sua actitude era discutida pero era importante que el recoñecese ese mérito a Castelao. Co tempo entendin a Risco e, ás veces, síntome moi cercano do seu talante.
Ás veces Don Ramón baixaba
de T rasalba e impresionaba coa
sua grande figura, máis grande
do que físicamente era, tiña un
sorriso aberto e un aspecto e un
domínio da palabra demoledor
que, para un franquista, tiña que
resultar insultante. De todos
xeitos, non coido que esté autorizado a falar tanto deles.
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de Aforras e sofrin o pasmo de
pensar que era Migual Anxo na
Capela Sixtina. Era a primeira
vez que presenciaba un problema técnico. T amén estaban os
libros de arte en branca e negro
que ás veces traia meu irmá. Isa
e a miña facilidade para garabatear marcan aqueles inícios.

Que situación atopaba daquela
un mozo que queria ser artista?

Compria entón buscar fora?

Referentes non había. A primeira obra de Laxeiro que vin foi
no trinque dunha xoieria, era un
cadro cun cruceiro de cores pardas que eu asociaba a algunha
obra de Prego. Unha vez entrei
co meu irmá nun edifício e vin
uns cadros de Parada Justel e,
case, para de contar. Coñecia a
obra de Prego porque un irmá
meu era afeccionado á pintura e
tamén lembro unha ocasión na
que vin un artista de Madrid
pintando un mural para a Caixa

Aquela realidade non satisfacía.
Darse por contento podia servir
para endiosar a,calquer artista,
pero iso pode acontecer aqui ou
en Nova York. Ao mellar non
me debia ter adicado á pintura
senón a mirar pintura, que é do
que máis gasto. Fun estudar Belas Artes a Madrid porque quería tomar distáncia persoal daquel ambiente no que me estaba a converter en joven promesa
con futuro e isa molestábame
moitísimo.

Aprender a ver
Cando comeza a pintar tiña
idea de romper coa arte hexemónica?
Tiña idea de que fóra habia algo distinto. De repente vías algunha estampa de Seoane ou
percibías a poténcia de Laxeiro, xa en Arxentina, e a sua
cémtundéncia plástica. Unha
lámina de Picasso podia criarme un conflicto. la construindo un imaxinário, unhas referéncias novas e sabia que enMadrid ainda quedaba xente da
Escala de Vallecas republicana.
Cando marchei para alá tardei
en descobrir a beleza de Velazquez, pareciame hermético porque non estaba afeito a ver, o
meu cerebro non percibía. Tiven que ir várias veces ao Pra.do para descubrirlo e, a partir
del, reler a Goya e incluso aos

contemporáneos. Son partidário de que, máis que artista,
compre xente que disfrute coa
arte. Compre criar desde abaixo esa familiaridade co feito estético que nos enriquece a todos os niveis. En cámbio, a beleza semella estar proibida.
Entende a pintura como comu~
nicación?
Prodúceme certo pudor falar do
que fago. Entendo que interpretar plasticamente a mirada sobre
as causas, sobre a vida ou sobre
a traxédia é un dilema. O que eu
apresento é un problema de cae- ·
réncia, comunico conmigo mesmo pero introduzo implícita a
condición de que o que fago toque ou afecte, non só en· canto
comunicación nen tampouco
emoción sementes senón ao
campo puramente artístico, esa
franxa de ninguén onde o espec-
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'Hai un acoso cpnstante cqntra os disidentes'
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osé Luis de Dios non gosta de

f: lar de todos aqueles nomes, xa
nosa 'história, que coincidiron
a sua biografia. N ótaselle un
a uel incómodo ante as pergun,
t s, a prudéncia lévao a contes,
t r con cautela ás perguntas que
rovocan o seu encontro con
isco ou Otero e, naquela viaxe
iciática a México, con Carlos
elo, Luis Soto, · Comesaña ou
esmo o artista mexicano Si,
eiros, aquel ao que os seus pai,
os aclamaban coma se fose "a
irxe de Guadalupe". Fala pou,
c deles polo temor a aproveitars da sua memória' como tamén
omete non falar en exceso da
s a obra. Para iso están outros , el
quere pintar. A Xosé Luis de
ios non lle gustan as entrevist s e para enfrontar e a elas bota
an da ua técnica: "por medo,
n falando, falando ... ".
anea con destreza, en embar,
g , aqu la perguntas que afon,
n n sas circunstáncias que ent nde vitais para el pero sen
aior trascendéncia que esa.
aquela viaxe a México na que
t pou co exílio e un país eufóric nada máis tira unha lición:
" ada un tiña unha história pers al importante pero ningun se
g baba cliso. Non falaban de si
óprios pero si perguntaban
oito obre o que estaba a acon,

tecer na' Galiza. Eran dunha dtg- 1
nidad€ absoluta . Co exílio te , .
mos unha débeda histórica". En
México · a topo u, entre outros,
con Paco Comesaña e o destino
quixo que un dia Manolo Riv~s
abrise unha carpeta de ""apun,
tes" e tirase un debuxb que 1a
ilustrar a capa da novela O lapis
do carpinteiro na que se cont<t a
·
sua história.
O seu é un proceso de busca
continua, de ·insatisfacción
constante. Lamenta non ter o
"segredo da lus" e esa auséncia
leva a que esté sempre experi·mentando, "coma un neno sen
recursos, deixándome levar por
impulsos, inerme", explica.
Xosé Luis de Dios imprime o seu
discurso dun inevitábel comido
político . Nótaselle n ada roáis
comezar a falar. De novo a incomodidade por ser un art ista nun,
ha sociedade inxusta . A pesar
dos anos de ad icación profisional á plástica -"diletante", replica el- ainda lle costa definirse
como artista. Hoxe mesmo tivo
que dici lo e se lle agan aba n a
boca: "digo pintor, un ofício n o
que entramos moitos", afirma. A
altiveza non asoma xamais, tórnase invisíbel cando chega a criticar a sua própria obra. "Destruo moito, ás veces acabo mes-

mo con causas que xa expuxen
porque non chego a acordo con
elas. Criación e destrución van
xuntas, pero non o fago con paixón ou de xeito romántico sen ón de fo rma fria e calculada.
Moita xente di que hai que con,
servar todo e eu a iso chámolle
polución", comenta.

quelas exposicións que agrupan
a artistas que aportan obra para
as máis diversas causas. "É unha
:vontade cívica pero hai xente
moito roáis activa, que dá roáis
a cara. Os artistas, por volta do
outono, damos o cánon de solidariedade en obra. Ogallá ser,
vira para quitar o choro dun neno pero iso pertence á mala
conciéncia dos que vivimos en

zonas opulentas. A nosa situación resulta patética e extendo
a reflexión a toda a sociedade.
A inxustiza social é insoportábel, que nos eduquen niso é un~
ha aberración", comenta Xosé
Luis de Dios, abafado por unha
uniformidade que o rebenta e
que emprega subtis mecanismos
de poder para rematar cos disi,
dentes. +

O seu nome aparece sempre na,
..
.·························•• &••·····················································································································································
tador proxecta, implícase e recria o obxecto artístico. Preocúpame iso, o específico da arte.
Descre vostede das escolas e os
esquemas que explican a ar te.

A arte na ociedade de con umo vai mái alá da razón es,
tética ?

Nunca como agora aquelo que se
ch amaba vangarda ou provocación foron tan asumidas polas eli,
tes poderosas e d istribuidas de
xe ito sacralizado, como espectáculo nunha cadea de entretene,
mento mundial. Avergoña ás veces analisar o aspecto plástico.
Vivimos nunha época absolutista
e non ternos que fuxir dese ter,
mo. Sofrimos unha pretensión
uniformizadora e de aniquilación
de calquer di idéncia, bloquean,
do me mo o acceso ao cabalo de
batalla do ensino que é perigoso
porque molesta que as persoas
no interr guemo . Se o modelo
imperante da cultura de masas é o
hexemónico a aniquilación de
calquer ingularidade está clara, o
que per egue a concentración de
poder é a mesma orde da época

franquista: "'disólvanse". Debería,
mos ter máis en mente aquel <lito
dos vellos, "algo malo ten o asun,
to cando tanto mo oferecen".

A sua obra tense definido co,

mo un berro contra a alienación humana.
Que arte non busca unha liberación contra a alienación? Esa
definición bótame ~nriba moita

responsabilidade. A miña gratificación, que non é trivial, seria
dar un pouco de beleza. Quedo
marabillado da miragre que se
produce cando alguén se detén
<liante dunha peza. +

A rosa de Borges
Xo.ré Carln$ Canelrt1

llWIÍ#~lf

fiCC1óN

5. PENSA NAO
Anxo Angueira

Xerais

l. NON VOLVAS

3. GALIZA NA
Il REPÚBLICA

.~~

Carlos F. Velasco Souto
ANosa Terra

Suso de Toro

Xerais

2. TEN O SEU
PUNTO
A FRESCA ROSA
Mª Xosé Q ueizán
Xerais

3. A ROSA DE
BORGES
Xosé Carlos Cane iro

Sotelo Bl.a.nco

4. MORNING STAR
Xosé Miranda

Xerais

NoN FrCC1óN
l. XACEMENTOS
ARQUEOLÓXICOS
DE GALICIA
Pilar Barciela Garrido e
Eusébio Rei Seara
Xerais

2. GRAMÁTICA .
DA LINGUA
GALEGA Il.
MORFOSINTAXE
X.R. Freixeiro Mato
A N osa Terra

4. A

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

5. GALICIA,
GALICIA
Manuel Rivas

Xerais

Librarias consultadas:
Cartabón (Vigo). Couceim (A Coruña). Michelena (Pontevedr,1).
Pedreira (Santiago). Souto (Lugo). Torga (Ourense).
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Autor da tese Manuel Maria poesia, traballo lingüístico e cultural

Es~

Camilo Torres

de

'A criación de Manüel Maria é a aportación máis relevante

Man

á poesia da segunda metade de século'

'*c.v.

sociolingüístico. "Desde Caste,
lao, e a non ser en pequenas
expresións, o idioma non ten
un tramento poético nen de
discusión. Pero a apartir de
1957 Manuel Maria comeza a
converter a língua en matéria
da sua poesía. Descubrin 64
fragmentos nos que trata o pro,
blema do idioma desde multi,
tude de pontos de vista. O bi,
lingüísmo, o castrapo, a domes,
ticación lingüística, todo está
reflectido". Un traballo socio,
lingüístico que tamén ten pre,
senza na sua prosa, nos relatos
curtos e sobretodo no xomalis,
mo. "Tamén todo o seu quefa,
cer de divulgación cultural
-engade- leva impresa esa liña
de defensa, potenciación, dig,
nificación e recuperación do
idioma. Cando nos anos 70"
empezan a aparecer os primei,
ros traballos sociolingüísticos,
xa a sua obra adiantara ese ca,
miño".

-0- PAULA BERGANTIAOS

Manuel Maria é un dos autores
máis lidos. Sen embargo escasean os traballos que se acheguen
á sua obra liberados dos tópicos
cos que se ten cualificado histo' ricamente á poesía socialrealista.
Son afirmacións de Camilo Torres autor dun extenso traballo
de investigación sobre o escritor
chairego desde o que reivindica
unha releitura da sua importáncia dentro da literatura da segunda metade do século vinte,
unha escrita irremediabelmente
xunguida ao seu activismo cultural e a sua defensa do idioma.

