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Beatriz Dacosta Molanes 
Cascas de noz 

Relatos con sabor a salitre, 
de grande intensidade poética, 
escritos desde unha 
perspectiva conscientemente 
feminina. Unha descuberta. 

*·*· * 
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O PP contra a moción 
de censura da Guarda 
se EU expulsa 
os seus concelleiros 

(Páx. 5) 

Por que demitiu 
Dores Villarino? 

(Páx. 7) 

A sociedade galega 
1 estremece coas 300 

sinaturas contra Fraga 
(Páx. 8) 

O Canto da boa pipa 
A propaganda funciona. En menos de 15 dias apareceron na por
tada dos xomais galegos até seis referéncias ... consecutivas ás gran
des melloras que o tren vai ter na Galiza: Alvarez Cascos, Fraga 
lribame, Cuiña, Crespo, Cascos, Benigno Blanco, Fraga ... Se as 
ollamos descontextualizadas, unha por unha, teremos que acredi
tar nas afirmacións. Pero seria unicamente por cuestión de fé. De 
crer no que non vemos. Pois se cotexamos as informacións com
probaremos como non cadran os números dos orzamentos apon
tados unhas veces e outras, nen os treitos a arranxar, nen as 
obras a realizar, nen o nome que vai levar o tren, nen o comezo 
das obras e, cp.oito menos, o seu remate. Que Fraga di que a futu
ra rede forroviária estará concluída dentro de sete anos, o secre
tário de Estado de Infraestruturas nega que culminen as obras no 
2007. Só ternos a certeza de que seremos os últimos do Est~do 
nas mellaras e de que xa nos enganaron asi coas autovias. E o 
Canto da boa pipa. Queres que cho conte? Tanto ten que digas 
que si que digas que non.+ · 
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ESTA SEMANA 
ANOSATERRA 6 DE XULLO DE 2000 

Mália a unidade de acción, as posicións de CCOO e UGT diverxen a respeito do informe do CES. Os primeiro foron os redactores mentres que os segundo puxéronse en contra. 

Tratan de criar na opinión pública a idea de excesos autonomistas que levan á 
desintegración e ao enfrentamentQ social 

O informe do CES forma parte 
da campaña para reconducir 

o modelo de Estado 
,_.A. EIRt - A. ESTtYEZ 

O Consello Económico e Social súmase co seu informe sobre a Unidade do mercado e coesión social, con evi
dente entusiasmo e contundéncia, a cruzada neocentralista, tratando de xustificar a sua necesidade en base a 
un suposto desmadre do exercício das competéncias das Comunidades autónomas. Este informe, dado a co
ñecer a pasada semana por A Nosa Terra, forma parte dunha campaña orquestrada que se dirixe a combater 
uns supostos excesos autonomistas, para reconducir o modelo de Estado cara a un maior centralismo. A Real 
Academia Española, a Académia da História e outros organismos están axudando a criar o clima social necesário. 

o pleno no que se aprobou o in
forme do CES, un dos seus má
ximos defensores explicou que 
do que se trata é de "garantir a 
indisolúbel unidade da pátria es
pañola". Con tal visceral argu
mento quere facerse ver que, ao 
exisitr competéncias territoriais, 
se alimenta a "ruptura de Espa
ña". Estes argumentos son o fio 
condutor do informe do CES. 
"Centralismo gratuíto", cualificou 
UGT, nunha división interna sen 
precedentes no CES, pois a 
contestación non f oi só ao enfo
que do informe senón ao proce
dimento seguido para elaboralo. 
Tanto é así que o resultado final 
foi de 31 votos a favor, 11 abs
ten c i óns e 4 votos en contra. 

Entre estes votos en contra es
tán os da CIG e ELA-STV, que 
apresentaron un voto particular. 

É significativa a abstención de 
UGT, explicada no pleno por 
non· entender .o xeito de aprobar 
o informe, mentres que Lois 
Burgos, o representante da CIG 
e lgnasia Saura, da Cooperativa 
de Consumidores e Usuárips, o 
cualificaban de "pouco rigoroso 
técnica, ideolóxica e política
mente". Fronte ao rechazo de 
UGT, Comisións Obreiras foi un
ha das grandes defensoras e o 
seu representante un dos redac
tores máis destacados, sen que 
as organizacións territoriais tive
sen coñecimento do informe nen 

o discutiran con, anterioridade, 
segundo puido comprobar A No
sa Terra, tanto en Galiza como 
en Catalunya e máis Euskadi. 

Fronte á contestación interna, o 
presidente do CES, Federico Du
rán, viuse na obriga de aceptar 
que o texto de 192 páxinas fose 
sometido a unha "corrección de 
estilo", que realizará a mesma 
Comisión redactora, ainda que 
non se garanta un resultado final 
idéntico ao sometido á votación. 

Un procedimento 
que mostra os intereses 

O procediento seguido para a 
sua redacción e aprobación é 

- .. -·· 1. 1 
1 

t ., 

unha mostra de que primaron os 
intereses "por reflectir unha vi
sión centralista e atentatória 
contra os marcos xurídicos ac
tuais das Comunidades Autóno
mas", afirman CIG e ELA-STV. 

Así, cabe resaltar que, á hora de 
criar a comisión de traballo co
rrespondente, no grupo sindical 
excluíuse a ELA e a CIG. Esta 
exclusión, tendo en conta a te
mática analisada, "parecía un in
tento de eliminar as voces dis
cordantes en relación ao proce
so da desenvolvimento do tras
paso de competéncias das 
CCAA", afirman os sindicatos 
nacionalistas. 

Pasa á páxina seguinte 
•• 1 
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Vén da páxina anterior 

Pero o intento de relegar as vo
ces discordantes continuou. 
Despois de trascorrido ano e 
médio de traballo por parte des
ta comisión redactora do infor
me, resulta clarificador que, o 
Luns 26 de Xuño, se lles faga 
chegar aos compoñentes do 
CES non presentes na comisión 
a proposta do informe finalmen
te aprobada. Ao mesmo tempo, 
procedíase á convocatória do 
pleno do CES para o ~8 de Xu
ño. Tiñan, deste xeito, pouco 
máis de 24 horas para estudar 
as case 200 páxinas que abor
dan a temática máis diversa. 

Segundo a CIG e ELA-STV, 
"este proceder indícanos o in-

tento de furtar a nosa partici
pación". Os sindicatos basco e 
galego, cualifican este feíto co
mo "moi grave, ao non preten
der nunca buscar o consenso 
dos conselleiros que represen
tamos a organizacións naciona:-
1 istas e que, loxicamente, te
rnos unha sensibilidade diferen
te ás da CEOE e CCOO, os im
pulsores". 

Máis dun tércio dos integrantes 
do CES tentaron que, ao non ser 
un informe de urxente aproba
ción pola sua temática intempo
ral, quedase sobre da mesa par
ta unha análise máis delongada 
polos membros que ainda o aca
baban de coñecer. Pero tanto o 
presidente Federico Durán como 

ESTA SEMANA 
A NOSA TERRA · 

o representante de Comisións 
Obreiras e da CEOE, opuxéron
se e forzaron a votación para 
aprobalo. Este intento de deixar · 
de lado aos nacionalistas agrá
vase polas claras connotacións 
políticas do informe. 

Informe que coincide no tempo 
co anúncio realizado polo minis
tro das Administracións Públi
cas, Jesús Posada, de que "es
ta lexislatura culminará o desen
volvimento do Estado das auto
nom ias". Un desenvolvimento 
que, para o PP, era pechar o 
proceso, para impedir a asución 
de máis competéncias pero que, 
agora, coa maioria absoluta, es
tá disposto a reconducir cara o 
neo centralismo.• 

O novo MCretário xeral dm CCOO de Gafata, Xosé IN'- Castro, á esquerda, matiza a sua posición a respeito do documento, mentres 
que o poriamentário do BNG, Xosé Diaz, reproba o seu conticlo. 

Xoán Mª Castro (CCOO) 
non redactaria un documento 'con tanta exaltación do Estado' 

'Un documento xacobino' 
Mália ser secretário xeral de 
CCOO na Galiza, sindicato im
pulsor en Madrid do informe, a 
Xoán M11 Castro o documento 
aprobado polo CES ainda o ten 
en periodo de reflexión. Clarexa, 
nun primeiro momento, que non 
coida que as propostas que o 
CES eleva ao Governo vaian 
modificar substancialmente o ar
tellamento economico no Esta
do, pero recoñece que existe 
unha exaltación excesiva do pa
pel deste. "Se me perguntan se 
eu subscribiría este tipo de lin
guaxe , respostaria que non. 
Predomina un estilo xacobino". 
A organizacións dos convénios 
colectivos pasan polas comuni
dades autónomas e as empre
sas, subliña Castro ·ainda que 
recoñece que "hai baleiros que 
se solventarían cuns mínimos a 
nível estatal". 

A coesión e unidade do merca
do está neste momento máis 
relacionada co ámbeto europeo 
que co estatal, sinala o secretá
rio xeral de CCOO na Galiza. 
"Coido que se debe reforzar a 
coesión e a unidade_ nos aspec
tos sociais. Por exemplo, mália 
as comp-eténcias en servizos 
sociais de cada comunidade, 
deben existir uns mínimos que 

palien as desigualdades en to
do o Estado. Porque existe 
moita xente con caréncias que 
hoxe está aqui e mañán noutro 
lado", di Castro, partidário de 
non criar polémicas como a que 
motiva o informe da Académia 
da Historia "que tan exarcebar 
tanto o nacionalismo español 
como o resto". 

A CIG, que xunto ao sindicato 
basco ELA opúxose a este in
forme, vai levar a sua preocupa
ción aos partidos nacionalistas 
bascas, cataláns e galegos. 
Luis Burgos, o representante da 
central no CES, sinala que en 
troques de buscar consenso es·-· 
te organismo se aliña "descara
damente con aquelas organiza
cións e institucións que por riba 
tias vontades e demandas dos 
povos piden unha decisión uni
lateral". A "obsesión centráliza
dora" do informe chega a solici
tar que non se tome en conside
ración a posibilidade de que as 
comunidades podar ter compe
téncias sobre lexislación labo
ral, e lexislación básica e réxi- · 
me económico da Seguridade 
Social. A postura do CES evi
dénciase, segundo Burgos, can
do califica ao Tribunal Constitu
cional "como ambiguo e insegu-

ro" no ámbeto do traballo e da 
Seguridade Social, asi como 
nas críticas ao Estatuto dos 
Traballadores. 

lnfqrme con ·sospeita 

Pola sua parte, Xosé Diaz,_ par
lamentário do BNG en Compos
tela, recalca que non é casual a 
aprobación agora destas pro
postas do Consello Económico 
e Social. "Reivindicar un marco 
próprio de relacións laborais non 
é so unha cuestion ideoloxica do 
nacionalismo senón unha premi
sa practica e necesária para que 
países como Galiza podan su
perar os anos de atraso econó
mico respeito ao Estado e a 
UE". Pergúntase Diaz como o 
informe de CES pode considerar 
un obstáculo para o desenvolve
mentoe conomico a existénia de 
varias línguas dentro do territó
rio do Estado. "Con Europa non 
acontece isto: o alemán, o fran
cés, o ital.iano, o inglés poden 
convivir perfectamente, pero 
aquí sobran o catalan, o basco e 
o galegh. Curioso que este infor
me saia ao mesmo tempo que o 
da Académia da História. E ain
da asistimos ao comezo da 
maioria absoluta popular'', con
clue o deputado.• 

3 
N 2 942 -ANO XXIII 

Oneocentralisrno 
institucional 

A Declaración de Barcelona supón unha aposta das nacións 
periféricas para trasladar o debate sobre a configuración do 
Estado español ao conxunto da sociedade. Unha aposta 
frutífera, mália as interferéncias terroristas, ao cerrollo 
centralista, ao dereito de cada forza a non hipotecar a sua 
própria estratéxia e á manipulación mediática interesada. 
Pois o debate, con máis ou menos forza, máis ou menos 
distorsionado, chegou a grande parte da sociedade española 
e, sobre todo, ás nacións do Galeuska. Este, é nonoatro--;era-
o obxectivo principal do acordo entre BNG, CiU e PNV. Ainda 
que na fase de explicación aparecesen outras metas, nunca 
refrendadas polos firmantes, pero que, nalguns casos, 
poderian ser consecuéncia do debate social e dos 
posicionamentos partidários. 