"É un proxecto que ven de ve,
llo", explica Camilo Torres que
titulou a sua tese Manuel Maria

poesia, traballo lingíistico e traba,
llo cultural. A sua investigación
bota a andar na década dos se,
tenta cando estudaba na Uni,
versidade de Barcelona. Viciño
de Monforte e aluno do escri,
tor, explica que comeza esta
"longa aventura", apresentada
na Universidade da Coruña,
convencido "da cualidade poé,
tica e da importáncia que ten a
obra de Manuel Maria dentro
da literatura da segunda meta,
de do século XX, como a apor,
ración máis relevante a poesía
galega deste tempo".

J

T arres refírese ao escritor ~amo
ese poeta novo que despois do
36 enlaza a Xeración Nós coa
poesia galega actual. "Comeza
sendo un autor rompedor, ta,
mén desde o ponto de vista for,
mal e estilístico. Utiliza unha
linguaxe rupturista novidosa e
completamente galeguizada. O
seu vanguardismo nútrese da
vivéncia cultural própria e o
leitor atópase cun surrealismo
de carpazas, de rios, fentos, car,
ballos... Esa simbiose do expe,
rimentalismo e unha leitura
tradicional da nasa cultura en,
riquece, cun aire· de renova,
ción, unha poesía que camiña,
ba cara o existencialismo". To,

É precisamente ese incansábel

P.B.

rres afirma que todos os seus li,
bros son unha novidade, un ex;
perimento que responde ao
afán de criar un discurso poéti,
co próprio baseado en tres fon,
tes: a tradición popular, a recu,
peración da poesía medieval e

a incorporación da poesía cul,
ta, sempre galeguizada no ca,
miño de construir unha lingua,
xe poética normaliz~da.
Para T arres, Manuel Maria ta,
mén é un anticipador no plano

traballo de divulgación cultural
outro dos aspectos ao que T º'
rres se refire na sua investiga,
ción. "Através da sua biografía
pódese contar a história da cul,
tura galega deste tempo con to,
dos os atrancos e problemas
que padeceu e as pequenas
conquistas que se acadaron. Ti,
ven a pequena osadia de canta,
bilizar os seus actos culturais e
desde 1949 -data na que con
dezanove imparte en Lugo a
sua primeira conferéncia- até
1995, ano de corte do meu tra,
hallo, participou en 712 actos
culturais, dos que máis sJa me,
tade son conferéncias. E unha
persoa comprometida co aso,
ciacionismo e á que todo o
mundo chama para falar dos te,
mas máis insólitos: história, et,
nografia, costumes e tradicións,
literatura, socioloxia e incluso
economía". Un compromiso
que levou ao presidente do Tri,
bunal que avaliou esta tese, Ba,
sílio Losada Castro a afirmar
que xa é hora que unha univer,

"Manuel Maria é un dos auto,
res rnáis lidos, ainda que rara,
mente os seus libros entran no
catálogo de literatura obrigatória dos institutos. No 1996, en
plena redacción da tese, fixen
unha consulta en todos os ins,
titutos da província de Lugo e
o único que atopei foi o libro,
Terra Cha recomendado nun
centro" explica o investigador
ao tempo que pon en evidéncia
a caréncia de estudos críticos
sobre a sua obra.
Ao respeito explica que un dos
factores que ten influido en
que a sua obra non sexa valo,
rada na sua xusta medida é o
de ser desde mediados dos anos
sesenta "o patriarca do social
realismo. Daquela, desde o cfr,
culo cultural de Galáxia proxéctase a teima contra a poesia
social-realista que se demoniza
e tacha de panfletária. Manuel
Maria asume a sua defensa por,
que non é unha mala poesia en
si mesma, como acontece con
todo. Os tempos non eran pro,
pícios para facer defensa do
país e desde cerros ámbetos de,
nostouse identificándoa cunha
série de tópicos que se repiten
nos oitenta. Sen embargo o so,
cialrealismo non supera o 13 %
da sua obra. Hai tanta poesía
relixiosa, amorosa ou intimis,
ta".
De calquer xeito Torres amósa,
e convencido de que esto e tá
a cambiar. "A asociación cul,
rural Xermolos de Guitiriz pre,
para unha recompilación de
traballos sobre a sua obra que
inclue multiplicidade de vi,
sións, unha releitura da sua
obra sen preconceitos". Nun
par de anos prevé que aparezan
novas estudos "que se ache,
guen a sua poesia esquecendo
os tópicos que se repiten de
xeito sistemático nos libros de
texto e manuais" •

En Caldas a 'Cultura Quente' invade a vila até o 16 de Xullo
Chega o verán e a oferta dos fes,
tivais. Por un lado, a música folle
ten unha c}ta en Ortigueiraos
dias 14, 15 e 16 de Xullo. Cunha
oferta multidisciplinar apresénta,
se o Festival "Cultura Quente"
de Caldas de Reis, que arranca o
dia 29 de Xuño e se prolonga até
o 16 de Xullo.0 lema desta nova
edición do festival de Caldas é
"pola cultura". A vila ponteve,
dresa convérrese un ano máis na
sede das culturas emerxentes.

O grupo Milladoiro abre o Festival
de Ortigueira o dia 14. Non o fan
sós, xa que actuan como convida,
dos a violinista estadounidense
Eileen lvers e a sua banda. Esa
mesma xomada de arranque con,
ta coas bandas de gaitas Dun Na
Sí, de Irlanda, Zuncurrundullo, de
Lugo, Lothian an Border Police Pipe
Band, de Escócia, a Banda de Gai,
tas de Candás, de Asturies, a agru,
pación Falcatrua, de Vigo, e a Es,
cola de Gaitas de Ortigueira.

~

Continua o programa o día 15
con Xosé Manuel Budiño, que
apresenta o seu novo traballo
Arredor, os Capercaillie e Michael
McGoldrick, músico que ínter,
preta flatuta e gaita irlandesa. Esta
16ª edición do festival conta na
última xomada con mulleres nun
"Domingo das Amazonas". Susa,
na Seivane, Leilía e Viirttinii dirán
até o ano que ven coa sua música.

La Quarter del Baño Barul.

E que vai acontecer en caldas?

T amén hai espazos para o arte,

Desde o 29 de xuño a vila se
transforma. Haberá tempo para
a música folclórica pero tamén
para a emerxente. O Venres 30
os concertos corren a cárrego de

After Feed Back, Skunk D.F.,
Dismal e Tako. O Sábado pri,
meiro de Xullo os grupos convi,
dados son Sudilen Blaze, Sonoto,
nes, Sugarless, Saber e Daniel y

Manuel
Fole con
nalistas

sidade galega lle conceda un
doutorado honoris causa.

Milladoiro, Capercaillie e Varttina no Festival de Ortigueira

{

NOBA TEl

con inauguracións de exposi,
ción e intervencions nas ruas
dos alunos da Faculdade de Be,
las Artes. Xomadas de astrono,
mia, obradoiros infantís, curso
de cata de viñas, poesía, pira,
güismo, contacontos, clowns e
conferéncias completan un pro, ·
grama amplo e intenso. Para
obter máis información sobre o
"Cultura Quente" están dispo~
níbeis os teléfonos 986 540002
e 986 539 025. •
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Escritores actuais re~vindican o .maxistério narrativo
de Fole, Castelao, Otero Pedraio e Blanco Amor ·
Manuel Maria, Martínez Oca, Caneiro e Quei~án participan no volume Clásicos e Modernos 2
'*c.v.
Manuel Maria retrata a Ánxel
Fole coma un dos mellores xor,
nalistas de todos os tempos,
X.M. Martínez Oca atopa todo
o seu mundo na narrativa de
Castelao, Xosé Carlos Caneiro
defende a mestria literária de
Otero Pedraio, ao seu dicer,
unha "factoria de estilo", e
Maria Xosé Queizán encontra
na obra de Blanco Amor a no,
vela coma "xénero ético". Son
catro leituras apaixoadas de es,
critores de hoxe que escollen
interesadamente autores da no,
sa história literária nos que
atoparon matéria abondosa Pª'
ra se converter nos seus re,
ferentes. Leituras que saen pu,
blicadas no segundo volume de
Clásicos e Modernos , editado
polo Departamento de Galego,
Portugués, Francés e Lingüísti,
ca da Universidade da Coruña.

Jn

•

1

Xosé Carlos Caneiro acude a Ra,
món Otero Pedrayo para calmar a
sua sede literária e por esa débeda
de gratitude impagábel construe
unha apaixoada defensa da que
chama narrativa oceriana para enfrontar a aquela outra narrativa ce,
ro de "mediocres noveletas". -Por,
que, se o que se lle presupón á literatura é "vontade de estilo" Ca,
neiro atopa ahondo na mestria Uterária de Otero Pedrayo, na sua
escrita para a história e no esforzo
titánico de parecer e ser novelista e
tamén, coma nQn, na tan agradecida riqueza de palabras. "Otero,
para min, é fundamentalmente
iso -estética- e como tal me interesa. Esa cualidade fai del un es,
critor imorrente. Esa virtude, e
non a asunción d temas, converte a sua obra en canónica para
nó . Unha guia que n n debem
perder de vista s que nos dedicamos a este obtu ofício de escribir" defende autor de Un xogo
de apócrifos, mentras aproveita a
oportunidade para e laiar do pouco que o novo escritores mane,
xan as páxinas do seu mestr .
"Admiramos aos nosos pero es,
cribimos segundo os modelos importados do mundo da facilidade
e do desefio. Admiramos aos no,
sos pero con agonía procuramos
ser comprendidos, e queridos, e
estimados polo comércio e as
suas inanes xerarquias. Curiosidades, dicia, que almacena este
paisiñ.o manso" comenta Caneiro
para pasar, a liñ.a seguida, a botar
man dun ton publicitário e dicer
que "é preciso lera Otero. Redes,
cubir este magno autor ás novas
xeracións de homes e mulleres
que deben saber que entre nós
existiu, desculpen a veheméncia,
unha das grandes voces que xer,
molou nos últimos anos do Occi,
dente". Dálle entón cumprida e
emocionada consigna aos autores
que escreben canda el polo pró,
prio ben da nosa literatura: "Pagamos campafia a favor de Otero.
Non ternos na nosa história un
autor ou autora que poida igualar
a sua grandeza".

Para Queizán a obra de Blanco Amor foi silenciada. Manuel Maria afirma que o golpe franquista rompeu en dous a vida de Fole.