Fronte a esta aposta nacionalista para pór en evidéncia e, máis 
tarde, en legalidade, o Estado pluracional, sen necesidade de 
reformar a Constitución, rexurdiu un movimento de cruzada 
española neocentralista. Fíxoo aproveitando os ·sucesos e 
acontecimentos de Heuskal Herria, a partir do Pacto de Lizarra. 
A desculpa foi o terrorismo, pero a inquendanza viña dada 
porque a trégua de ETA si que abria un camiño cara á discusión 
política das demandas soberanistas e, ao mesmo tempo, unha 
via para conseguilo. 

O PP utijizou a volta ás armas de ETA para lanzar unha 
campaña contra os nacionalismos, culpabilizándoos e 
condenándoos ante a sociedade española. O PNV foi, neste 
senso, a diana contra a que se dispuxeron a disparar as cargas 
máis fortes da intencionada artilleria diálectica acusatória. Pero, 
directamente, cu de rebote, as balas alcanzaban a todos os 
nacionalistas. Ao BNG tratan de coutalo no seu medre para que 
non chegue ao Governo autonómico e a CiU tratan de 
domesticala pola via do financiaento autonómico. 

Mais, non foi unicamente o medo á via pacífica soberanista o 
que lanzou con contudéncia o neocentralismo. Nen tampouco 
os éxitos eleitorais que lle reportaba esta estratéxia ao PP. 
Nen o desnorte e os esborrallamento da dirección e do 
proxecto do PSOE. Todo axudou. Pero o que, en verdade, 
mudou foi a correlación de forzas no Estado ao acadar a 
maioria absoluta o PP. 

Foi asi como as institucións expañolas comezaron unha 
campaña de empapamento social que permitise dar unha viraxe 
ao Estado das autonomías. Nun primeiro momento, como 
anunciou o PP, do que se trataba era de "pechar o proceso". 
Impedir que se puxese en cuestión a configuración do Estado e 
tamén que as autonomías acadasen máis competéncias. 

Os resultados eleitorias permitíronlle lago ao PP, que non 
depende nen de CiU nen do PNV para governar, non só 
paralizar as transferéncias autonómicas, instaurar o "café para 
todos", pactado no 23-F e feíto lei na LOAPA (que logo votaría a 
baixo o Tribunal Constitucional, pero que tivo unha aplicación 
prática), senón deseñar un recorte das próprias competéncias 
autonómicas. 

As campañas antinacionalistas denundadas desde estas 
páxinas moitas veces, evidenciáronse cando se puxo en 
marcha o mecanismo de unificación ideolóxica que comezou 
co debate do ensino das Humanidades, continuou co informe 
da Real Académia Española da Língua, censurando as suas 
homónimas galega, basca e Catalana, seguiu ca informe da 
Académcia da História Española e, agora, pon o ramo o 
informe do CES. Informe no que non lles deixaron participar 
na sua redacción aos nacionalistas, nen capacidade de 
estudar axeitadamente aos membros deste organismo 
estatal, ao entregarlle as case 200 páxinas con só 24 horas 
de antelacion á votación. 

Seguramente non vai ser o último organismo en pronunciarse. 
O centralismo pasou ao ataque mentres os nacionalismos 
procuran unha nova estratéxia. Estratéxia que sempre está en 
función da correlacións de forzas, pois a gran diferéncia entre 
unha nación autodeterminada e un Estado autonómico é a 
capacidade de decidir libremente e non nas competéncias 
transferidas. • 

ANOSA TERRA 
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Afectaria, ·sobre todo, aos ámbitos de emprego, formación e Seguridade Social 

ELA e CIG afirman que ñon se cumpre o marco xurídico estatutário 
"A roalidade é moi dis
tinta á que trata de de
buxarse no informe do 
CES", afirman ELA e 
CIG no seu voto parti
cular apresentado ante 
o CES e que ainda non 
saben se será debati
do, pala negativa do 
seu presidente. Para 
os sindicatos naciona
listas basca e galega, 
"o que está a ocurrer é 
que nen sequer se 
cumpre o marco xurídi
co estatutário. Este in
cumprimento afecta, so
bre todo, aos ámbitos do 
emprego, a formación 
e a Seguridade Social". 

O CES exixe un pacto político 
que peche o proceso de 
transferéncias, pacto no que, 
ao parecer, deben participar 
unicamente as forzas políticas 
estatais que defenden o mo
delo centralista. Desta forma, 
o CES alíñase de xeito contu
dente, como se pode compro
bar no ton belixerante do 
mesmo informe, ca centralis
mo español máis reseso e as 
suas expresións políticas e 
sociais. 

Pero o Estatuto de Galiza non 
contempla grande parte d.as 
competéncias básicas no eido 
social, tales como emprego, 
formación ou Seguridade So
cial, polo que o teito autonómi
co estaria ainda lonxe de aca
darse. En Euskadi, as compe
téncias que ·aparecen no Esta
tuto de Gerriika nesta matéria 
ainda están sen transferir 
maioritáriamente. Así rebaten 
ELA e a· CIG a base do infor
me do CES. 

Os sindicatos nacionalistas de
núncian como o Estado non 
ten reparo en "incumprir a sua 
própria .legalidade vixénte can
do o exercício desta non bene·
fícia os intereses centralistas". 
T amén interpretan que nos úl
timos anos asistiuse a unha 
utilización "claramente abusiva 
e inxustificada do recurso ás 
Leis de Bases, ca obxectivo de 
recortar ou anufar as compe
téncias das Comunidades Au
tónomas, nas máis diversas 
matérias, con independéncia 
de que estas tiveran recoñeci
das as compe!éncias exclusi
vas ou non". E precisamente 
nesta fórmula na que quere 
afondar o informe do CES, que 
pretende utilizar ao Tribunal 
Constitucional para darlle san
ción xurídica a este método , 
algo que xa vén senda habi
tual, por outra parte. 

A tese que se expón nidia
mente no informe é para a 
CIG e máis ELA que a "des
centralización política do po
der estatal é incompatíbel coa 
unidade do mercado. Oeste 

xeito, só quedaria a solución 
da imposición centralista fron
te á diversidade, porque as 
autonomías racharon a unida
de do mercado e a coesión 
social". 

Tese antidemocrática 

Os sindicatos nacionalistas cua
lifican esta tese de "antidemo
crática e intolerantes". ELA e 
CIG razonan que a democrácia 

parte dun princípio elemental 
"que é o respecto ás decisións 
consensuadas palas maiorias 
suficienes en cada marco de 
negociación que se trate". Ata
can directamente os redactores 

do informe ao maniestar que 
"para ser demócrata téñense 
que reunir moitos máis requisi
tos dos que cumpren os que, en 
moitas ocasións, se autooutor
gan ese cualificativo". • 

Luís Burgos, esquerda, da CIG e Gurutz Garrait, direita, do sindicato basco ELA coinciden en sinalar que se conculca a lexislación labaral autonómica en favor da central. 

'A u11idade do mercado produce desequilibrios territoriais' 
ELA e ·CIG afirman no seu voto 
particular· que, desde ó ponto de 
vista sindic~I. "é difícil admitir un- -
ha ·argumentación centrada na 
unidade do mercado e no. predo
mínio absoluto deste". A unidade 
do mercado produce "concentra
ción e, como consecuéncia, de
sequilíbrios territoriais e desi
gualdades sociais", afirman. 

No predomínio de mercado e, 
na existéncia duns Estados ca
da vez máis ausentes están as 
orixes dos desequilíbrios terri
toriais, razonan os sindicatos 
nacionalistas, ao tempo que cri
tican a sindicatos como CCOO, 
pois "parécelle mentira que es
ta filosofia poida ser asumida e 
aplaudida por algunha organi
zación sindical". 

A CIG e máis ELA poñen de 

manifesto como "interesada
mente se ·.identifica a coesión 
social coas políticas estatais. 
Esto responde máis a unha ide
oloxia do nacionalismo español 
bastante coñecida que á reali
dade plurinacional existente", 
relatan no seu voto particular. 
Tamén analisan como os Fun
. dos estruturais e os Fundos de 
coesión responden á filosofia 
de parchear, non de solucionar 
os desequilíbrios territoriais. 

Analisando os efectos da uni
dade do mercado afí rman que 
"a unidade do mercado español 
prexudica o noso comércio en 
moitos aspectos", pois que na 
Galiza "ternos importantes 
cuestións que distorsionan o 
mercado con relación a Portu
gal , eren CIG e máis ELA. Ao 
mesmo tempo, poñen de mani-

testo como non todos os esta
dos europeos teñen o carácter 

· centralizado de ''Portugal ou 
Fráncia, senón que tamén exis
ten realidades máis plurais co
mo Belxica ou Alemaña. Cuali
fican a uniformización dos mer
cados que propón o informe do 
CES como "unha retórica vaga 
e fugaz" . 

O marco autonómico . 
de relacións laborais 

A ELA e a CIG parécelles es
pecialmente "esclarecedor" o 
apartado que resume as con
clusións do informe do CES 
no ámbito do Traballo e Segu
ridade Social. Os sindicatos 
poñen de manifesto como, 
despois de cualificar o Tribu
nal Constitucional de "ambí
guo e inseguro" se pasa a cri-

ticar a lexislación estatal e, en 
concreto, o artigo 84 do Esta
tuto dos Traballadores. 

O informe do CES pede expre
samente que, atendose á facul
dade que recolle a Constitución 
de delegar nas Comunidades 
Autónomas competéncias do 
Estado, non se incluia dentro 
desta posibilidade a lexislación 
laboral e a lexislación básica, 
así como o réximen económico 
da Seguridade Social. A CIG e 
máis ELA afirman que o Estado 
xa se está a negar a realizar 
estas transferéncias. "Que exis
ta a demanda e a realidade de 
marcos próprios non é proble
ma. O problema está naqueles 
que, cando sexan minoria nes
tes, pretendan impoñer a sua 
posición desde o poder cen
tral'', denúncian. • 
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O~ concelleiros de EU, Celso R. Fariñas e Udia Ganzález tomaron a decisión á mante do seu partida. Uto Oliveira, á direita, responsábel 
comarcal do BNG no Baixo Miño, apoiou en todo momento aos seus cornpañeiros no govemo da Guarcfa. 

No PP afirman que reconsiderarian a postura 
se EU expulsase ou recrimi~ase aos seus conce·lleiros 

Esquerda Unida desautoriza 
a moción de censura na Guarda 
-0- H.V. 

O Consello Nacional de Es
querda Unida vai aproveitar a 
sua reunión do Sábado oito de 
Xullo para escoitar aos seus 
dous concelleiros que na Gua·r
da van apoiar unha moción de 
censura do Partido Popular. 
Todos os sectores desta forza 
están a prol de desautorizar 
aos edis Celso Rodrlguez Fari
ñ as e Lidia González, ainda 
que non todos coinciden en 
querer expulsar aos concellei
ros. No PP afirman que van 
continuar adiante e negan que 
sexan tránsfugas, ainda que un 
portavoz deste partido recoñe
ceu que terán que anallsar de 
novo a situación se hal un pro
nunclamento negativo de EU. 

O Partido Popular afirma que 
non hai transfuguismo porque os 
dous concelleiros de Esquerda 
Unida non marcharon do seu 
partido. Contodo, un portavoz 
desta forza admitiu que se o Sá
bado Esquerda Unida se pronún
cia contra a moción e toma al
gunha. medida -<:te expulsión ou 
de recriminación-, os órganos di
rectivos populares deberán exa-
minar de novo a situación. · 

O PP contaba con que Esquerda 

Unida pasase por alto o apoio dos 
seus concelleiros na Guarda e que 
unicamente fixese un pronuncia
mento non demasiado severo. As 
lenes declaracións do seu coorde
nador xeral, Manuel Peña Rei, per
mitian albiscar que unicamente se 
produciría unha suave recrimina
ción. O próprio Peña Rei declarou
lle a este xornal que non estaba 
por medidas como a expulsión, pe
ro non caiu na ambigüidade que o 
PP pretendía e afirmou que "desde 
logo non estou a favor de votar a 
prol da moción de censura". 

As declaracións doutros mem
bros da dirección de Esquerda. 
Unida, como Carlos Dafonte, son 
máis contundentes. Dafonte ma
niféstase "a prol da expulsión" e 
contra a moción de censura. lsto 
revela que o Consello Nacional 
de Esquerda Unida non deixará 
as causas nunha reprimenda. A 
Celso Rodríguez Fariñas acúsa
selle de actuar completamente á 
marxe da organización e esté ex
cúsase coa afirmación de que 
enviou un fax a Peña Rei no que 
informaba sobre a moción de 
censura. Pero Peña Rei di que 
non recebiu nada e que a infor
mación só chegou "pola prensa". 

O Consello Comarcal do BNG 
no Baixo Miño respaldou_ en to-
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do momento aos seus concellei
ros no governo municipal, con
trariamente ao afirmado por Ro
dríguez Fariña. O responsábel 
comarcal nacionalista, Lito Oli
veira, recrimínalle a Esquerda 
Unida que deixase actuar libre
mente a Rodríguez Fariñas e 
lem~ra que moito despois deste 
abandonar o governo municipal, 
EU incluiuno nas suas listas ao 
Senado nas eleicións xerais de 
Marzo de 2000. A isto Peña Rei 
respostou dicindo que si apoia
ban a saída do governo, ao que 
calificou de "impresentábel". 

Lito Oliveira lembra que o gover
no local logrou importantes reali
zacións que a cidadania percibiu 
perfeitamente e relata como che
garon os progresistas ao poder: 
"despois de moitos anos de go
vernos da direita nos que non se 
fixo nada, a proba é que unha vi-' 
la como A Guarda, que palas 
suas características tiña que ter 

. medrado, como o fixeron conce
llos semellantes, perdeu povoa
ción. E con eses vai votar Es
querda Unida" . . Oliveira tamén 
expresou o seu temor a que non 
funcione o novo governo, no que 
os concelleiros de EU terán as 
mesmas responsabilidades que 
as que tiveron cando participa
ron no executivo progresista.• 

Transfuguismo, escolástica e xogos malab.ares 
Para o PP, tránsfuga ten distinto-significado se o 
voto dun concelleiro é ao seu favor que se é na sua 
contra. Para os populares tránsfuga é sempre aquel 
edil que actua unilateralmente e en contra dos in, 
tereses do PP nunha moción de censura, ben por, 
que apoia a moción contra un alcalde do PP, ben 
porque, non apoia a moción que este grupo apre, 
senta. E dicer, para o PP depende máis dos benefí, 
cios ou prexuízos que lle cause que de que resposte 
á definición que se poda dar <lesa conduta. 

No conxunto do Estado o PP pactou co PSOE non 
valerse de tránsfugas para chega.r ao poder. Pero 
cando o -PSOE apela ao incumprimento do pacto, 
o PP refúxiase na escolástica, de modo que o deba, 
te sobre o que é un tránsfuga aproxímase máis ás 
discusións sobre o sexo-dos anxos que a cuestión 
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particular dunha condura dun cargo eleito que 
opera á marxe do partido en cuxa lista ia integra, 
do. 

É entón cando inventa o tránsfuga strictG sensu. 
Oaquela para o PP só é transfuga aquel que marcha 
dun partidq político para· votar en contra do que 
decide a dirección do seu antigo partido. E pola 
mesma, non é tránsfuga quen é expulsado porque . 
non marchou el, nen é trán fuga quen desobedece 
ao seu partido, sexa expulsado ou non. Non son 
máis que disculpas. 

Antes de facer xogos malabares, mellor é recoñe, 
cerque se salta a regra, que se ignora o pacto. Estes 
do PP saben que cando unha discusión se prolonga 

·o suficiente, remátase falando de semántica.• 

; . 
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O PP rexeita no Senado a 
Confederación Hidrográfica do Miño 
Unha proposta do PSOE no Senado para criar a Confedera
ción Hidrográfica do Miño foi rexeitada tos votos do PP. O se
nador socialista Luis Anxel Lago Laxe explicou a necesidade 
dunha confederación que abranga as caneas do Miño e do 
Sil, até agora "represéntadas simbolicamente" pola Confede
ración Hidrográfica do Norde. Defendeu que sexa Galiza na 
que residan as responsabilidades sobre a ordeación do terri
tório interior e do aproveitamento dos recursos hidraúlicos. • 

O BNG reclama no Congreso 
o respeito aos· topóni~os 

5 

"La Ribera" por R!veira é un dos topónimos deturpados 
que utiliza o Ministério. de· Meio Abiente. Carlos Aymerich, 
deputado do BNG no congreso, solicitou que se correxira 
a placa comemorativa do paseo marítimo de Miño na que 
se fai referéncia a "La Ribera". "Trátase dunha 
lamentábel falla de respeito a esa maioria de cidadáns de 
Galiza que empregan habitualmente a língua galega e que 
teñen direito a que Administración do Estado se dirixa a 
cidadania en galega", sinala. • 

Galiza, convidada -de honra 
na vila bretona de Douarnenez 
Do 17 ao 21 de Xullo celébranse na vila bretona de Douar
nenez os Encontros lnternacionais de Embarcacións Tra
dicionais, que este ano teñen a Galiza como convídada de 
honra. Este evento -celébrase cada catro anos e a el acu
den máis de 1 .500 embarcacións tradieionais de todas as 
rexións e países de Europa Atlántica e Mediterránea. Gali
za vai participar con dez embarcacións tradicionais ga
legas. Durante os cinco días que dura Duarnenez 2000, 
Galiza contará cun espazo físico de seis carpas, onde se 
van desenvolver exposicións e actividades a cárrego de 
artesáns como cesteiros de Vigo, canteiros de Poio e ata
doras e redeiras de Portonovo. A Federación Galgea pe
la Cultura Marítima é a organizadora desta expedidón.+ 

. Viaxe párlamentária a Bruxelas 
Representantes dos grupo·s parlamentarios na Comisión 
de Asuntos Europeos -unha das comisións non 
permanentes que funcionan no Pazo do Hórreo- partirán 
o Domingo 9 de Xullo até Bruxelas, onde quedarán até o 
Xoves 13. A comisión foi constituída para seguir as medi
das tomadas desde a UE e que afeitan de xeito particular 
a Galiza. Neste viaxe o intercámbio entre ambos 
parlamentos, o galega e o europeo, faráse através dos re
presentantes que ali ten PP, PSOE e BNG.+ 

Asp9CID cla manlfeslaci6n en apoio a 8enpasta celebrada .... Oureme o 
pasado Martes 27 ele Xuño.. . AN.T. 

O TSXG afinna que 
a Xunta non pode entrar en Benposta 
Definitivo e sen cabida de recursos, o TSXG ven de emitir 
un auto polo que asegura que nen a Administración Auto
nómica nen outro ente poden intervir na Cidade dos Mu
chachos de Ourense. Sinala o auto que a Xunta non acu
diu a vía apropriada para acceder aos terreas, saltándose 
a lega!idade. A finais do ano 1999 os técnicos de Xestur 
xunto a ~fectivos policiais intentaron ocupar os terreas pa
ra efectura medicións. A Xunta conta con parte da finca de 
Benposta para o proxecto "Ourense cara o novo milénio". 
O auto do Tribunal Superior de Xustiza clarexa a posesión 
lex~tima dos terreas por parte da Cidade Dos Muchachos. 

Por outra parte, representantes de Benposta e da coordena
dora en defensa de Benposta desprazáronse a Compostela 
para entregar ao presidente da Xunta os milleiros de sinaturas 
recollidas nos últimos meses en apoio ao proxecto do Pa
dre Silva. As sinaturas foron entregadas na consellaria de Pre
sidéncia, onde ofereceron unha rolda de prensa posterior.• 
... • .,,~ ... . : J,.lt1 -; 
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OPtNIÓN 

NACIONALISMO E GLOBALIZACIÓN 

A finais <leste século XX, asistimos a una 
nova fase da expansión mundial do capi
talismo. Expansión horizontal, incluindo 
cada vez mais territórios no sistema ca
pitalista mundial e mas tamén expansión 
vertical, mercantilizando de cada vez máis 
bens e valores esenciais para a existéncia 
da espécie, humana. Deste modo, a prática 
totalidade da terra está xa inserida no 
mercado capitalista mundial e a incorpo
ración de China á OMC ven ser o ramo 
que anúncia o remate desta obra: Así ta
mén, a vida humana, a saúde ou a prote
ción social están-sé a corwerter en produ
tos, en mercadorias ou en patentes deten
tadas por empresas privadas. · 

E pésie aos evidentes paralelismos, entre o 
· imperialismo de princípios de século e o 
imperialismo dos nasos dias hai · diferenza 
substanciais que non se deben neglixir. Di
ferenzas resultado, por cerro, dunha evo.lu
ción xa albiscada polos teóricos marxistas 
dq imperialismo e entre as · que unha desta
ca como fundamental: se o imperialismo de 
princípios de· século era de base estatal, 
fundaba-se na rivalidade entre diferentes 
monopplios capitalistas de base estatal -e 

. foi esta rivalidade a que, entre outras cau
sas, explica as duas guerras rnundiais .do sé
culo XX- o actual, o proceso de globaliza
ción caracteriza-se, precisamente, pala su
peración do marco dos Estados. 