Literatura contra a mentira
Se a reivindicación literária é o
eixo do discurso tecido por Ca,
neiro arredor de Otero, Maria
Xosé Queizán parte da denúncia
do siléncio e a incomprensión
que Blanco Amor atopou nos
meios da "literatura integrada". A
Esmorga, loubada tempo despois
como obra cúmio da narrap.va ga,
lega foi, ao dicer de Queizán, "silenciada polos críticos, polos ga,
leguistas e por dirixentes como o
mesmo Ramón Piñ.eiro". A autora de Amor de tango ou a recente
Ten o seu punto a fresca rosa expU,
ca a posición persoal e ideolóxica
de Blanco Amor desde a sua procedéncia social de clase babea e
urbana, unha orixe que, xunto á
emigración, a homosexualidade e
as ideas políticas conforman o
que a autora define coma o seu
"carácter cosmopolita e unha
perspectiva máis ampla da vida",
inserida no galeguismo e no republicanismo pero "sen capelas" e
que deron nunha narrativa ''hete,
rodoxa e provocadora".
"Blanco Amor estaba nas filas
dos galeguistas e dos escritores
galegos, pero, ao mesmo tempo,
estaba marxinado entre eles. Os
Caneiro fui "campaña" a prol de Otero.

prexuízos en relación coa horno,
sexualidade eran, e son, superio,
res aos sociais, culturais e, mesmo, raciais", unha situación que
debeu partillar na criación dunha narrativa coma "loita contra
o mito, a manipulación e a mentira". Coida Mª Xosé Queizán
que a fasquia renovadora da
obra do autor de A esmorga ben
o podía facer partícipe da Nova
Narrativa Galega, o grupo de escritores novos que publican
coincidindo coa aparición da
sua narrativa tardía.
Tamén repara Queizán nos per,
sonaxes que saen nas páxinas de
Blanco Amor, retratos intensos
de seres conflictivos que levan a
definir a sua narrativa, segundo a
sua análise, non só como neorrealista -en canto recolle o conflicto social- senón tamén coma
novela psicolóxica, literaturizando o "conflicto interno, existencial, sexual, freudiano". E en
canto ás personaxes de Blanco
Amor, Mª Xosé Queizán non
atopa até a aparición da escrita
feminista "un tratamento tan co,
rrecto e realista das mulleres";
mulleres reais e non idealizadas.
"Na narrativa de Blanco Amor
as mulleres son reais: son pobres,

putas, loucas, intelectuais, revo,
lucionárias, conservadoras, etc.
Pero teñen riscos e comportamentos humanos, están individualizadas, teñen sentimentos,
ideas e comportamentos próprios" explica Queizán dunhas
personaxes femininas que fuxen
do patriarcado para se liberar.

Fole, ante~ e despois
",Entendemos que houbo un
Anxel Fole de antes da subleva,
ción franquista e outro de despois"
afirma Manuel Maria no seu retra,
to de Ánxel Fole, unha semblanza
que ven pegada á traxectória bio,
gráfica do escritor. Galeguista e republicano, o golpe militar daba na
vista ao contemplar. a Ánxel Fole
e Manuel Maria elabora no texto
a imaxe gráfica dese desencontro.
"O de antes era un home elegante,
pulcro, ben portado que tomou
parte moi activa na política da
época e que posuía unha boa ca,
pacidade organizativa''. Despois de
1936, Fole "sufriu algunhas crises
moi fondas, fíXose un home da,
bondo desleixado e quedoulle unha fixación teimuda contra os nazis, a guerra e o terror".
Para Manuel Maria este home di-

vidido en vida é un dos grandes
xomalistas da nosa história. Reví,
sa cabeceiras e atopa alguns dos
mellores textos escritos en páxinas de xomais. O autor de A lus
do candil ou T erra brava fai pública a sua obra á par da Nova narra,
tiva galega, "de carácter renova,
dor, avangardista e, se se quere,
experjmentallsta -di Manuel Maria- Anxel Fole -como Cunquei,
ro e Blanco Amor-foi un escritor
que continuou a tradición da nasa mellor narrativa anterior".

A literatura da emigración
Xosé Manuel Martínez Oca bus,
ca na obra de Castelao a pegada
da sua terra da Estrada, vence,
llada ao rianxeiro via a sua com,
pañeira Virxínia pero tamén tetra na que atopa cornpañeiros
cruciais como Antón Losada
Diéguez que fan barallar no analista a posibilidade de que a vila
fose "un ponto clave na evolu,
ción sua plástica e ideolóxica".
Na narrativa de Castelao atopa
Martínez Oca o seu mundo, "o noso mundo"; unha criación literária
que intue criada ao abeiro da emi,
gración a América que sofriu de
neno. "O estrañamento, o arrincarse das raíces, crea na persoa un
estado de perda, unha sensación
de caréncia que busca a compen,
sación na recreación do mtindo
perdido" destaca Martínez Oca.
Nas páxinas de Castelao atopa todo o país, personaxes recoñecíbeis
que agraman na sua narrativa
"non só para que as vísemos, senón para que participásemos das
suas mágoas e das súas alegrías, as
comprendésemos e as amásemos e,
postos diante do espello do seu
exemplo, tratásemos de modificar
e mellorar as nosas conductas erradas para sentírmonos orgullosos de
pertencer a esta pátria: Galicia".
Catro leituras de escritores clási,
cos por autores modernos que poñen en cuestión mesmo esa prq- ·
pria definición e que continuan
na xeira que o pasado ano encetou o Departamento de Filoloxia
da Universidade da Coruña cando poetas de hoxe releron a ou,
ttos que os precederon. •
- -'
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Iolanda Castaño
canta os seus poemas en Edénica
'A canción é unha canle para que a poesia chegue ao grande público'
mas non estaban escritos para
ser cantados pero o máxico foi
como José António Fernández
lle atopou a sua musicalidade
interna, non foi preciso cam,
biar nada. Non queriamos que a
música fose posta con calzador
senón que dese un produto
completo e autónomo", comen,
ta a escritora.

*C.V.

Edénica é a antoloxia dos tres
poemários de Iolanda Casta..
ño. Edénica é un disco compacto no que a escritora canta
os seus próprios poemas. fo ..
landa Castaño entende a pro...
posta coma unha nova via de
expresión para a poesia, no
fin de levala a un público
ainda maior. Fusión entre lírica e música que dá nun produto--de hoxe que se achega
ás próprias orixes da poesia.
"A unión deuse sempre, pero
nesta altura vemos como as duas
vias se diversificaron e se afasta,
ron cando a canción é unha ma,
neira óptima de facer chegar a
poesía a un público máis amplo"
comenta a poeta Iolanda Casta,
ño a pouco de facer público Edé~
nica (Espiral Maior). Na apre,
sentación en sociedade da sua
nova proposta alguén se lle
achegou e lle dixo que, despois
de ouvila interpretar os seus po,
emas con música, decatárase de
que o que Iolanda Castaño viña
facendo xa nos seus recitais era
cantar, coidar a forma vocal. En
canto as condicións técnicas o
permitan, Castaño cantará a sua
obra; disposta está a apostar con
forza por esta iniciativa pero,
non por iso, quere que se enten,
da fóra da sua condición de poe,
ta que quere expresar os seus
versos dunha maneira distinta.
Foi "fortuito" que Iolanda Cas,
taño puxera voz cantada aos
seus versos. O compositor de

Unha aposta nova
para a poesia
Para que Edénica se mostrase
con claridade como un produto
literário a edición de Espiral
Maiar oferece o disco compacto
xunto un libro que recolle a an,
toloxia de temas interpretados
musicalmente. "O que fago é
poesia pero para interpretar Edé,
nica hai que cantar e é en direc,
to onde se pode defender" repite
Iolanda Castaño, na intención
de deixar clara a idea que subxa,
ce ao proxecto.

León, José Antonio Femández
Calero, coñeceu a sua obra e
púxose en contacto con ela
porque pensaba que era acaida
para ser cantada. Falou con Jo,
landa e ela mesma deixou ver

que podia ser tamén a intérpre,
te daquela "nova canle para a
difusión da poesía", cantara
desde nena peio nunca até
aquela reparara na posibilidade
de facelo en púbt ico. "Os poe,

Como é Edénica? "É novedosa a
respeito do que se leva feíto en
poesía musicada. Non é folle nen
tampouco bravu. Queriamos
partir de presupostos novas, non
nos parecia coerente que textos
actuais e frescos como son os
meus poemas se fundisen con es,
quemas musicais clásicos. Que,
riamos unha música actual para
unha literatura nova e iso apré,
ciase no resultado". Iolanda
Castaño anda ag.ora á espreita
de como se recebe a sua singular
aposta, a da poeta que se puxo a
cantar os seus versos. •

I

Pussycats, rock and roll ran?a e provocador
Apresentaron o seu segundo disco Rock On en Vigo e na Coruña
As cancións aceleradas das Pussy,
cats soaron a noite de San Xoán
na Iguana de Vigo e se repetiron
no Mardi Grass da Coruña ao dia
seguinte. O grupo apresentaba na
casa o seu segundo disco Rock

máis que satisfactória, segundo o
grupo. "Practicamente chegou o
disco novo ás nosas mans men,
tres estabamos de camiño. Hou,
bo moito público nos concertos
e vendimos unha morea de dis,
cos. Faise raro pensar que en
Berlín podes xuntar a seiscentas
persoas que veñen coñecerte e,
que en Vigo, actues diante de
cincuenta", sinala.

On, un traballo con máis rock
and roll que o anterior e que xa
tocaron, antes de publicar, en
Alemaña. As Pussycats levan per,
to de cinco anos tocando, tras
moitos anos coa orella pegada a
grupos como Os Cramps, Dead
Boys ou Wayne County.
Da altemáncia que as Pussycats
dan ao rock and rolle o punk sa,
en os seus temas, incluídos, acle,
mais de nos dous traballos indivi,
duais, l}O disco Bad girls go to hell,
unha iniciativa compartida con
Las Best,Tias, unha formación de
León. "A filosofía das Pussycats
continua ser a mesma neste Rock
On que nos anteriores. Quizais só
exista un matiz; que neste pesa
máis o rock and roll e menos o
punk", di Belen Lamas, bateria e
tamén voz das Pussycats. Ela e a
baixista e cantante Milana em,

prenderon traxectória xuntas hai
cinco anos¡ Israel incorpórase á
guitarra hai dous anos, tras a bai,
xa da terceira pussycat. Os tres comparten a mesma noción de
grupo, unha atitude entre o di,
vertimento e a provocación.
Nuns días participarán nun festival en Alicante. Ainda que con

certa incomodidade, a batería
Belén sinala que o grupo recebe
mellar resposta fóra de casa. "É
verdade. Aqui custa moito tocar,
xa que moitos dos gastos corren
a cárrego do grupo, é difícil ato,
par locais e, ademais, moita da
xente que debería apoiar a esce,
na musical, non o fai", comenta.
A visita a Alemaña resultou

Moi rápido e moi alto é como
queren tocar este trio de Vigo
cuxa apariéncia e idiosincrásia
xa espertou interés en Xapón,
Alemaña ou Estados Unidos.
Non son poucos os cartaces que,
dependendo do país, as anún,
cían como "girls group" ou "spa,
nische senoritas". Pero, ainda
que nun principio o trio era ex,
clusivamente feminino, non se
tratou de algo preparado, sim,
plesmente a química funcionou.
Queren seguir sendo un grupo
mergullado polo rock and roll
dos cincuenta, o garaxe e o punk
e, cos pés na terra, que cliso non
se fa¡ rico case ninguén. •

Laura Caveiro
'Escribin unha
novela escura
protagonizada por
un novo Don Xoán'
De navidades estou lendo O cara,
zon partugues, de Ramón Loureiro,
unha novela que foi fmalista no
Eixo Atlántico. E, tamén ainda que
non tan do trinque, Tal vez melan,
eolia., de Xo é Carlos Caneiro.
Que leituras recomendarla?
Pois non recomendaría novida,
des senón que me orientaría por
gestos persoais, libros aos que
volver sempre. Teño predilec,
ción por autores franceses, espe,
cialmente Albert Camus . Ta,
mén recomendo a Simone de
Beauvoir e Sartre.