Con efeito, como consecuéncia do proceso 
de internacionalización do capital, o pro
tagonismo da mundialización corresponde 
non aos Estados senón ás empresas trans
nacionais que, con todo, seguen a ter una 
inegábel base territorial correspondente 
aos grandes blocas comerciais que se van 
debuxando (Unión Europeia, Xapón, 
América do Norte). E, neste sentido, xa 
son muitos os que comezan a perceber que 
os Estados incomodan "rnáis do que apor
tan, que resultan disfuncio~ais para os pro- . 
cesas .de internacionalización e de concen
tración do capital. E entre os que así opi
nan e, coerentemente, acuúan, non poucos 
pertencen, precisamente, ás elites dirixen
tes deses Estados como .recentemente de
monstrou o Sr. Rojo, govemador do Banco 
de España ao clamar, nun discurso oficial, 
contra o nacionalismo (sic) de cerros Esta
dos que se opoñen ás fusións empresariais 
de carácter supraestatal. 

• A DESAPARICIÓN DOS EsTADOS. E así, 
ainda que os Estados manteñen unha forza 
e influéncia non desprezábel (entre· ela, a 
militar), o certo é que dentro dos desígnios 
<leste capitalismo transnacionalizado pare
ce estar, se non a sua desaparición, si ao 
menos unha drástica redudón das suas fun
cións, nomeadamente no campo económi
co e social. Hai quen afirma que este proce
so ao que asistirnos supón, unicamente, un
ha transferéncia da soberania dos Estados 
aos entes supraestatais de integración eco
nómica como, por exernplo, a Unión euro
peia. E, nesta crenza, muitos nacionalistas 
mesmo _aÍentan o proceso na esperanza de 
que ese enfeblecimento do Estado supoña, 
para a correspondente nación maiores co
tas de liberdade ou, en calquer caso, unha 
menor dependéncia. Eis o caso dos na, 
cionalismos que algúns denominan livre
carnbistas: o escocés, o quebequés, o cata
lán e, en menor medid~, o "!Jasco. 

E pois, é neste pon.to onde apar~ce unha 
clara disxuntiva para o nacionalismo gale
·go organizado políticamente no BNG. 
Dun lado, decidir se debemos apostar 
abertarnente por estes procesos de integra
ción económica, n·a confianza de poder
mos actuar na Europa como unha nación 
-:institucional~zada da rnaneira que far-

CARLOS AYMERICH CANO 

sen o intermediário español. Do outro, 
non confiar demasiado nun proceso que, 
se ben pode ser gravemente erosivo para 
os Estados pode-o ser, ainda rnais, tal eco
mo hoxe se nos apresenta, para aquelas 
forrnacións nacionais que carecen de tal 
amparo institucional. 

Do rneu ponto de vista, acho que o naciona
lismo galega debe optar inevitabelrnente po- · 
. la segunda das alterna-

ainda mais dos centros de decisión e pri
vando-a da posibilidade de decidir acerca 
do seu desenvolvimento económico, de de
señar un modelq autocentrado e aberro 
quen de satisfacer as necesidades dos seus 
homes e mulleres. 

Ecoloxicarnente, enfin, é óbvio que o mo
delo que a globalización propón é insubs
tentábel. Parte, ben se sabe, dun uso in-

tensivo do-s recursos 
naturais que non se tivas que de forma su- · 

rnária veño de indicar, 
tanto por ratóns cultu
rais como tarnén por 
razóns políticas, econó
QJ.icas e ecolóxicas. 

'P . ara os impulsores 
pode xeneralizar a to
da a povoación mun
dial se é que se quer 
evitar un colapso arn
bie~tal a curto prazo. 
Repare-se senón no 
desigual reparto a ní
vel mundial das emi
sións de C02, cando 
un cidadán norteame
ricano produz máis de 
seis veces o C02 pro
ducido por un cidadán 
africano. 

• UNHA NORMALI" 
DADE A EXTINGUIR. 
Para os impulsores da 
globalización, a diver
sidade cultural, lonxe 
de constituír un valor 
é unha anormalidade a 
extinguir. E o substitu
to que se propón non é 

da globalización, a 
diversidade cultural, 

lonxe de constituír un 
valoré unha 

anormalidade a 
. . " extinguir 

unha nova cultura glo-
bal senón, en realida-
de, a estensión ·da cul-
tura americana e do 
idioma inglés. É evi-
dente que as distintas 
culturas nacionais non 
se poden concebir como conxuntos fecha
dos, mas corno sistemas vivos e abertos. Pe
ro, coa mesma, é asirnesrno cerro que esta 
diversidade é precondición da criatividade 
e da liberdade dos homes e das mulleres. 

Políticamente, e frente ao que rnuitos sos
teñen, o poder que os Estados ceden ás 
institucións· supra-estatais esvae,se, as 
máis das veces, polo camiño. Dita doutro 
modo, o que os Estados perden non o ga
ñan automaticamente estes super-Estados 
serrón qJe desaparece, en benefício das 
JI1.Ultinacionais, polos laberintos da desre- • 
gvlación. Baste un exemplo para ilustrar 
este proceso e para comprobar como o 
acelera a globalización ·económica: onde 
tributa e quen controla unha empresa de
dicada ao comércio ou a caisquer outras · 
actividades por Internet, que opere desde 
a Galiza mas domiciliada nun paraíso fis, 
cal? Sen esquecer, adernais, o grave défice 
democrático de que adoecen esta caste de 
institucións supra-estatais. 

Econornicamente, o afondamento na glo- . 
balización non fará senón aumentar a si
tuación dependen te . de Galiza, afastando-a 

Xa que logo, do meu 
ponto de vista, o na
cionalismo galega non 
pode optar por apoiar 

. un proceso que amea
za con destruir a base 
material -económica, 

cultural, ecolóxica- do noso país, que está 
a agrandar as diferéncias económicas e de' 
desenvolvirnento entre pavos e clases a 
escala mundial e que visa estabelecer for
mas políticas e sociais de cada vez menos 
democráticas. Aliás, non o debe facer 
porque a premisa da que se parte -a pro
gresiva disolución dos actuais Estados
semella hoxe, cando menos, lonxana e, 
por tanto, os gañas decorrentes da escolla 
dunha tal opción aparecen igualmente in
certos. 

O nacionalismo galego, pois, actuando. poli
ticamente en todos aqueles ámbitos en que 
estexan envolvidos os intereses de Galiza e, 
ao tempo, aparecendo como unha alternati
va cdbel de governo, debe ser tamén cons
ciente da sua condición de antagonista e 
proclamar que só o recoñecimento da plura
lidade nacional e cultural, que só o recoñe
cimento do direito dos povos a se autodeter
rninaren política é economicamente garante 
-a nível estatal, europeu ou mundial- a 
existénda dunha verdadeira derpocrácia. • 

CARLOS AYMERICH CANO é Deputado do BNG 
no Congreso. 
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A VOLTAS 
COA 

HISTÓRIA 

ROSENDO G. COVELO ROMA 

Con relación á polémica xurdida 
nestes días co asunto do informe-de
nuncia da Academia española da 
história, relativo ao feíto, segundo 
eles "rnoi preocupante" que se da en 
cerras comunidades do Estado espa
ñol, concretamente ás que tefien un
ha língoa de seu, de que a ensinanza 
da história faise dun xeito "parcial, 
sesgado e inexacto". 

Ao respecto gustaríarne facer <lúas 
puntualizacións, partindo do meu xei
to de entender a palabra "história": 

Por unha banda e dentro dos escasos 
exemplos que este grupo de historia
dores poñen como paradigma da ma
la ensinanza da devandita materia, 
reffrense á escasa utilización da pala
bra España nos libros de texto de di
ferentes cursos académicos. Pois 
bén, habería que ver tamén cantas 
veces perante os cincocentos anos, 
con escasos parénteses, de pensa
rnento nacional "único" se tentou de 
apr-0ximar a · história as realidades 
plurinacionais que coexisten nesa 
España de que tanto se gaban en fa
lar, ¿é cantas veces dende unha posi, 
ción centralista se tentou de dar 
imáxe dunha pluralidade?. A respos, 
ta é clara, ata o de agora non se ten
tou isa, senón mais ben todo o con
trario, é para constatalo aos feítos 
ternos que nos remitir, ensinando 
unha história que da unha visión 
uniforme e uniformizante dunha Es
paña, que ~u coido plural. 

Doutra parte faiSe tamén referéncia 
ao feíto de que na nosa Nazón adí
canse 22 liñas ao estudio do aconte
cido no Estado español no perfodos 
que van dende a II República ata o 
réxime dictatorial do X en eral Fran
co, namentres co estudio da história 
própria nos anos que van dende a 
guerra civil española ata a actualida
de abrangue un total de 22 páxinas. 
Con relación a esto haberfa que 
considerar tamén o feíto de que ce
cáis faise preciso facer un maior fin, 
capé na história da Galiza, sabor de 
todo polo descoñecemento que exis
te dela, que na história "conxunta", 
xa que esta é, a todas luces, e facen
do un percorrido polos planos de es
tudio de anos anteriores, mais ensi
nada que a própria do País. 

Feítas estas <lúas consideracións -po
deríanse facer algunhas máis- que 
coiqo impo~tantes só desexo que a si
tuación actual evo lúa cara .unha no
va cultura políticq, na que a história 
sexa en verdade de todos os que ha
bitemos este estado plurinacional, 
pluricultural e plurilíngüe; que de · 
verdade cheguemos a unha situación 
de coñecemento mútuo que parta 
dun respeto á nosa diferéncia; e que 
corno nós ternos a obriga de coñecer 
a história dos dernáís, eles tamén co
ñezan a nosa. Estou cerro de. que ese 
será o único xeito de convivir har
mónicamente co resto dos españois, 
tal e como Castelao no seu Sempre 
en Galiza, hai mais de cincoenta 
anos expresaoa rnoi cerramente. ' . 

ROSENDO GONZALO COVELO ROMA pertenc~ 
. ao PNG-PG (BNG), de Vigo 
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A dirección vigue5a do PSOE, Monuel Dominguez, Dores Villarino e Carlos Príncipe, recibiron múltiples criticas internas pola sua teima en dirixir o urbanismo. 

O governo vigués comeza unha nova dinámica municipal 

Villarino, man de santo para Castrillo 
*A. EIRÉ 

A concelleira de Xestión Urba
nística de Vigo, Dores Villarino 
dimitiu do seu cárrego, alegan
do moito traballo e que xa 
cumprira a sua misión de dotar 
a esta área de transparéncia. O 
PSOE negouse a nomear subs
tituto. Oeste xeito, o BNG pasa 
a controlar todo o urbanismo 
e o alcalde Pérez Castrlllo po
de realizar a primeira remode
laclón de governo sen custos. 

O urbanismo dá traballo, dá po
der, capacidade de facer políti
ca, pero non dá imaxe. O urba
nismo quenta a cadeira como 
ese programa sádico de Antena 
3. Dores Villarino estaba cansa 
do urbanismo vigués, tanto que, 
en todo un ano, nen saquera se 
meteu a traballar a fundo na sua 
área de xestión compartida. 

A sua chegada a esta concelleria 
veu como froito dos acordos de 
governo entre BNG e PSdG
PSOE. A partixa entre xestión ur
banística e planeamento para as 

duas forzas foi unha fórmula de 
compromiso no que interviñeron 
as direccións nacionalista e socia
lista. Era o xeito de que non hou
bera nen vencederos nen venci
dos. A maneira de desatrancar a 
pedra que Carlos Príncipe poñia 
invariabelmente diante do carro do 
acordo para que o BNG, sen outro · 
camiño por onde pasar, quedase 
atoado nela. Mentres, Príncipe an
daba de ganchete pola rua do pa
seo de Samil con Juan Corral fa
cendo arrumacos poríticos á luz 
da cidadania. Non eran para dar 
ciumes, era verdadeiro amor de 
acordo que durou un ano, até que 
o PP decidiu pechar ao seu cand.i
dato nas directrices do congreso 
local. Sogas do poder que non se 
ven, pero nótanse. 

Pensaba Villarino, xa daquelas, 
cando se fraguou o pacto, en di
mitir? Foi un acordo que toma
ron ela e máis Pérez Touriño? O 
certo é que Dores Villarino ocu
pa a vicesecretaria xeral do 
PSdG-PSOE, cada vez con 
máis prerrogativas dentro do 
partido, pois ao seu labor no cá-

rrego úneselle a presidéncia da 
xestora en Ourense, o traballo 
parlamentar e o de concelleira. 

Moito traballo mália a sua pro
bada capacidade, tanto que Pé
rez Touriño non estaba informa
do da modificación dos estatu
tos da xeréncia que propuxo o 
PSOE nen do acorde, neste 
senso, de Carlos Príncipe ca 
PP. Moito traballo e pouca ima
xe para Dores Vilarino. 

Pouco que ver coa concellaria 
de Turismo. Xestión amábel, con 
orzamentos abondosos e capa
cidade de relacionarse e de es
tar presente a cotio nos médios 
de comunicación con propostas 
en positivo. Quer Villarino come
zar unha campaña de imaxe ca
ra as eleicións autonómicas nas 
que teima en encabezar o cartel 
por Pontevedra? Así o afirman 
P,ersoas do seu próprio partido. 
E esta a decisión que a leva a 
dimitir mentres Carlos Príncipe 
se atopaba en Madrid? 

O certo é que a presión sobre 

Un punto de inflexión no govemo de Vigo 
O PP, asi o anunciaron, acor
dou "facer oposición". Esta afir
mación, despois dun ano de le
xislaturci., significa que a nova 
dirección decidiu desmarcarse 
do PSOE e rachar co seguidis
mo que Xoán Corral viña man
tend o a respeito de Príncipe 
(non así o grupo do Celta). Os 
populares víanse arrastrados 
pola política atrancadora de 
Carlos Príncipe, cun alto custo 
de imaxe e descontento entre 
as próprias bases. 

Pero, ademais, o PP e as or
ganizacións que controla (Por
to, Zona Franca, Xunta, Soga-

ma .. . ) necesitan unha interlo
cución ca alcalde e un con
senso nos grandes proxectos. 
Interlocución que se deu este 
ano e na que o PP, segundo 
manifestacións da nova direc
ción, puido comprobar que o 
BNG é "máis razoábel" que o 
PSOE, que mantén unhas po
sicións "absurdas" operando 
como oposición dentro do pró
prio governo. Corral reforza
ba, semana tras semana, a 
posición de Carlos Príncipe 
mentres a dinámica arrastraba 
a ambos os partidos, pero ao 
PP como subalterno dos so
cialistas. 

Agora Corral perde todo prota
gonismo á hora de fixar a políti
ca municipal e dentro do parti
do, quedando tora da executiva 
provincial, onde está o grupo do 
Celta e as restantes famílias. 
Tamén tivo que abandonar a 
Deputación. Oficialmente, des
de o PP, afirmase que é para 
que teña tempo de dedicarse á 
política municipal, pero fontes 
oficiosas do partido afirman que 
lle están a procurar relevo como 

· voceiro municipal. O problema é 
que non existe un relevo fácil, 
dospois da marcha de Corina 
Porro ou Carme Bianchi. Pedro
sa poderia ser o substituto. Fá-

Vilarino dentro do PSOE vigués 
tornouse como un ceo chumbo 
na sega. Con chispas constan
tes, tronos e ruxes ruxes que 
agoiraban unha tempestade que 
non acaba de estalar pero con 
nuveiros cada vez máis carga
dos de electricidade. 

Nos últimos tempos, os panfletos 
pegados nos portais, rua a rua da 
cidade, contra Carlos Príncipe, 
denunciando intereses urbanísti
cos ocultos, comezaron tamén a 
incluir a Dores Villarino. Xa antes, 
no partido, se perguntaban por
que tanto interese de Príncipe e a 
sua concelleira no urbanismo vi
gués. Os ruxe ruxe comezaron a 
circular pala cidade e, presuntos 
dosieres de vinculacións urbanís
ticas andaban de man en man. 
Non era bó para a imaxe dunha 
persoa que pretende acadar co
tas máis outas no política, como 
esta ex militante do PCE. 

O PSOE, de non querer quei
marse Villarino en Urbanismo, 
podederia ter designado a outra 
persa~ para o cárrego, como lle 

lase de que Corral poderia ocu
par unha embaixada en Améri
ca. Pero isa só son rumores. 

De momento, Pablo Egerique, o 
novo responsábel local do parti
do (que se nega a ser candidato 
á alcaldía), vai tomar as rédeas 
do que é a poi ítica viguesa, ain
da que afirma que o grupo mu
nicipal "vai ter plena autonomia 
e nós só os aconsellaremos". 

Pero a p,olítica municipal do PP 
mudou. E un feito. E tamén a si
tuación do BNG no governo coa 
aprobación dos orzamentos e a 
dimisión de Dores Villarino. • 

7 
N2 942 - ANO XXIII 

ofereceu o alcalde. Mesmo po
deria ensaiar outro organigra
ma, cun concelleiro no dia a dia 
do urbanismo e Villarino por de
trás, como Príncipe en Cultura. 
Pero renunciaron. 

A explicación de Dores Villarino 
é que, coa reforma dos estatu
tos da xeréncia, o seu papel xa 
está cumprido, garantindo a 
transparéncia e que, por outra 
banda, ela segue no Consello 
de Urbanismo. 

Pero non está tan claro que a 
pretendida reforma proposta po
los socialistas vaia adiante. Eles 
mesmos xa apresentaron duas 
emendas ·ao texto no periodo de 
alegacións para non caer na ile
galidade que todos os informes, 
desde o dia do pleno, dictami
nan que incorre o texto aproba
do por socialistas e populares. 

A primeira emenda muda onde 
aparece que o alcalde "delega
rá" as suas competencias urba
nísticas na xeréncia, por "podará 
delegar". Proposta que realizara 
o BNG, e na que estaba dispos
to a ceder o alcalde Lois P. Cas
trillo. O alcalde conserva, deste 
xeito, todas as facultades de ur
banismo, pois legamente non se 
lle pode obligar a cedelas por
que estas veñen dadas por leí. 

A outra alegación socialista é 
que os axentes sociais que en
trarían no Consello estañan nel 
con voz pero sen voto, porque o 
seu voto tamén seria ilegal ao 
non ser membros eleitos da cor
poración. Pero ainda así, hai co
lectivos coma os aparelladores 
que van alegar contra estes es
tatutos do_ Consello urbanístico. 
T ampouco a maioria dos ax en
tes sociais con representación 
no consello, segundo a reforma, 
están de acordo en facerse res
ponsábeis directos do urbanis
mo porque non é a sua función. 

Sexa como for, a demisión de 
Dores Villarino veulle a Lois P. 
Castrillo cal graxa ao eixo de 
carro vello sobrecarregado. O 
seu governo renxia moitas ve
ces máis qu_e andaba, por ter 
mal posta a· cárrega e por tirar 
unhas das vacas para tora. Coa 
dimisión de Villarino foi quen de 
realizar unha remodelación que, 
doutro xeito, nunca poderia le
var a cabo sen desatar unha cri
se. O BNG non só se queda co
as competéncias totais de urba
nismo, segundo era a sua apos
ta desde o comezo, senón que 
aproveita a ocasión para que 
Xabier Taba abandone as res
ponsabilides á fronte do depar
tamento de persoat. Así, o vo
ceiro muncipal do BNG, diana 
das críticas coas que se tentou 
durante todo este ano morder 
nos. haberes governamentais 
nacionalistas, sae do primeiro 
plano da polémica, situándose 
nun plano sen tanto custo per
soal e de mellar imaxe pública. 

A concelleria de persoal pasa a 
ocupala Henrique Vieitez. Este é 
un sindicalista ao que os afiliados 
da CIG, central da que foi dirixen
te, non lle podarán realizar as 
mesmas acusacións de "non ter 
sensibilidade obreira", coas que 
continuamente arremetian contra 
Toba, pedindo o seu cesamento. 
Ainda asi, tanto Castrillo como 
Taba, afirman que non vai mudar 
a política a respeito de colectivos 
coma os bombeiros, "pois non é 
algo per~oal dun concelleiro, se
nón de todo o governo munici
pal ". Villarino foi man de santo 
para Castrillo e Toba, fara por 
obligación ou por devoción. + 
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A sinatura de 320 persoas provocou a resposta airada de fraga. 

Ao presid.ente da Xunta dálle a risa este novo-'motin de progresistas' 

O manifesto contra Fraga, 
considerado un bon xeito de rachar 
o medo da sociedade galega 
Unha semana despois da pu
blicación na prensa galega 
dun manifesto de réplica ás · 
declaracións de Manuel Fra
ga sobre temas tan espiñen
tos como o caso Pinochet, 
as parellas de feito ou o Ho-
1 oca usto nazi, as suas con
secuéncias ainda pairan no 
ambiente e xa obrigan a un
ha reflexión sobre o que este 
documento, asinado por 320 
persoas, supón para Galiza. 