A sua anterior novela, Polas
inmensas e alleas fortunas pertencia ao xénero negro. Agora
ven de gañar o prémio Liceo
Rubia Barcia do concello de
Ferro! cunha historia tamén
con puntos escuros.
Non teñen que ver, aquela era
unha novela de série negra, esta
novela é abafante e escura, pero
non de xénero. En As naos afon,
dando conto a crise que padece
un escritor, profesor univer itário, crftico literário e poeta, un
tanto pedante. Esta crise criativa
fai que se desdobre na personali,
dade de don Xoan. El é un e tudoso deste mito e se converte
nun Don Xoán no ano 1997.
Como todos os Don Xoan da li,
teratura axiña ten a necesidade
de conquistar mulleres. Vaise
producir unha conexión on(rica
coas suas amadas, van ter con,
tacto através dos pesadelos. Hai
un personaxe que simbolizaría ao
demo e unha figura bicéfala que
simbolizaría o amor e a marte.
Estas figuras van conectando ao
protagonista coas suas amadas.
Desde a novela anterior a esta
pasaron cinco anos.
E poderian ter pasado máis. Seria
ideal publicar con certa periodici,
dade e sempre teño proxectos de
novela, pero ao non dependéncia
profesional impon outro ritmo.
Que é o mellor do prémio, a
posibilidade de publicar?
O premio sempre outorga certa
publicidade á edición, fai máis
doado publicar. Ademais ao ser
o primeiro estou moi orgullosa.•
Vigo (1967)
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O talento electrónico de Collazo
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Estou lendo con moita curiosidade as Lembranzas de Don Paco
que chegan ás miñas mans, das
que está publicando esta temporada Faro Domingo, recollidas
dos beizos de Francisco Femández del Riego polo xomalista Ja,
vier Mosquera. Non sei se nal,
gunha das entregas menciona
Don Paco ao noso común amigo
Celso Collazo, pero ocúrreseme
que pra completar e contrastar,
en máis dun aspecto, as súas
lembranzas serfa moi interesante
recoller tamén as do esquecido
corresponsal en Londres, Moscú,
Pekín, e Nova York, que denantes transcurrira anos de apretada
bohemia en Vigo, disfrutando
da confianza e a mesa das persoas que constituian o núcleo intelectuai máis valioso que entón
existía na Galicia de Franco.
or is~, recomendaría a Javier Mosquera que unha
vez acabadas as Lembran,
zas de Don Paco, no Faro de Vigo,
fose a El Escorial, pra ver si to,
paba alí a Celso, onde vive reti,
rado, e conseguía que lle contase as súas memorias. fu que sen
dúbida, serían, coas, que quedaron sen escribir de Alvaro Cunqueiro, as máis extravagantes e
sorprendentes dun galego do século XX. Anque sexa difícil encontralo, pois Collazo non se
deixa ver dende hai anos. As últimas vegadas que se mostróu
aos amigos e compañeiros foi
nas ceas do Hotel Ritz, sufragadas por Unión Penosa, nas que
ao principiar o verán se entrega
a credencial do galego do ano,
elexido polo clube de xomalistas madrigalegos.

quina. A súa pulcritude mecan°'
gráfica tiña forz.osamente que entusiasmar a,. un xomalista que so-mentes era capaz de escribir cun,
ha pluma Parker esgallada. Recor,
do inda a beleza literaria e gráfica
das Rosalianas que compuxo inmediatamente despois da primeira
visita organizada polo Patronato
·de Rosalia aos lugares onde morou a Cantora do Sar. Visita colectiva que quedou filmada nunha
cinta, que axiña se revelará e ex,
plicará, e será causa nise intre de
reler as Rosalianas de Collazo.

P

HOME DE CONFIANZA. lsta
noite de San Xoán correspon,
déulle o galardón ao Cardenal
Rouco, Papa en perspectiva, que
o gafióu á vila de Allariz, por catorce a once, no encentro xornalfstico do Bogavante. Cabe
confiar en que a presencia do
purpurado, tire do seu isolamento ao viuvo da espléndida pintora María Antonia Dans; ausente
os últimos veraos da multitudinaria gala do Ritz. Dise xeito,
poderla animalo eu pra que cante suas lembranzas que acotarían
as de Don Paco en tantos momentos. Por exemplo máis histórico, cando recibe e atende en
Londres, onde xa era Collazo
delegado da Axencia Efe, a
Alvaro Cunqueiro e Femández
del Riego, chegados expresamente pra asistir á celebración
do IX Centenario da Batalla de
Hastings. Mais, como despóis
me contarla Celso, os ingleses a
penas lle prestarán atención a
aquela efemérides que mobilizar!l á pasmosa fantasía de Don
Alvaro e ao rigor cronolóxico de
Don Paco; moi pendentes da
conquista da Inglaterra polos
normandos do duque Guillermo.
•

Pode que Collazo levara a Cunqueiro e Del Riego á Embaixada
de España en Londres, onde andaba coma Perico pola sua casa.
Entraba hastra ·as cociñas, pra
probar os callos á madrileña,
que preparaba a mesma Marque-

Álvaro Cunqueiro e Francisco Femánclez del Riego en Londres.

sa de Santa Cruz, dona do embaixador Femández Villaverde.
Pois Celso conservóu sempre a
singularisima capacidade de penetrar na intimidade dos fogares, que xa demostrara dabondo,
nos anos cuarenta, en Vigo. Qn,
de foi comensal cotidiano de Paz
i).ndrade, de Del Riego, dos
Alvarez Blázquez ... Ou, logo en
Santiago, na Rosaleda, de Garcia Sabell, a quen lle fichou e
puxo en orde súa riquísima bi,
blioteca.
•

HOME MOi ORDENADO.

Pois Celso, dentro da sua bohemia, sempre foi moi ordenado, e
cando pudo, dispuxo dos equi-

pos electrónicos de maior calidade que posuía un particular. O
apartamento no que reside.u en
Madrid, antes de irse onde Felipe 11, semellaba mismamente un
estudio radiofónico, ou da pan,
talla parva. Non en balde foi o
profesional máis adiantado en
novas técnicas do xomalismo.
Por iso lle encargou a súa Axencia de controlar a informatización, ou coma se chame, das
suas instalacións; merecendo o
titulo que lle otorgóu o que fara
o seu colega en Londres, Xesús
Pardo de Santayana, de Redactor
Xefe de electro,cfomisticos de Efe.
Expresando asi o humanista santanderino, con suave humor, a

súa admiración polo talento
electrónico de Celso; que. demostrara xa sendo campeón de
axedrez, antes de que se inven,
taran as computadoras, pra poder xogar contra si mesmo.
que Collazo tiña dende
mozo unJ:ias aptitudes meánicas que sempre envexei. ''Eu admiro unicamente o que
non son quen de facer", .recordo
que declarou Unamuno, despois
de ouvir falar a Ortega no Congreso. Salvando as distancias, dado que admiro tamén a moitos escritores que fan, cecais, o que fago
eu, quedei abraiado cando obser,
vei o ben que Celso escribía a má-

• HOME DE PALABRA. Un dos
poucos escritos que quedarán, a
meu ver, de Celso. Posto que o
extraordinario corresponsal, insuperable organizador de delega,
cións da axencia informativa ...
en Londres, Moscú, Pekín, Nova York. .. nunca dedicou moito
tempo a escribir. Mais ben o
consagrou a ler e a falar. fui adquiriu unha cultura literaria,
ademáis de científica sen outro
par, no xomalismo espafiol, que
a de Landeira Yrago. Abraiantes
autodidactas, sen máis estudos
que os de Bacherelato, senda
unha mágoa que non chegaran a
sentar nunhas cátedras autonó,
micas de Literatura Universal.
Tanto non escribía o intelec,
tual de Vimianzo, que cando o
mandou Emilio Romero de co. rresponsal de Pueblo á capital
do fenecido Imperio Británico,
estuvo Collazo tres anos sen
enviar unha crónica ao seu periódico. Nen embargantes o fa,
moso director do xornal dos
Sindicatos Verticales, mantuvo
a Celso no seu posta, designando a C astresana, un bo xomalista asturiano, pra que o supli,
ra na sua tarefa. Porque a Ja,
boura de Collazo excedía do
meramente xornalístico, pra
ser paradigma. das relacións públicas, sen titulas pra isa.

Gozaba da confianza de moitísimas persoas de moi distintas
ideoloxías. Superou a malque,
rencia de ser fillo dun funcionario liquidado na represión
franquista. Na contraditoria
relación entre Juan Aparicio e
os homes de Grial, Celso foi o
factor interposto e determi,
nante. Entre outros moitos
episodios podería lembrar Collazo a Javier Mosquera o xei to
de acompañar a Degrelle, po,
los camiños de Galicia, aquela
vez que o adail rexista belga
veu con Rof Carballo e a sua
dona, a pasar uns días na Rosaleda, cheo de cruces de ferro
a repartir.

º

u ben a súa forte amis,
tade con Ramón Piñei,
ro, quen o aconsellou
cando foi enviado de corres,
ponsal a Moscú, que rivera coid ad o co contraespionaxe da
GPU, pois metianlle agullas
polos olios, mentras durmían,
aos estranxeiros sospeitosos. E
logo, cando Piñeiro volveu de
dar un curso da filosofía existencial en Texas, regaloulle a
Collazo un flamante sombreiro
texano, pra corresponder as sú,
as atencións en Nova York.•

-
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Festivais de verán
No mes que entra comezan a
xurdir en toda Galiza festivais
de música. É hora, polo tanto,
de ir arrumbando a mochila,
preparar a tenda de campaña e
procurar a programación que
máis lle interese a cadaquén. As

opcións son moitísimas: folc,
rock independente, música
clásica, techno ... Apostas para
todas as idades nunhas datas
onde o interesante é pasar a
noite ao fresco, logo das tardes
de enorme sol.+

. • PÁXINAS COORDENADAS POR Mg X. GÓMEZ •

································································~··········
José
. Martínez,
editor de

Ruedo
Ibérico, é
obxetode
un ha
homenaxe
exposición
en CERVO.

forma parte do movimento de resisténcia anti-franquista, é detido en 1947 e
ao ano seguinte exíliase.
Funda Ruedo Ibérico en
1961.

Arnoia
•TEATRO

FALCATRUA
Presenta a obra O espíritu
do bosque, en Tempo de Lecer, ,o Sábado 1 no Auditório Municipal.

A Coruña
•CINEMA

Bueu
• EXPOSICIÓNS

ANxoCABADA
Expón a sua fotografia titulada Retratos do mar: percebeiros, que pretende ser o
comezo dunha série foto gráfica en bra~co e preto
sobre as persoas e o seu es-·
paz. A história de homes e
mulleres a través de imaxes
de facianas cinceladas polo
salitre e os golpes de mar,
polo medo e a coraxe. Na
Sala Amália Domínguez Bua
até o 30 de Xuño.

Cangas
•MÚSICA

FESTIVAL DA
CANCIÓN MARIÑEIRA
Continuará o Sábado 1, no
Eirado do Costal.

Ce.rdido
.• EXPOSICIÓNS

MAR ADENTRO
É o título da mostra que
poderemos ollar, até o 9 de
Xullo, e coa que comeza iste verán o proxecto de "desenvol vi mento do médio
rural que se realizará, por
segundo ano consecutivo,
no espazo público Recrear·

te' 2000, que este conce·
llo :.oruñés quere que serva
de plataforma para o coñe·
cimento e promoción de
artistas da comarca.

Cervo
• EXPOSICIÓNS .

Luís SEOANE
Mostra fotobiográfica da
sua vida e obra, que poderemos ollar na Casa da Administración de Sargadelos.

]OSÉ MARTÍNEZ
Até finais de Xullo podere mos ollar esta exposición adicada ao fundador
de Ruedo Ibérico na Casa
da Adminstración de Sargadelos. Nado nunha vila
valenciá, desde moi novo
traballou na Federación
Rexional de Camponeses
de Valéncia, da CNT.
Cando a guerra civil combate como voluntário no
frente e logo pasa ás Milícias da Cultura do Ministério de lnstrución Públi~
ca. Rematada a contenta,
é apresado e condeado a
un reformatório por ser
menor de idade. A saída

CGAI
No ciclo dedicado a Rafael
Azcona, iste Xoves 29 proxectarase El reí del río, de
Manuel Gutiérrez Aragón
(España, 1995), na que coñeceremos a César e a Fernando, que desde pequenos viviron como irmáns e
que moitas veces loitaron a
contracorrente como fai o
salmón. A música é de Milladoiro. Ademais poderemos ver os capítulos 23 e
24 de O Carrabouxo, de
Lhosca Árias; o Venres
30, será La corte del faraón, de José Luis García
Sánchez (España, 1985),
na que un grupo de amadores decide representar
na posguerra esa proibida
zarzuela, que provocará a
ira de censores, curas e
xuíces. Ademais, os capí·
tules 25 e 26 de O Carra·
bouxo. Todas as sesións serán ás 20: 15 horas
• CONFERÉNCIAS

Ü UNIVERSO PLANO E

o BIG·BAN

- Polo meterólogo e investigador Manuel Toharia
Cortes, este Xoves 29 ás
20 horas, no Salón de Actos da RR de Artesáns
(Santo André 36, baixo) ,
oganizada polo Instituto
de Estudos Políticos e Sociais.

A NARRATIVA GALEGA,
ENTRE O CASTEIÁN E
O PORTUGUÉS
Mesa redonda a cargo de
Xabier Alcalá, literato e
xomalista; Xabier Puente
Docampo, prémio nacional
de literatura; e Miguel A.
Femán-Vello, poeta e editor, que estarán moderados
por Beatriz Abelairas Cadahía, xomalista e crítica
literária, este Venres 30 ás
20 horas no Salón de Actos da RR de Artesáns
(Santo André 36, baixo) .
• EXPOSICIÓNS

ASPECTOS ÜRIXINAIS
Artes decorativas do século
XX. A través de roáis de
200 obxectos explora as influenzas criativas e estilísticas que configuraron o deseUxia estará iste
Xoves 29 na
CORUÑA e o
vindeiro Xoves 6
en OURENSE,
presentando o seu
novo disco Danza
da area.

ño do século que termina.
Céntrase en aspectos que
foron rexeitados polo dese·
ño moderno, o non racional, o non funcional e o
inesperado;. calidades presentes en catre seccións temáticas: Linguaxe Corporal,

Joaquín Cortés

Inversión e transformación,
¿É o Ornamento un Crime? e
Voos de Fantasía. Entre as
pezas da exposición figuran
obras importantes de moitos
deseñadores e inclue mobles
e lámpadas de Frank O.
Gehry, Ron Arad, Edgar
Brandt..., obxectos de cerámica de Pablo Picasso, Roseline Delisle ... ; obxectos de vidro e cristaleria de Fulvio
Bianconi, Dale Chihuly ... ;
xoias e obxectos de metal de
Salvador Dalí, Bruno Martinazzi ... ; ou teas de Adele
Lutz, Junichi Arai, Jack

Poderemos velo bailar, e escoitar tamén a
música e cante da sua compañia, o Yenres
30, inserido no pro~ama Galiza, cidade
única, no Coliseu da CoRUÑA; e o Domingo 2 de Xullo, ás 20:30 horas, no Teatro García Barbón de VIGO.+

Lenor Larsen entre outros.
Até o 30 de Setembro na
Fundación Barrié.

A EsPAÑA CE CARLc6 V
A arte da prata e das xoias, é o
títiulo da exposición que,
con motivo da comemoración do seu centenário, poderemos ollar na Sala de Exposicións do Quiosque Afonso
até o 17 de Setembro.

ENMANUEL 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, como as realizadas na Exposición Universal de 1973 ou as das visitas
a España dos anos 50. No
Museu de Be/as Artes.
JUAN GENOVÉS
Expón no Museu de Arte
Contemporánea Unión-Fenosa, até o 2 de Xullo.
MURGUIAEO
ARQULVO DO REINO
DE ÜALJZA
É o tCtulo da mostra que
podemos ollar no Arquivo
do Reino de Galiza no Xardin de San Carlos.
VELÁZQUEZ:
A ARTE DA OLLADA
Mostra didáctica baseada en
critérios pedagóxicos dirixida a escolares rnais aberta ao
público en xeral, até o 2 de
Xullo, no Museu de Be/as Ar·
tes. Consta dunha introdución, que inclue paneis inter-activos con imaxes e textos sobre as diferentes etapas
e vida do pintor, e 15 seccións, que a través de reproducións permeten, cronoloxicamente, seguir unha vi·
sión global da sua produción
artística. Un dos cadros, El
tmncipe Baltasar Carlos, está

Er

CUUEREDC
celebran u1
festíva
musical ne
que, entn
outros
participar
Drinldn'Tinto
aos que
vemos é
direita

MUSEU VIRTUAL:
SANTIAGO E
OCAMIÑO
As novas tecnoloxias presentes nesta mostra 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 extractos temáticos da Fundación Granell e do Museu do
Povo Galego. T ecnoloxia,
interfaces \rirtuais, multimedia... No Pazo de Fonseca. En Setembro trasládase
a San Martiño Pinário.

•••••••••••••
realizado en 3 dimensións
para os non videntes, habendo tamén unha maqueta
tridimensional de Las meninas. As visitas de grupos realizaranse 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.

•MÚSICA
ANDREA BACCHETTI
Concerto de piano para o
Venres 30, inserido no
Festival Mozart. Serán~ teatro Rosalia Castro, ás
20:30 horas. Os temas serán de F. J. Haydn, W.A.
Mozart, L.v. Beethoven e
G. Rossini.
ÜXJA
Presenta o seu novo disco,
Danza da area, iste Xoves
29 ás 21 horas no teatro

tmén a
Venres

cidacle
. o DolO

AUTRO-RETRATO
DE SANTIAGO
Até Setembro na Igrexa da
Compañia. Unha exposición elaborada desde un
ponto de vista diferente e
que reauire unha ollada, ta·
mén, diferente, onde os sentidos, a procura da cidade e
o re-encentro con ela prodúcense a través dos máis
di versos elementos: persoas,
sons, arrecendos, poesía ...

Rosalia de Castro.

Tea--

CORO ÜLTREIA
De Pontevedra, dentro do
programa de Música de Cámara nos Mosteiros, o Xoves
29 ás 20 horas na Colexiata

ROSTROS DA TERRA
Sobre a realidade xeográfica en diferentes zonas e países amasados a través de
representacións hitóricas e
actua is a meio da novas
tecnoloxias. En Salgueiri-

de Sr.a. Mª do Campo.

DlSKATOCAN, MARF,
REVOLUJOIN ...
Ademais de co ncacontos,
no bar Parrus (rua Alameda - Cantón Pequeno),
concerto en apoio do proxecto de Centro Social autoxestionado, iste Venres
30 a partir das 20 horas por
500 pta. Organiza a Asociación Cultural Mil Luas.

DANIEL BARENBOIM
Concerto de piano para o
Venres 30 no Auditório
de Galiza. No programa
obras de L. v .Beethoven,
A . Schonberg e Albéniz;
ás 21 horas.

ños até o mes de Xullo.
ÜRANELLE
AMPARO SEGARRA
Eugenio Granell presenta
a exposición "O elixir do
alquimista", e Amparo
mostra unha colección dos
seus collages. Na Fundación
Granell até o 26 de Xullo.

•MÚSICA
MÚSICA NAS PRAZAS
T eremos, o Venres 30
na Praza de Cervantes, a
Manolo e Genís, Astrud, co seu excéntrico
talento musical ao servizo do pop psicodélico
que non deixa lugar á
indiferéncia . O Sábado,
no T oral, estará o cuarteto Txell Sust & Au:
gust Tarrats Trio, a
médio camiño ent re o
jazz e o blues; unha voz
agarimosa, xunto co trio
formado por piano, o
contra baixo de Artur
Regada e a bateria con
Aldao Munari . As duas
actuacións serán ás 11
da noite.

Chantada
• EXPOSICIÓNS
BOLIVIA
Mostra fotográfica na Casa

da Cultura.

Culleredo
•MÚSICA

En

CUUEREDO
celebron un
festival
musical no
que, entre
outros,
participan
Drinldn'Tínto,
aos que
vemos á
direita.

Cultural "Torrente Ballester", até o 30 de X uño.

Foz
• EXPOSICIÓNS

o

TRABALLOS E
CAMIÑO
Poderemos ollar esta mosra
na Casa da Cultura.

o

Goián

rica de Carlos Maño; e obra
gráfica de diversos autores.

• EXPOSICIÓNS

A G·udiña

ARTE BRONCE
FUNDICIÓN
Ista tenda-exposición, despois dos traballos de ampliación, oferece máis de 200
obras: obra en terra cocida
de José Molares; obra pictó·

EVA DOMÍNGUEZ
Mosta as suas fotografias na

Casa da Viuva.

Lalin
AULA DE TEATRO
DECERCIO
Representará a obra III
Crónicas Cercianas, o Venres 29 ás 21:00 horas no

Auditório Municipal.

CAPRICHOS
Os gravados de Goya que
levan este título están expostos na Sala de Caixavigo
e Ourense até o 9 de Xullo.

Lugo
• EXPOSICIÓNS

t RZA

Ferrol

VIER MELÉNDEZ

Mostra as suas esculturas, até

• EXPOSICIÓNS

Ü XOGO DOS ESPELLOS
· Poderemos ver a colección
surrealisa da Fundación
Granell, con obras de artistas como Picasso, Miró,
Duchamp, Picabia, Man
Ray ou Saura no Centro

• EXPOSICIÓNS

•TEATRO

• EXPOSICIÓNS

De Ferrol, colga os seus
óleos, maiormente de paisaxes e retratos da cidade,
na sala de exposici6ns da ·
Funda~om Artábria até o 5
de Xullo.

COMPOSTELA
CLOWNFUTBOL
Espectáculo dirixido por
Eric de Bont, mestre de
clwons, no que se segue a
estrutura dun partido de
futbol moi importante en
directo; nel participa unha selección capitaneada
polo grupo Chévere e no
que interveñen Mofa e
Befa e numerosos actores
galegas, holandeses e
mesmo de Múrcia. Nico
Nubio la é o cenógrafo ...
Comezou o 24 de Xuño e
estará até o 2 de Xullo no
Pavillón Polideportivo de
Vite, ás 22 horas.