O primeiro en reaccionar foi o 
presidente da Xunta, quen de
clarou que o manifesto "lle daba 
a risa"· e pediu que se realizase 
outro contra "o terrorismo bas
ca". Manuel Fraga volveu sobre 
os temas criticados e dixo que 
"no tema de Pinochet, está de 
acorde comigo o presidente Ri
cardo Lagos" e que "as parellas 
de feíto son inconstitucionais e 
non están retoñecidas polo Pa
pa, un persoeiro que para moi
tos galegas significa moitísimo". 

O paso cara adiante de Fraga 
foi respondido por un dos asi
nantes do manifesto, o escritor 
e x-ornalista Manuel Rivas, 
quen, nun artigo en La Voz de 
Galícía lle recorda ao presidente 
o . seu deber de representación 
de Galiza alén das suas opi
nións persoais e critícao por 
querer vincular os asinantes cos 
postulados violentos da ET A. En 
concordáncia con Rivas se mos
traron ·OS políticos progresistas e 
os impulsores do manifesto. 

Para o historiador Celso López 
Pazos, un dos indutores desta 
iniciativa, habia unha necesida
de comun entre a cidadania 
galega de dicir basta aos abu
sos que Fraga está cometendo 
desde a sua tribuna privilexia
da. "Cando comezamos a pro
curar a xente para que nos 
apoiase", afirmo u, "decatámo-
n os de que existía unha de
manda social que via con bons 
<?llos a~g<? asi. Era como se 

# • J(t - ~ ~ ... ~:1·;» ºi' ~ 'f'i_; 

houbese un consenso entre 
nós a nivel telepático". ' 

Outro dos promotores do mani
f es to, o escritor Xosé Maria 
Álvarez Cáccamo, considera 
que hai un antes e un despois 
logo da publicación deste co
municado. "A sociedade galega 
viviu moito tempo imersa nun 
medo irracional. Era necesário 
tomar a iniciativa e demostrarlle 
á xente que xa 1'10n é posíbel 
que haxa máis ameazas. A 
maioria absoluta non lle dá di
reito ao seu líder a se burlar da 
democrácia". 

Déficit democrático 

Entre a clase política galega, as 
posturas dos partidos progresis
tas é ben coincidente. Pola sua 
parte, nengun representante do 
PP quixo valorar a publicación 
do comunicado. 

Xesus Vega, parlamentário do 
BNG, salientou o difícil avance 
da democrácia real en Galiza 
como un dos factores que expli
can a escaseza de iniciativas 
coma esta nos últimos tempos. 
"Nós non tivemos a penas mu
danza política respecto ao fran
qu ismo. Seguimos governados 
polos mesmos ou polos tillos 
daqueles", afirmou o deputado. 

Segundo a sua apreciación, hai 
dous factores que serven de ter
mómetro das consecuéncias do 
manifesto dos intelectuais. "A 
oportunidade desta proposta foi 
total. A sua contundéncia e sim
plicidade convertérono nunha re
acción moi interesante que dei
xou ao descuberto várias cau
sas. Primeira, que non houbo 
case ninguén que saíse en de
fensa de Fraga. Só un tal Gusta
vo Conde, que ben parece un 
pseudónimo, criticou burdamen
te os asinantes desde El Correo 
Gallego. E segunda, que a pesar 
do poder eleitoral de Fraga, nin
guén -~~s ~enomi~ados . i~t~I~~: 

... ~. t t.~(\ cr . . ·:);; .. s.~ ~·e"~ r .. 

tuais quere ver aparellado o seu 
nome ao do presidente". 

Para o secretário de Organiza
ción do PSdeG-PSOE, Antón 
Louro, a imaxe de sociedade 
calada que oferece Galiza vén 
dependida do sistema político 
que organizou o PP no país. 
"Padecemos unha rede de clien
telismo abafante para os cida
dáns. Existe, con certeza, medo 
ás consecuéncias de calquera 
manifestación que se faga na 
contra do poder da Xunta. Sufri
mos a Galiza única que nos 
queren impoñer e a reacción 
vólvese difícil". 

Lauro manifestou o seu desexo 
de que este tipo de iniciativas 
pervivan no futuro e que sirvan 
para diferenciar os cidadáns dos 
dirixentes que lles tocaron. "Non 
teño moita fe en que causas co
ma esta muden substancialmen
te a vontade dos eleitores, pero 
é bon, pensando na saúde da 
sociedade galega, que a caste 
máis preparada intelectualmen
te responda sempre a calquer 
abuso antidemocrático dos que 
~omos os seus representantes. 
E duro comprobar ·que moitas 

. veces, despois dun ataque co
mo os de Fraga contra a e!e
mental democrácia, todas as 
críticas se dirixan en troques ca
ra aos progresistas". 

Xustamente, a necesidade de 
romper o medo á crítica é un elo 
comun entre os políticos e os in
telectuais. "Logo dun proceso de 
desideoloxización social, esta
mos comprobando que a cidada
nia responde contra o pensamen
to único, como pasou en Seattle 
ou en Fráncia COí)tra a globaliza
ción", destacou Alvarez Cácca
mo. "Fraga non quere disidentes, 
pero é hora de demostrarlle que 
os intelectuais están por riba das 
coaccións e ameazas dun siste
ma que aposta polo subsídio pa
ra deixalo todo ben amarrado", 
e~pli~.o;u ~7~u~ ye~?·.• •. __ . __ • 
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Solvéncia 
científica e 
verdad e 
revelada 
En relación coas protestas con
tra o informe de Gozalo Anes, 
X. Sánchez de Dios di no FA
RO DE VIGO que "non lle falta 
razón aos críticos da real insti
tución (a real Académia da 
História), e non tanto porque 
o fondo do informe poida dis
cutise, e ben se pode porque 
fóra a solvéncia científica, non 
é verdade revelada, porque a 
ocasión 'en que se foco público 
non é acaida. A sua aparición 
en plena polémica sobre o mo
delo de Estado, faino sospeito
so de oportunismo e polo tanto 
encolle o carácter científico 
que lle confire a sua autorida
de. Hai párrafos do informe 
que proporcionan boa carga ar
gumental aos que non ven nel 
máis que outro instrumento do 
que chaman ofensiva aznarista 
contra os nacionalismos. Se a 
Académia entende que a his
toria non se ensina ben, debe 
denuncialo pero sen engadirlle 
intención política ao 
defecto".+ 

Portugués 
dos brasileiros 
para Timor 
María Clarice Dias canta no 
semanário ÉPOCA que Timor 
Lorosae e os países africanos 
queren aprender o portugués 
dos brasileiros. "Xanana 
Gusmao, ao visitar o Brasil em 
mar~o, enttisiasmou-se com um 
curso da Universidade de Brasí
lia (UnB), destinado a formar 
especialistas no ensino do por
tugues falado no Brasil para es
trangeiros. Ele encomendou 
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um projecto para devolver a 
língua aos jovens timorenses 
(que foram proibidos de se co
municar em portugues), mas 
nao com o sotaque dos coloni
zadores. Gusmao também acer
tou com a funda~ao Roberto 
Marinho a ajuda do telecurso. 
Um grupo de professores da 
UnB seguirá para Timor Loro
sae até o fim de ano. Além do 
acorde com Timor Lorosae, a 
UnB articula um programa pa
ra a Comunidade dos Países de 
Língua Portuguesa. Em agosto, 
profes.sores de Guiné-Bissau, 
Angola, Mo~ambique, Sao To
rné e Príncipe e Cabo Verde, 
vira.o conhecer o curso. Nes.ses 
países, o portugues é o idioma 
oficial. Na linguagem corrente, 
contudo, prevalecem o crioulo 
e outros dialetos. Os mestres 
africanos querem montar um 
programa 'capaz de inverter a 
equa~ao e popularizar nas ruas 
o som do Brasil". • 

O ~arco ... império 
O historiador colombiano Fer
nando Martinez Salís escrebe 
Na revista A.RDI BELTZA: 
"Mataron a Pablo Escobar des
calzo sobre un tellado de Me
dellin cando falaba co seu 
fillo. Daquela chegaban aes 
EE.UU 350 toneladas de coca
ína. Sete anos despois da 
desarticulación dos cárteis de 
Cali e Medellín, entran nos 
EE.UU 700 toneladas de coca
ína ao ano. Triplicouse o pedi
do e os produtores non dan 
abasto. En Colórnbia, un gra
mo de cocaína custa 5 dólares 
e nos EE.UU., 150; en Mos
cova, 300. Os verdadeiros nar
cos están nos Estados Unidos 
se ternos en conta que a 
Colómbia volve só o 1 % das 
vendas. A riqueza vai 
engordar aos mafiosos nortea
mericanos e a cocaína consú
mese sen freo nas festa rave de 
xente moza hipnotizada pelas 
luces láser das discotecas, con 
gardas de seguridades para que 
ninguén os moleste. O drama 
de Colómbia é que só ten o 
comércio de narcóticos para 
ser competitivo no mercado 
de capitais. A cocaína vai ser 
un arma para contrarrestar o 
millonário Plano Colómbia, 
avaliado por Clinton. Só a le
galización da droga e a educa
ción poden aminorar os desas
tres que o consumo do narcó
ticos produce nunha mocidade 
alucinada e enganada pelas 
mentiras do capitalismo".• 
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Xosé Manuel Domínguez Freitas, alcalde da Guarda (PSOE) 

'O PP vai pactar cuns tránsfugas 
- ' 

digan o que digan' 
*H. VIXANDE 

O VINDEIRO TRECE DE XULLO DEBÁTESE UNHA MOCIÓN DE CENSURA NA GUARDA QUE APOIAN O PP E OS DOUS CONCELLEIROS ELEITOS NA LISTA DE ESQUER

DA UNIDA. TEÑEN VOTOS DABONDO COMO PARA DESPRAZAR AO GOVERNO PROGRESISTA DO PSOE E BNG, AINDA QUE OS ASINANTES DA MOCIÓN NON 

FUNDAMENTAN CLARAMENTE A SUA POSICIÓN. SERÁ O PRIMEIRO GOVERNO DO PP E EU. O AINDA ALCALDE, NESTA ENTREVISTA, ANALISA A SITUACIÓN. 

Houbo o desgoverno do que 
talan tanto o PP como EU? 

Nos últimos dias tense falado 
moito desa cuestión. En concreto 
Xesus Palmou [secretário xeral 
do PP de Galiza] empregou os 
termos de desgoverno, desastre 
e xa no último extremo caos. Eu 
invftoo a vir á Guarda, a talar cos 
viciños e con moitos dos militan
tes do seu partido e perguntar co
mo era a situación o tres de Xullo 
de 1999 e como están as causas 
o tres de Xullo de 2000. Que per
gunte e verá como hai a percep
ción de que mellara a xestión. 
Mesmo na asemblea do PP reco
ñécese que o trato do governo 
progresista á viciñanza foi atento 
e nada sectário. Acusar de des
governo é o recurso fácil para 
xustificar a moción. Pero sei que 
é un vaso amargo que se van 
beber Palmou e Fraga. Eles non 
querian a moción pero vense na 
abriga de sacala adiante porque 
o candidato do PP Xosé Luis 
Alonso Riego xa a apresentou. 