Festa lesbigai
O Colectiv Gai de Compostela e o Colectivo de
Lesbianas de Galiza organizan unha série de actividades para come morar o
Dia do Orgullo Lesbiano e
Gai, o Sábado 1 de Xullo
na Praza dos lrmáns Gomez de Santiago (por tras
da Escola Méstre Mateu,

na xona vella), que empezará cun convívio, ás
14:30 h, na citada praza
con empanada e viño a
prezos populares e xogos e
activ idades várias; ás 20 h,
farase a march a les bigai
desde a Praza do Toral até
a dos lrmáns Gómez¡ e ás
22:30, festa con drags e ·djs,

organizada en colaboración co pub Ultramarinos,
Máis información n o teléfono 65 7 623 332. Ademais tamén cantan cunha
páxina electrónica
http://www.geocities.com/g
aicompos ou o correo eleccrónico gaicompos@hotmail.com+
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Oscura

olerendo,
1992. Cadro
deXosé L
Diós,
do que
podemos
contemplar
unha mostra
noMuseu
Municipal de
OURENSE.

de

o 16 de Xullo, na sala de exposición "Capela de Sta. Maria" do Centro de Artesanía. e
Deseño (Ronda da Muralla).

•TEATRO

atro Principal. •

A Estrada

J. POLO T AIBO

FESTIVAL
INTERNACIONAL DE
MÚSICA DE ÜALIZA
Un espectáculo mulitidisciplirtar que se realizará en diferentes lugares, a maio~ia
ao ar hbre, e que inclue un
concetto diário. Comezará
co urbanismo sonoro de
Bach in Sax, o Sábado 1 na
praza da Quintana e tamén.
na do Obradoiro. O Domingo 2 será a Orquestra
Sinfónica de Hungria, dirixida por Andras Ligeti, na
praza da Quintana; os dous
concert°'5 serán ás 22 horas.
O Luns 3 a música antiga
de Ensamble Pian & Forte
e Ensamble Cornetti e
T romboni, que interpretarán a Misa para a Coroación
de Carlos V, na Igrexa de
San Martiño Pinário, ás 21
horas. la Petite Bande oferecerá, en duas funcións, a
sua interpretación dos Concerto s de Brandeburgo, o
Martes 4 na Igrexa de San
Martiño Pinário, ás 20 horas.
E o Mércores 5 teremos
Concerto nocturno para
un príncipe, na praza da
Quintana, ás 22 horas.

EDUCANDO A RITA
De Willy Russell , o Xoves 29 ás 22 horas no Te-

ZENZAR ...
Grupo rockeiro pertencente
á Asociación de Músico.5 en
Ungua Galega¡ Drinkin'Tinto, idem de idem, Nelson,
pandereteiro e contacontos;
A Caricia da Serpe, grupo
liderado por Lino Braxe e
qu realiza un spectáculo
p 'tico-mu ical ba ado n a
sua criación litcrária. Están
pend nt d conflilllaci n
a actuación de Miguel de
Lira Vítor Mosqueira,
personaxe da séri televisiva Mareas Vivas. Haberá bar
e pasto de polbo á feira. Organizado por Galiza Nova
con motivo do Ano Caste·
lao, iste V nres 30 a partir
das 21 h ..

-
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• EXPOSICIÓNS

MIGUEL GARClA
Poderemos ollar as suas
calcografias en A Lus do

rá, até o 2 de Xullo, no
Claustro de San Francisco.

Luís DE DIOS
O coñecido pintor galego
oferécenos as suas obras no
Museu Municipal, até o 2
de Xullo.

]OSÉ

Candil.
DIONISO FIERROS
Asturiano da segunda metade do s. XIX, pintor oficial pero tamén coa sua faceta intimista, máis lixeira
e interesante. No Museu
Provincial, até iste Domingo dia 2.

Ü DEBUXO NO S. XX
Encóntrase na Sala de Exposicións de Caixavi.go e Ourense. Até o 2 de Xullo.
AYUDA EN ACCIÓN
Mostra fotográfica no Edifíci o de Humanidades do

Campus.

Os RENOVADORES
Os fondos da Colección Caixa Galiciana sala dista Fundación até finais de mes.
PEDRO CAMPOS
Colga as suas pinturas na sal
Almirante durante iste mes.
ANTÓNIO T ABOADA
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 laborábeis e de 12 a 14 os
Domingos, pecha os Luns.

Moaña
•MÚSICA

"

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.
SOLIDARIEDADE
CON COLÓMBlA
Mostra de fotografías, durante o mes de Xuño, na Asociación Xuvenil Amencer.

SENEANGOLA
Non se chaman asi por casualidade, pois o grupo está
formado por dous senegaleses, a cargo da percusión, e
un angolano, que aporta a
guitarra e a voz. Este Sábado
1 de Xullo, a partir das
2330, no Café-teatro do Real
interpretando música africana e brasileira.

•MÚSICA

Muiiios

•TEATRO

•MÚSICA

GREc-99-Lwis
HOMAR
Presenta Hamlet, de W .
Shakespeare, o Xoves 29,
ás 20 :30 horas no Teatro

CORAL DE SANTA BAIA
De Mondariz, poderemos
escoitala o Xoves 29 no
Aúditório Municipal.

ÜXlA
Presenta o seu novo traballo Danza das areas, nesta
ocasión acompañada, entre
outros, de Guadi Galego
ademais dos músicos que
compoñen a sua banda, no
teatro Rosalia de Castro, o
Xoves 6 ás 21 horas.

Principal.

Muros

Pontevedra

•TEATRO

•ACTOS

ÜULLIVER
Obra a cargo dos QuinquiIláns, palas ruas da vila iste
Xoves 29.

LA VENTANA
A SER realiza iste programa, con Gemma Nierga,
no Teatro Principal, o Venres 30, ás 19:30 horas con
entrada gratuita.

Ourense

•CINEMA
• EXPOSICIÓNS
A ESCULTURA
ESCULPIDA
Mostra colectiva que esta-

DEUSES E MONSTROS
De Bill Condon (USA,
1998), dentro do ciclo Cinema de actual:idade, organi-

.
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zado polo cine-clube Pontevedra. Un mózo atractivo de
clase baixa traballa na casa
dun vello excéntrico, director de cinema nos anos 30,
agora afastado dise mundo.
Os dous manteñen unha
amizade que, rachando cos
convencionalismos e compartindo medos e inquedanzas, fai que se liberen de
prexuízos. O Mércores 5, en
sesións de 20 e 22:15 horas,
en Caja Madrid.
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• EXPOSICIÓNS
EsPÁCIOS

ALTERNATIVOS
Segundo ciclo de exposicións. Arte contemporánea a través de distintos
locais nos que poderemos
ollar as mostras de Ana
Fontoira, n'A Mandrágora;
Vanessa Nistal, no Feira
Vella; Fernando Escudero,
n'O Grifón; Sofia Garcia,
no Atrium; e Eva
Espinosa, n'O Quinteiro.
Até o 15 de Xullo.

Convoca.tórias
colaboración co IES lmaxe e Son e a
I PRÉMIO DE EsCULTURA
BOLSA DE TRABALLO E
Asociación Galega de Guionistas. ReaXOÁN PIÑEIRO
INVESTIGACIÓN EN FUNDICIÓN
lizaranse cinco cursos entre o 10 e o 14
Que consistirá na edición de 7 . Aplicada á escultura, concedida pola
de Xullo na Coruña, desenvolveranse
exeinplares orixinais en bronce
Fundación Xoán Piñeiro. A duración máen horário de mañ* e tarde nas depenmais 1 proba do ou da artista, nuxima será dun mes e o prazo de presendéncias do IES Imaxe e Son e no CGAI;
merados e certificados, a publicatación da documentación é do 16 de
o prezo da matrfcula de cada un dos
Agosto até o 11 de Setembro. Cómpre
ción dun catálogo e a exposición
cursos é de 5.000 pta. e o prazo de insindividual durante 1 ano nunha saser maior de 18 anos, da Galiza ou descrición remata o Xoves. 7 de Xullo. O
la de exposicións da Galiza. Podecendente de galegas, ou residentes aquí.
comido será A organkación dunha rorán presentarse todas as persoas
Deberase mandar un currículo con fotoclaxe a cargo de Walter Prieto, xirará
maiores de 18 anos e/ou residentes
grafia da obra e da persoa, cos dados
arredor do traballo do axudante de dipersoais. Débese presentar unha memóna Galiza. Cada persoa poderá prerección e centrarase nos preparativos
sen iar unha obra inédita de calquer
ria razoada e pormenorizada do proxecnecesários para unha rodaxe; Qué fai e
técnica expresiva e nunca premiada
to, coa documentación que se considere
cómo traballa un director artístico,
con anterioridade. Deberase presen- . oportuna e a fotografia do boceto defitar o currículo, só se aceptarán
nitivo. Daráselle importáncia á sua ori- · por Baltasar Gallart, que se centrará
no proceso de traballo -guión, docuobras criadas a partir de 1997 cun
xinalidade e comido. O proxecto terá
mentación, proxecto artístico, localizatamaño máximo de 30 cm x 30 cm.
como peso máximo 20 kg, e as medidas
cións, ambientación ... -; A montaxe:
O período de recepción das obras
de 30 x 30 x 30 cm. O lugar será Arte
proxecto e desenvolvimento, por Mivai do 17 de Agosto até o 13 de SeBronce Fundición, Barrio de Tollo n.
guel Santamaria; A preprodución para
tembro . . As obras serán enviadas á
108. 36750 Goián (Pontevedra).
unha película de animación, con RoSección de Arqueoloxia do Museu
ber E. Balser, que se ocupará especialCERO EN CONDUCTA
Quiñones de .León, Vigo. Máis inmente da elaboración dos swry-board e
Oitava edición dos Seminários e Talleformación no 986 620 04 7 ou en
layouts; e A idade do cinema, a cargo
res de lmaxe convocada polo CGAI en
www.artebroncefundicion.es

MAR CALDAS
Presenta a sua mostra fotográfica Mo7_!lentánea no

mostra que poderemos
contemplar, até o 17 de
Xullo, na galería José Lo-

Espácio para a Arte de Caja Madrid, até o 2 de Xu-

renzo.

llo.

A REAL ACADÉMlA
GALEGA E MURGUIA
Mostra foto-documental,
na galeria Sargadelos, durante iste mes de Xuño.

Ü FUTBOL NA SOLAPA
Insígnias do mundo é unha
mostra que poderemos
ollar na Casa da Xuventude
até o 30 de Xuño.

PRÉMlOS lLDEFONSO
SÁNCHEZ MERA

As IMAXES
Temos unho

boa
oportuniclade
para visitar
algunha das
expasicións
adicadas a
Castelao,
como as
existentes
en VIGO e
PONTEVEDRA

A Fundación Araguaney organizou unha nova edición
dista bienal internacional
de arte na Sala de Exposicións da fundación (Montero Rios 25, baixo).

DE CASTELAO
Mostra da sua fotobiografia, no Claustro Convento
de San Francisco, até o 31
de Xullo.
MIGUEL SACO
Presenta as suas Esculturas,
en madeira, pedra, metal e
barro, na galeria
de arte Anexo, até finais de
mes.

CHEMAMAooz

O ballet galego Rei de Viono actuará o Venres 30 en PORTOMARIN

Portomari.n
•DANZA

BALLET ÜALEGO
REI DE VIANA
Presenta ]acobsland, o Venres 30, ás 22 horas na praza

NACHO BUSTOS
Mostra a suas fotografías,
até o 31 de Xuño, no pub

Conde de Penosa.