Pero sempre poden dicer que 
non foron quen de sacar dian
te os orzamentos, que non ha
bia obras. 

Entramos no governo cun orza
mento do PP e funcionamos asi 
todo 1999. Cumprimos es~s pre-

supostos, pero fixemos máis por
que recorremos ao financiamen
to de Europa. O noso governo 
urbanizou as prazas do Castro e 
San Amaro en Camposancos, 
comezou a ade-

cómodo no governo. O seu nível 
de exixéncias desde o princípio 
foi moi alto, pediu a primeira te
néncia de alcaldía e as delega
cións de Cultura, Xuventude e 

Deportes, o que 
cuar a área do 
Montiño e a das 
Loucenzas. No 
Patronato do 
Monte Santa Te
gra vaise adxudi
car a obra de re
forestación do cú
m i o porque em
pregamos un re
manente de cua
renta millóns, que 
habia e que o PP 
non tocaba. Ade
mais melloramos 
a xestión e ingre
samos oitenta mi-

'Ainda que 
despois da 
moción o PP 
perda a maioria, 
nós non irnos 
facer unha 
moción de 
censura con EU' 

obrigou ao BNG 
a renúncias im
portantes. Celso 
entrou porque era 
un momento his
tórico e non podia 
quedar fora no 
primeiro governo 
progresista da 
Guarda desde o 
36, pero desde o 
primeiro momen
to foi máis dado á 
destrución que á 
construción. El 
acúsanos de in-

11 ó ns Jmáis, uns 
cartas que non podemos gastar 
pala falta de orzamento, porque 
é preciso o presuposto para in
vestir eses cartas, unha cantida
de que é o 10% dos orzamentos. 

En princípio Ó governo consti
tuiuse con tres grupos: PSOE, 

• BNG e EU, pero despois de 
tres meses EU abandonou o 
executivo,porque? 

Celso Rodríguez Fariñas, o ca
beza de lista de EU, non entrou 

xeréncias, pero 
máis ben era el o 

que se entrometía nas áreas dos 
outros, no meu caso na de Urba
nismo, e· facia de oposición. Xa 
durante as negociacións para 
formar governo, despois da pri
me ira reunión, dixo que non 
queria tratar nada máis co BNG 
e eu tiven que levar as nego-

. ciacións a duas bandas . 

No governo presidido polo PP 
ocupará as mesmas áreas 
que tiña cando o tripartito, ere 
que estará cómodo agora? 

Agora tampouco. Durante aque
les tres meses houbo fundadas 
críticas á sua xestión polo seu 
trato cos viciños, el non é unha 
persoa que se comporte con 
educación diante da xente. Des
de lago, o próximo governo vai 
ter pouca vida en comun. Digo 
isto porque cando un coñece a 
Celso, ábrenselle uns interro
gantes; teño maus agoiros. 

Entón ere que rachará o go
verno do PP e EU? 

Creo que si, pero ainda que o 
PP quede en minoría pola falta 
de apoio de Esquerda Unida, te
rá que governar tres anos en 
minoría, porque non hai outra 
posibilidade. Nós, e con isto 
creo talar tamén en nome do 
BNG, non irnos a asinar unha 
moción de censura con EU. De
dicarémonos a controlar e a fa
cer de oposición desde un ponto 
de vista construtivo. 

Se non é polo desgoverno, 
por que ere que Xosé Luis 
Alonso Riego apresentou a 
moción? 

Non encaixou o resultado eleito
ral. Chegou como salvador ante 
o que eles calificaban como ne
f,asto governo de Purificación 
Alvarez [tamén do PP] e pensa-
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ba que ia gañar de tacón. Agora 
atopou o momento idóneo para 
chegar á alcaldía que lle negaron 
as urnas. Legalmente, non hai 
nada que dicer; lexitimamente 
non podo menos que lembrarme 
dos votantes de EU, que deron o 
seu voto cun sentido de esquer
das, non para que governe a di
reita. E do PP cabe dicer o mes
mo. Cando nós os socialistas fi
xemos unha alianza con Esquer
da de Galiza, eles dixeron que 
nos aliabamos aos roxos. Non 
fornas nós quen empregou ese 
adxetivo. Agora son eles quen 
pactan cos que chaman roxos. 

Parece que Esquerda Unida 
non vai autorizar esta moción 
de censura, pero o PP di que 
non son tránsfugas. 

Se se producira unha expulsión 
seria un caso claro de transfu
guismo e se Esquerda Unida 
desautoriza o voto a prol da mo
ción, os dous concelleiros de 
EU quedarán á marxe da orga
nización, será un caso de trans
fuguismo encuberto, por moito 
que Palmou queira disfrazar as 
causas. En todos estes dias 
sóubose que Celso Fariñas ac
tuou á marxe da dirección do 
seu partido, sen informalo. 

Fariñas dixo que a militáncia da 
Guarda está a pral da moción. 

Non coñezo o funcionamento in
terno de Esquerda Unida, pero 
cóstame crelo. Alonso Riego 
fártase de dicer que na vida mu
nicipal non hai ideoloxias, pero 
eu creo que si as hai e en todos 
os ámbitos, desde a vila máis 
pequena ao governo máis gran
de-. E se subsiste a ideoloxia, 
van coincidir no governo unha 
persoa que se di de esquerdas 
con outra de direitas. 

Non houbo esforzos para re
conducir a situación con Es
querda Unida? 

Durante os tres meses de gover- _ 
no tripartito ninguén sabe dos es
forzos que fixen por limar aspere
zas con Celso, de facer mil cou,. 
sas para evitar a rotura. Como el 
mesmo di, foi un governo de 
constantes crises. El apóntanos a 
nós esas crises, pero a culpa era 
del. Esforzos fixen dabondo até 
que a situación foi insostíbel, até 
o momento no que cada quen ten 
que decidir que é o que fai. 

E posteriormente á saida de 
EU do governo, que fixeron 
para pactar os presupostos? 

No pleno de Outubro ou Novem
bro decidimos converter a Comi
sión de Cantas en Comisión de 
Presupostos para tratar de con
sensuar os orzamentos. Houbo 
seis reunións nas que participa
ron o PP e EU e non demos 
avanzado unha liña. Propuxe
mos negociar os investimentos e 
pedimos que fixesen as suas 
propostas. Non houbo nengunha 
e nós fixemos as nasas para que 
as valorasen. T ampouco houbo 
resposta. Lago tratei de reunirme 
con Riego pero eludiume. Faltou 
a todas as reunións das comi
sións agás aos plenos e a asinar 
a moción de censura. No pleno 
dos presupostos houbo outro in
tento e EU pediu que se deixa
sen enriba da mesa. Houbo tres 
reunións, das que o PP asistiu a 
tres e EU a unha. Pero todo eran 
dilacións, non querían acordos . 
Entón foi cando decidimos levar 
a iniciativa e apresentar a mo
ción de confianza, non para em
prazar a ninguén a nada, senón 
para ir cara adiante.+ 
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Os rntegrantes realizan un testemuño de fe nos princípios programáticos 

A crise cíclica da Declaración de Barcelona 
e(>A.E. 

Cada reunión da Declara
ción de Barcelona fai verter 
rios de tinta cunhas fontes 
gurgullando a mesma men
saxe: "está en crise". Para 
BNG, CiU e PNV estes "pe
riódicos ataques son a mos
tra da importáncia deste acor
do", mentres seguen a reali
zar unha declaración de fe 
nos princípios programáticos. 

A filtración dunha carta do vo
cei ro parlamentar do PNV no 
Congreso, lñaki Anasagasti, 
dirixida a CiU, fixo que, máis 
unha vez, nas portadas dos 
principais meios de comunica
ción aparecese a Declaración 
de Barcelona como "descafei
nada" ou "médio enterrada". 
Nesa carta dos nacionalistas 
bascos aos seus compañeiros 
cataláns poñíanse de manifes
to as dificuldades para unha 
maior actuación conxunta no 
Congreso e no Senado das 
tres forzas asinantes da decla
ración. As causas que enume
raba Anasagasti son. sabidas: 
as negociacións de CiU co PP 
tanto en Madrid como en Cata
lunya e a maioria absoluta da 
direita española que dificulta 
que se poidan sacar adiante 
iniciativas. · 

Para o representante do BNG, 
Francisco Garcia, "a actual 
conxuntura política non é facil 
para avanzar cara a un estado· 
plurinacional, posto que o PP 
ten maioria absoluta, polo que 
é case imposibel aprobar nas 
cámaras españolas nengunha 
iniciativa apresentada neste 
senso polos nacionalistas". 

Para García este é o único 
"condicionante novidoso", que 
se !les dá aos membros da De
claración de Barcelona, pois, 
afirma, "non hai que esquecer 
que, na pasada lexisJatura tan
to CiU como PNV apoiaban o 
governo de Aznar". O que cam
biou nesta ·lexislatura foi a po-

As posicións de Pere Esteve, Secretário Xeral de CDC, o máis firme partidário da política de alianzas, debilitáronse dentro do seu par
tido, influindo tamén na política conxunta dos asinantes da Declaración de Barcelona. X. CARBAUA 

sición do PNV, moito máis rei
vindicativa e enfrontada co PP. 
CiU, pola sua parte, segue a 

: negociar, sobre todo o finan
ciamento, igual ca antes, men
tres o BNG se mantén na mes
ma postura. 

Sexa como for, a carta de 
Anasagasti a CiU levantou 
moita espectación sobre a 
reunión que a equipa coordi
nadora do Congreso e Senado 
das tres organizacións levou a 
termo seguindo o calendário 
trimestral. Os participantes 
afirman que a reunión foi 
"completamente ordinária e 
normal". Nela acordaron os te
mas que se van a ~apresentar 
conxuntamente no próximo 
periodo de sesións. Os princi
pais son a reforma do Senado, 
a demanda de que. as na
cionalidades históricas teñan 
preséncia nos cons~llos de 
ministros da UE e diversas ini
ciativas relacionadas coas lín: 

guas e culturas, tales como a 
emisión de moedas e carim

das línguas nacionais nesta 
institución. 

bos nos catro 
idiomas. Pro
posta que o PP 
votou en contra 
na Galiza des
pois de ser 
aprobada una
n i me mente 
neutros cinco 
parlamentos 
autonómicos. 

Unificar 
critérios 

Tamén trataron 
de unificar crité-
ri os para que 
non se produci-
sen votacións 
discordantes en 
temas que pro-

Os integrantes 
non negan as 
"difuculdades 
obxectivas" para 
unha maior 
políti_ca 
reivincicativa 
consensuada. 

Como mostra de 
que as relacións 
non mudaron en
tre as tres forma
ción s citan a 
constitución no 
Parlamento euro
peu do lntergru
po de Nacións 
sen Estado, que 
está presidido 
polo galega Ca
milo Nogueira. 