Habelas Hainas.
JORGE PETEIRO
O coruñés reune óleos sobre lenzo de mediano e
grande formato, realizados
especificamente para esta
ocasión, na exposición que
podemos contemplar na

Sada
•MÚSICA
DIA DA MÚSICA XOVE

É o certame que convoca a

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

..

Fest:as
Do Ramallo; o Domingo 2 de Xullo en
Portomarín. Do Roscón de ema, o Sába·do 1 na Guarda. E a da Lamprea Seca,
tamén o Domingo 2 en Arbo. +

Xunta en sustitución dos
antigos festivais de poprock, folc, bandas, xovens
concertistas e coros polifón icos e que se celebra este
Sábado. O grupo arousán
Arauca, xunto con lrtio e
Alén de Vigo, os coruñeses
de Samain, e os sarrianos
Seare, competirán na final
folc a celebrar no Paseo
Marítimo a partir das sete
do serán. A continuación,
e neste mismo cenário, realizaráse a final de pop-rock
cos coruñesese Xacobo Varela Paz, Enkueros, Konflikto, e Bush Doctors

Oferécenos as últimas fotografías 1998-2000. Os obxectos cotiáns que construe
e fotografa son imposíbeis,
desfuncionalizados, sen território. Nada é o que parece nas obras deste artista
madrileño, u:iventor, transgresor e produtor de signos
arrebatadores. Até o 8 de
Xullo na galeria T rinta.

xunto cos vigueses Salty
Water. A final de Xovens
Concertistas realizarase no
Centro Cultural "l. Diaz
Pardo" no que porá a guinda a actuación do coñecido
grupo folc Luar na Lub.(e.

Santiago
•CINEMA
CINEMA GALEGO

Nuestras fiestas del más
allá e Galicia y Buenos Aires, de Xosé Gil, cineasta
nado en Rubiós (As Neves),

fitas restauradas polo CGAI
que poderemos ollar o Xoves
29 e o Venres 30, ás 20:30
horas, no Salón Teatro.
• EXPOSICIÓNS
ARQUEOLOXIA
LUCENSE DESDE O AR
Mostra organizada polo
Museu do Castro de Viladonga que poderemos contemplar do Museu do Povo
Galego até o 31 de Xullo.
EDMUNDO PAZ
Leitura animadas titula a

Casa da Parra.
REBECCA HoRN
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 drásti.co;
violinos con mecanismos de
autonomía que lle dan un '
toque poético en contraste
con pezas máis duras, como
as máquina de serrar paredes. Nas suas· esculturas,
instalacións e fitas o torp·o
interactua de xeito ritual co
ambiente. Até o 10 de Setembro no CGAC.

de Paulino Viota, onde se estudarán as
tres fases da história do cinema. Cada
curso terá unha duración de 20 horas,
excepto o de P. Viota que é de 30. Máis
información na Secretaria de Cero en
Conduct:a, tfno.: 981 203 499. E-mail:
difusión@cgai.org Http://www .cgai.org
http://www.cgai.org
PRÉMIO LUEIRO REI
DE NOVELA CURTA
Convocado polo Concello de Ogrove
e dotado de 500 .000 pta. e a publicación por Sotelo Blanco Edici6ns da obra
gañadora. Poderán concorrer textos en
galega normativo cunha extensión
mínima de 60 páxinas e máxima de
120 de 1.800 caracteres cada unha
aproximadamente. O prazo de presentación rematará o 31 de Agosto. Os
textos deberanse enviar, por quintuplicado, ao seguinre enderezo: Concello do Grove, praza do Corgo s/n. Pódense solicitar as bases no concello ou
en Sotelo Blanco.+

Frank Stella, Jessica Stockholder, Cy T owmbly, Andy
W arhol, Tom W esrelmann,
Franz West e Braco Dimitrijevic, seleccionados de entre
as numerosas obras do museu citado, e que dan corpo
á idea de como se formou
unha colección de arte contemporánea. No CGAC até
o 31 de Agosto.
ARTISTAS
COMPOSTELÁNS
A galeria de arte Citánia
oferécenos un encentro
coa obra de dezasete artistas vencellados á cidade e
ao seu mundo cultural.
Urilia mostra do que se fa¡
nos obradoiros artísticos
composteláns. Até o 27
de Xullo.
DITMAR BoLLAERT
Presenta o seu proxecto fotográfico, titulado Arunachala Pradakshina. A montaña da sabedoria, no Museo
das Peregrinacións, onde poderemos comtemplalo aré
o 9 de Xull
•LErTURAS

MITOS, RlTOS Y
LEYENDAS DE GALICIA
Asi é como se titula o libro
de Pemón Bouzas e Xosé
A. Domelo, que presentarán o Mércores 5 de Xullo,
ás 12:30 horas, no Museu
do Pavo Galego, editado polo grupo Planeta.
•MÁXIA
MAGOS
DE COMPOSTELA
Que veñen senda Vituco,
Richard, António Romaris
e Xacobo, oferecerán ao
público a posibilidade de
aprender trucos, tanto nos
talleres como nas actuacións que, dentro do programa A cultura vai por
bairros, do Concello,
desenvolverase entre este
mes e Setembro. A primeira cita será en Berdia o Sábado 29 e Domingo 30.

Tui.
• EXPOSICIÓNS

COLECCIÓN
STIITUNG LUDWIG
Máis concretamente Colec-

ción Museum moderner Siftung Ludwig , Viena. De
Andy Wharhol a Pedro Ca-

brita Reís, acolle 21 obras de
Pedro Cabrita Reis, Sophie
Calle, Tony Cragg, Günther Forg, Gilbert & George,
Jasper Johns, Bertrand Lavier, Morris Louis, Michelangelo Pistoletto, Robert
Rauschenberg, Sean Scully,

NINES
Ou Mª Ángeles V eláquez
Pérez, nada en Salamanca,
profesora de debuxo no Rosal e residente en Tui desde
hai cinco anos. Da sua obra
comenta X.L. Refoxos: "As
texturas e cores mudan dun
dia para outro, dunha ollada para a seguinte. Permanece na retina un toque
amare lo , presenza case
constante. Ternos diante

No Salón
Teatro de
SANTIAGO

proxectan
as fitas
restauradas
deXosé Gil,
Nuestras

fiestas del
más allá e
Galicia y
Buenos
Aires,
da que
ollamos un
fotograma á
esquerda.
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un océano de símbolos que
medran en todas as culturas". Inaugura unha mostra
das suas pinturas, iste Venres 30 á 20:30 horas, na gale ria Trisque! e Medúlio,
presentada por Xosé López
Glez. e con tal motivo dará
un pequeno concerto o grupo Anamoura.

Vig_o_ _ __
• EXPOSICIÓNS

Ü MÉDIO MARIÑO DA
RIA DE VIGO
A fauna presente xira ~bre
fotografias realizadas por
Manuel Garci e Alberte
Chapela. T amén con ta con
tres vitrinas onde se poden
contemplar restos de diversa fauna mariña da ria. Até
o dia 30 no Centro Cultural
de Vfncios.
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€ASTELAO

As ima.xes. Fotobiografia, realizada por A Nosa Terra e
organizada polos concellos
de Vigo e Pontevedra, na

Sala Temática do Centro
Cultural Caixavigo até o Sábado 1 de Xullo

·• A vosa

mento xuvenil nacionalista de cara o s.
XXI; Proceso de configuración e disoluxión da ANPG con motivo do 25 aniversário da sua fundación ; Democrácia
paritária; Ecosocialismo; Recensión de
libros do profesor Taivo; A /uita do rnovimento afroamericano polos dereitos civis; Acoso ambiental, ademais dunhas

encomendas sobre a Galiza irredenta e
o xuízo a Milucho Romero, entre outros.
• 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.
• Selos novos, con ou sen goma,
usados mundiais e tarxetas telefónicas novas ou usadas . Compro e
vendo. José . Apartado 32 .004 .
28080-Madrid

CLEMENTE BERNARD
Expón as suas fotografías
na Fundación Caixa Galicia
até o 23 de Xullo.

• Rias Baixas. Alugo chalé con xardín por meses ou quincenas. Vendo chalé 2 plantas máis garaxe e
2.520 m• de terreo e unha casa vella.
Tfno.: 923 267 657.

LA CIUDAD NARRADA
Mostra que nos oferece fotografías, textos e ilustracións, na Casa das Artes.

• Véndese Yamaha 600-Diversión,
13 km., extras. lmplecábel. Tfno. 986
347 868 .

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.
SANTIAGO MONTES
De temperamento romántico, iste vigués do ano 40,
conta cunha longa carreira
comezada no impresionismo para rematar, na actua1idade, no informalismo.
No Clube Financeiro
(Garcia Barbón 62) até o
18 de Xullo.

Páxina do grupo dedicado ao oporte
do s1stema NU/LiNuX en galega.
Con información obre a sua história,

Ja dos do· membros d grupo, docu·
mento:;, chat e ligazóns. •

UJ

o.

free .com mailto:xoselo@jazzfree.com

• O BNG de Affoz-0 Valadouro ten

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 Ferrol.
•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 tole. Marca Hohner.
60 .000 pta. Perguntar por Xoán no
telf. 981 316 543.
• A Taberna de Pancho de Bueu
apresenta actuazóns todos os Xoves.
Se fas música, teatro, títeres, fotogratia... aquí tes un sítio no que poder expresarte. Chama ao 986 324
432 ou 600 717 628.
• Dou clases de Bokhrán na casa e
a domicilio. Ampla experiéncia e bons
prezos. Tamén cursos en festivais e
todo tipo de institucións. Perguntade
por Xoán no telf. 981 316 543.
• Véndese finca de 1.080 m• en Marin, situada entre Praia Mogor e Aguete. Telf. 986 703146.
• Alugase andar en Marin na tempada de verán. Amoblado, exterior, novo.
Tlf. 986 703146.
•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.

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, 27T10 O Valadouro.

• A Assembleia da Mocidade Independentista de Ponte Vedra vem de
editar isqueiros electrónicos com o
lema lndeperidencia. Se desejas recever um no teu domicílio envía 5 selos de 35 pta. ao apdo . 561, C .P .
36.080 de Ponte Vedra.

• 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 vavés do correo xoselo@jazz-

• Se queredés que vos enviemos, de
balde, un ensaio sobre a situación
da língua 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.

N

• 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 (Algál ia 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 escoite-.
mostod@s.
• Livros cun 40 % de descanto 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 .
• Cando remates de ler calquer exemplar dunha publicación en galega, non
a botes ao lixo ... ainda pode ter moita
utilidade. En Ponferrada hai un local
chamado "Alén da Lenda" no que teñen un grande expositor de Iei1ura. A
presenza de publicacións en galego
é un pequena axuda 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.
•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 provincia 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).+

estará o
Sábado 1
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ISRAEL T AMAYO
Mostra a sua obra Pintura e
gravado, na galería Sargadelos até o 30 de Xufio.

UJ
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• Manesquerda, o
7 da revista da
Esquerda Nacionalista Mocldade
acaba de sair co mesmo prezo (40 pesos), pero mudando o formato, tentando
que sexa máis dinámica e atractiva.
Contén temas como os Retos do movi-
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Anúncios de balde
• A rama guinda, voceiro da insurxéncia poética galega ven de publicar no seu caderno dixital as seguintes novidades: Miguel torga, Feo .
Domínguez, Bob Dylan, Cristina Mariño (arte) , Muguruza, X. Cordal, O
tempo dos galegos (foro de debate) ...
Colaborada! (http://webs.demasiado.com/ramaguinda).

xo
xo

ALEJANDRO LANDIN
O artista vigués expón, durante iste mes, a sua pintura
abstracta, arte subversiva,
na sala Ritual (Romil 13).

enVERIN.

DESEÑO DE V ANGARDA

1880-1940
A Sala de Exposicións do
)A VIER TENIENTE
Mostra a sua obra Emerxéncias Humanitárias, relativa
ao traballo de Médicos do
Mundo, na Casa das Artes.
CASTELAO
lnsírese no proxecto cultural de Renfe Ano Castelao,
está producida por A Nosa
Terra, e consiste en dezan ove paneis coa fotobiografia e reproducións de
debuxos e ilustracións do
político e artista galego.
Até o 2 de Xullo na sala de
exposicións da Estación
dos Convoios.

En rota
DE CARAÑA A TIOBRE
lste Domingo 2, ·ªA .C. Colectivo Camiños organiza un percorrido a pé por estas
terras, polas que «entre laranxeiras e socalcos das vides rubiremos cara a Nosa
Sra. do Camiño, e xa entrando no Betanzos vello detémonos en San Paio para ver
chegar as ureas veneciás ... »; Saen ás 9:50
da Estación de Autobuses da Coruña e volven arredor das 14 horas. Máis información e inscricións no 696 507 825.+

Cenero Cultural Caixavigo,
acolle ista exposición en
co laboración co Museo
Nacional de Artes Decorativas de Madrid. Permete
coñecer a evolución do desefio no s. XX. Móbeis, vidro, porcelana ... , obras que
formaron parte da colección Tortesten Brohan.
Parte da toma de conciéncia que se produce nos movimentos 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 art€s aplicadas. Até o 2 de Xullo.

•MÚSICA
)OKER
Esta sala acolle, este Xoves
29, o rock de Moon Cresta,
guitarra, teclado e bateria ás
10 horas (entrada 300 pta.).

umemsas_

eHquerda,
ao largo do
país.

Verin
•MÚSICA
XISTRA
DECORUXO
Poderemos escoitar a música folc <leste grupo vigués,
dentro o Sábado 1 no Au-

ditório Municipal.

Vilagarcia

CLARA
MACLAUGHLIN~

• EXPOSICIÓNS

MARIANNE CAMPBELL
Voz e violino no café-bar
]oker, o Venres 30 ás 12 da
noite. Entradas a 500 pta.

TUTANKHAMOÑ
lmaxes do descubrimento
diste tesouro fa tumba de

Tutankhamon), baixo o
deserto exfpcio en 1992 .
Orientada. especialmente
cara un público familiar e
escolar, está feita durt xeito ameno e did¡\ctico. Na
Casa da Cultura até o o 9
de Xullo.

Xinzo de Umia
•TEATRO
TÍTERES CACHIRULO
Poñen en acción os seu
monicreques para cenificar
a obra A guerra das Ga/izas,
o Venres 30 no Auditório

Municipal.

Braga
• EXPOSICIÓNS
GALERIA
MÁRIO SEQUEIRA
lnaugurou un novo espaza de
exposicións, un edificio situado en frente do actual e integrado no complexo da galeria
e na área verde envolvente.
Para a exposición inaugural
selecciónáronse obras de Helena, Georg Baselitz, Francesco Clemente, Anselm
Kiefer, Richard Long, Pedro
Cabrita Reis, Gerhard Richter, Juliao Sarmento e Rachel Whiteread. •

Santiroek 2000
Desde o 20 de Xuño están á venda no

Corte Inglés, no tfno. 902 400 222, as entradas para o festivais que se realizarán no

Monte do Gozo de Santiago de Compostela, durante os dias 13, 14 e 15 de Xullo,
ou en Internet. En Santiago tamén se poderán comprar na Oficina de información
Municipal da Praza de Galiza e na billet~i
ra instalada na Praza Roxa. Os prezos son
de 2.000 pta. (venda anticipada), 2.500 o
dia do concerto. O abono para os tres
dias é de 5.000 pta., só venda anticipada
e limitada. www.santirock.com+

,/JI .
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FRANCISCO CARBALLO

Desde un Museu Virtual átipografia Castelao para baixar de balde

Castelao na rede
~H.

VIXANDE

Paseniño, a rede énchese de
contidos relacionados co noso país e neste Ano Castelao,
a principal figura do naciona1ismo galega comeza a ser
unha referéncia habitual. Desde as páxinas da Xunta até as
do Consello da Cultura Galega, pasando por outras páxinas de tipo persoal, glósase a
vida e a estensa obra do político e polígrafo de Rian~o.

No acto apresentáronse os resultados dun inquérito de Daniel
López e Bernardo Cendán, ambos
sociólogos profisionais. Lembranza do acto é un libriño da autoria
de D. López e X. Ferro co título
devandito, e ao que seguirá unha
segunda parte. Contén o estúdio
de opinión "seguido de métodos
demoscópicos contrastados para
saber se era verdade que a xente
non queria que a lgrexa empregase máis o galega" do que o está a
facer. Os resultados son abrumadores: nas comunidades nas que o
galega é o idioma litúrxico, opinan que isa é unha conquista a
non perder por nada; cando as
comunidades non foron adestradas nese uso, dan respostas máis
variábeis: desde a de non dárllele
imporáncia ao tema, ata a reivindicar a sua inrrodución.

Teclar www.castelao.com ou
www.cast~lao.org significa ir a ·
parar automaticamente a unha
páxina da Xunta que informa
. do programa do xa pasado
C9ngreso Castelao. Ben pouco
para a Administración autonómica, pero suficiente para que
o nome de Castelao non vaia a
parar a mans privadas que fagan uso indebido da sua. figu;;ra.
Desgraciadamente,
· www.castelao.net si está en
mans particulares, neste caso
dun brasileiro nunha páxina
ainda en construción.
·

-

Pero a presenza máis completa de Castelao é a do seu Museu Virtual , un proxecto de
Vieiros e do Consello da Cultu- ra Galega, co apoio da Fundación Castelao. O seu enderezo
é www.museocastelao.org. Aí
aparece unha mostra moi completa da sua vida e ·obra. Xavier Cid, de Vieiras, explica
que é "un foro de encentro entre especialistas, investigadores e público, un proxecto moi
ambicioso que pretende conter
todo· o que hai sobre el". Unha
descrizón completa da páxina
seria moi estensa, pero cabe
dicer que non só aparece a
biografía e a obra completa
(arHstica, ensaística e literária), tamén hai documentos sonoros e outras imaxes, ainda
que parte do Museu está en
construción.
Pero o máis interesante do
. Museu é a posibilidade de
aceder a toda á obra na sua
integrigade. Para isto, os
usuários terán que inscreberse. Por razóns de protección
de direitos de autor, o museu
dará unha·clave para os usuários, que terán que ser especialistas ou investigadores que
expliquen o sentido da sua investigación. De todos xeitos,
tanto control supón un celo excesivo porque a piraterja na
internet está ·máis relacionada
coa música ou os programas

O

dia 24 deste Xufio celebrouse en Santiago a xuntanza anual do "Bienio lrmandiño". É este un proxecto en
camiño para aumentar até a totalidade o número de actos litúrxicos da lgrexa católica a facer en
galega . Cóstanos que foi unha
xuntanza alegre, numerosa e satisfactória, en contraste coa auséncia dos meios de comunicación
ainda que tiñan sido avisados.

O Museu Virtual Castelao é o que ten unha mostra máis completa da sua obra. Sobre estas liñas, a sua páxina inicial. Arriba outra coa sua biografia.

que cos textos literários, xa
que é máis cómoda a leitura
nun libro impreso e encadernado.
O Museu de Pontevedra , na

sua páxina electrónica, tamén
dedica un espazo a Castelao,
ainda que unicamente se cen-

tra na pintura, da que posue un
longo fundo. O enderezo de
Castelao neste museu é
www.riasbaixas.org/html/ga/17/
2/002/017.shtml e nel atópase
ó que está exposto nas tres salas que o Museu dedica á sua
obra; a saber: pinturas, ilustracións, debuxos, etc.

Castelao.com abre unha páxina da Xunta con información sobre o Congreso Castelao, xa realizado.

A Fundación Caste lao , ademais de colaborar no Museu
Virtual do Consello da Cultura
Galega e Vieiros, conta cunha
páxina própria sobre o político
e intelectual, ainda que se trata
dunha páxina que precisaba un
chisco má is de ambición , xa
que unicamente in clue unh a
lista de publicacións, colaboracións e unha referéncia a Cousas. Dá idea do pouco interese
en manter esta páxina que é
un enderezo gratuito: www.terra.es/personal/castelao.
Unha iiña parecida exibe a páxina do concello de Rianxo dedicada á figura que naceu nesa vila
(www.rianxo.com/galego/galiteratoscastelao.html) , onde se recolle
a sua vida nunha biografia.
O Museu Carlos Maside do
Grupo Sargadelos (www.sargadelos.com/es/castelao.html)
tamén incorpora unha biografía de Castelao e o Museu do
Humor de Fene (www.vieiros.com/museuhumor/castelao.html) inclue alguns dos
seus debuxos como humorista.

Por último, algunhas páxinas
persoais tamén ab9rdan aspectos da sua figura. E interesante
unha páxina na que se pode
cargar de balde a fonte tipográfica Castelao para o seu libre
uso como fonte True Type. Esta
tipografía está no enderezo
www .geocities.com/fucolois/ces
quer.html•

Páxinas do Museu de Pontevedra, que mostra obra gráfica; do Concello de Rianxo, cunha biografia; e do Museu Carlos Maside, .do Grupo Sargadelos, que inclue outra biografia.

Un gráfico serve de visualización: ¿Cómo valoras a auséncia do
galego na lgrexa? O uso que a
lgrexa Católica ven facendo do
galega parécelle unha po tura:
10.l % (Moi desacertada); 49.0%
(Desacertada); 22.3% (Acertada); 0,7% (Moi acertada); 17.9%
(Non Sabe/Non contesta)
Curiosa pero e perada é a repartición da opinión por idade .
Para os menores de 20 ano , é
desacertada no 62.9% mentre
que para os maiores dos 65 ó é
para o 45.2%. Poderemos analizar polo miudo este inquérito
porque o Consello da Cultura
Galega promete publicalo xa
que agora ó o sintetiza D. L pez
como adianto informativo.
Ferro Ruibal aporta ne ta páxinas unha coidado a inve tigaci n
sobre do empreg na lgr xa d
galega desde a ldad M dia. O
máis compl t reff~es a s an s
da revista "Logos". E unha entrañábel montra da incluturación
relixiosa, pero tam n unha cala
na perforación do cristiani mo na
conciéncia deste povo. Porqu
non o dubidemos o fondo relixioso cristián só se compenetra en
cada persoa e colectivo mediante
a impregnación cultural na sua
simbólica e na sua ética. Resulta
unha gozada comprobar cómo este rego de auga de "lrimia", das
comunidades cristiás encarnadas
na Galiza, vai senda lentor de vida e peñor de paz.•

V oLVER ·Ao REGO

G

onzalo Anes (Academia
da História) inventa o
que non está no informe
(o racismo das ikastolas), e fotógrafos e cámaras de televisión
escollen o plano lateral. Asi evitaban que o público soubese que
presidia a función Isabel La Católica. A grande debeladora da
raza española en América. +