Francisco Garcia 
non nega, ainda 
asi, os condicio
nantes para de
senvolver un la
bor conxu nto 
máis reivindicati-

poñan as tres formacións, co
mo pasou no Sef"1ado, cando 
CiU non apoiou unha proposta 
do PNV e BNG, ~sobre o uso 

vo, como gostaria de sempre o 
BNG ou, agora, o PNV. "Pero é 
algo intrínseco á propria Decla
ración de Barcelona pois parte 

Analisará a realidade galega durante catro meses 

Pérez Touriño apresenta o Foro Iniciativas 21 
Pérez Touriño afirmou que non 
era un "acto político", senón 
que se trataba dun foro para 
"expoñer estratéxias de cam
po", que "non vai contra o na
cionalismo nen contra ninguén" 
e que se gosta das conclusións 
"tratará de asumilas ao 120%", 
pero, engadiu, "eso mesmo po
den facelo os demáis". 

Non sabemos se deu convenci
do a alguéri de que o Foro de 
Iniciativas 21 unicamente é pa
ra "fomentar o debate e a dis
cusión". Na mente de mOitos 
dos presentes estaba o mani
festo apresentado polo BNG, 
exactamente oito días antes ta
mén en Compostela. 

A diferéncia entfe ambos os 
dous está no ponto de partida. O 
BNG lanzou un manifesto á so
ciedad~ coas suás propostas 

O Pazo de Fonseca foi o lugar escollido por Pérez Touriño para apresentar publicamen
te os integrantes do Foro. A. PANARO 

sintéticas para comezar a discu
sión e facer de reclamo para que 
se unisen novas sectores ao seu 

proxeto "dun País en positivo'~. O 
BNG tenta agrandar a sua base 
social e o seu eleitorado. 

Pérez Touriño escolleu a 21 
membros, máis ou menos rela
cionados directamente co 
PSdG-PSOE, ou que xa partici
paron en iniciativas semellantes 
en confrontacións eleitorais an
teriores, para que realicen unha 
análises da realidade galega. O 
resultado final será, segundo 
Touriño, "un produto breve que 
conteña o diagnóstico da comu
nidade". 

Para realizar este diagnóstico 
as ponéncias estrutúranse en 
tres grandes grupos. Os aspec
tos sociais e culturais serán 
abordados polas comisión dedi
cad as a Galicia ~ e o seu 
entorno; os galegas no século 
XXI e O desenvolvimento cultu
ral e a socíedade da informa
ción. Estes apartados están 
coordinados polo profesor Ba
rreiro Rivas, Rivera Otero, An-
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da soberania plena de cada or
ganización tanto para formular 
os seus princípios como para 
adaptar a sua estratéxia ás ne
cesidades do país, e eso é o 
que tacemos cada un de nós", 
declara. 

Pero, sen negar as "dificuldades 
obxectivas" afirma que o foro é 
moi positivo pois "oferece alter
nativas ao modelo de Estado, 
sendo quen de lanzar o debate 
a toda a sociedade estatal". 

Fronte ao intento de asimila
ción do nacionalismo de CiU 
por parte do Estado, ERC 
aproveitou a ocasión para ofe
recerlle ao BNG un novo acor
de, que deixase fora á coali
ción de Pujo! e tivese como 
sócio aos republicanos cata
láns. Garcia nega esa posibili
dade, afirmando que a actual 
estrutura é a máis operativa 
das que se pode dar na actua
lidade. Considera que se ERC 
tivera ao comezo da lexislatura 
catalana actual outra posición 
de alianza e contrapeso de 
CiU, Pujol non estaria tan su
peditado ao PP e seria quen 
de formular outra política. Polo 
demáis, Garcia considera que 
na Declaración de Barcelona 
non poden introducirse ele
mentos de puxa entre forma
cións da mesma nación polo 
que (como pasou con Unió) 
ten que ser o sócio de cada 
nación o que propoña a entra
da doutra formación. 

Por outra banda, a Declaración 
de Barcelona está a discutir un 
modelo de financiamento que 
puidera ser válido para todas 
as nacións. Será ao discutir so
cialmente este tema (que Pujo! 
negocia agora con Madrid) can
do poden renxer máis as dife
réccias partidárias entre os tres 
sócios, dando unha imaxe· de 
división que non só non ia ser 
comprendida nas distintas na
cións, senón que pode ser utili
zada como ariete contra a pró
pria Declaración.• 

tónio Simón e Damian Villalaín, 
respectivamente. 

Território e infraestructura; Tra
ba/loe capital humano e O teci
do productivo e o desenvolvi
mento económico, estarán a cá
rrego de José Luis Dalda, Ánxel 
Viña, Jesus Díaz, Xesus Mos
quera, Albino Prada e Uxio La
barta, en parella cada apartado, 
coma os anteriores. 

A comisión de O Estado e o be
nestar social e O Governo, ad
ministracións e cidadáns, esta
rán baixo a coordinación de Al
varez Corbacho e Xosé Carlos 
Árias, a primeira, e de Ramón 
Máiz a segunda. 

Algunhas destas persoas pode
rian acompañar a Pérez Touriño 
nas listas para as eleicións au-
tonómicas. + · 
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Na Pra%a de Cervantes, o programa, con actuación.s de música, teatro e poesia, demorouse até a tardiña. Abaixo, a saída da marcha desde Salgueiriños, que se xuntaria máis 
tarde, coa que, ao mesmo tempo, saia do Castiñeiriño. Reportaxe gráfica: A. PANARO 

* PAULA BERGANTIÑOS 

Íria madrugou para viaxar 
desde o Morrazo e Maria viña 
de Ferro!. Como etas, ao re
dor de un millar de mulleres 
achegáronse até Compostela 
o Domingo 2 de Xullo para 
participar no acto central na 
Galiza da Marcha Mundial 
das Mulleres. "Para que a po
breza que ten nomeadamente 
rostro de muller desapareza 
do mundo e para que a vio
léncia de xénero non sexa 
nunca máis" convocaron es
ta festa de poesia, teatro e 
música médio cento de colec
tivos feministas, sindicatos e 
organizacións de todo o país. 

Daban as doce e média da ma
ñá e a marcha partia de dous 

/ pontos diferentes de Composte-
1 a. As mulleres que chegaron 
desde Ferro!, Coruña, Lugo e a 
Costa da Marte concentráronse 
no antigo mercado do gando, na 
feira de Salgueiriños, e as que 
viaxaron desde Ourense, Vigo 
Pontevedra e a própria Com
postela sairon do Castiñeiriño. 

Aproximadamente unha hora 
despois xuntabanse na praza de 
Cervantes para entre outras ac
tividades cantar o hino da Mar
cha, con letra de Carme Blanco 
e arranxos de Mi/Jadoiro. Foi un
ha festa pela dignidade á que se 
sumaron mulleres representan
tes da cultura como Marica 
Campo e Pilocha, encarregadas 
de apresentar as actuacións. 

Esta xornada forma parte da cam
paña que co lema 2000 razóns 
para marchar impulsou a Federa
ción de Mulleres do Quebeque. 
Desde o pasado 8 de Marzo máis 
de 3500 organizacións en todo o 
mundo desenvolven actividades 
para loitar contra a pobreza e a 
violéncia de xénero. 

Como accións comuns a desen
volver inclue a recollida ·de sinatu
ras e tarxetas de adesión aos ob
xectivos da Marcha para apre-

sentar ao Secretário Xeral da 
ONU. Tamén se vai celebrar un
ha concentración de mulleres en 

Bruxelas e Washington o 14 de 
Outubro diante das sedes do 
Banco Mundial e o Fundo Mene-

tário Internacional e outra o 17 de 
Outubro en Nova lorque diante 
da sede das Nacións Unidas.• 

Infinita lista de denúncias 
Na actualidade 1300 millóns de 
persoas no mundo son pobres 
e 7 de cada 1 O son mulleres. 
Dados asi conforman unha in
terminábel lista de denúncias a 
respeito de cal é a situación in
ternacional da muller. 

"As mulleres somos maioria no 
paro, a maioria das asinantes 
dos contratos en precário, na 
economia sumerxida, nos secto
res laborais con menos salário e 
a maioria das persoas que co
bran a RISGA", explicou Pilocha 
como portavoz desde o palco da 
praza de Cervantes. Tamén puxo 
de manifesto a situación no sec
tor textil, a falta de direitos labo
rais das empregadas no servizo 
doméstico, a discriminación das 
labregas no acceso á titularidade 

das explotacións ou das mulleres 
mariscadoras. Entre outras cues
tións, denunciouse a existéncia 
dunha educación sexista na es
cala e a utilización das mulleres 
por parte dos médios de comuni
cación e da publicidade. 

Pilocha lembrou que as duas 
terceiras partes das persoas 
adultas analfabetas son mulleres 
e nenas; que a nivel interna
cional, a trata de mulleres move 
un billón e médio de pesetas ao 
ano; que as mulleres entre 15 a 
44 anos perden máis anos de vi
da saludábel pela violéncia de 
xénero que polo cancro de ma
ma, de cuello de útero, a guerra 
e os accidentes de circulación; 
que máis do· 20% son vítimas de 
malos tratos e que no Estado hai 

22.000 denúncias anuais e fale
ce unha muller semanalmente. 
Galiza é a sexta comunidade 
autónoma por estes delitos e 
máis de 27 mulleres foron asasi
nadas durante este ano no ám
beto doméstico. 

"En moitos lugares as mulleres 
apresentan entre tres e cinco 
veces máis infeccións de VIH 
que os ~ornes, nalgunhas cida
des de Africa do Sul o 40% das 
preñadas .son portadoras -en
gadiu. Máis da metade das mu
lleres sofre algun tipo de muti
lación xenital. Representamos 
un tércio da forza laboral pero 
realizando o mesmo traballo 
que un home gañamos entre 
un 50 e un 80% menos", foron 
outros dos dados ment.ados. • 
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Táboa 
Reivindicativa ... 

Mundial 
"Que os governos condenen 
todo poder.político, relixioso, 
económico ou cultural que 
exerza un control sobre a vida 
das mulleres e das nenas e 
que denúncien os rexímenes 
que non respeiten os seus di- ~ 
reitos fundamentais", é o pri-
meiro dos pontos que recolle 
unha táboa con 17 reivindica-
cións a nível mundial. 

As mulleres peden que os es-
tados recoñezan nas suas leis 
que todas as formas de 
violéncia cara as mulleres 
constituen unha violación dos 
direitos humanos fundamen-
tais e que non poden xustifi-
carse por nengun costume, 
relixión, prática cultural ou 
poder político. Solicítanse ac-
cións e e recursos financiei-
ros para acabar coa violéncia 
de xénero e que a ONU . 
presione para que todos os 
estados ratifiquen sen reser-
vas e apliquen os convénios e 
pactos relativos aos direitos 
das mulleres e das crianzas. 

lsto impliocaria harmonizar as 
leis estatais coas 
declaracións Universal dos 
Direitos Humanos, sobre a 
Eliminación da Violéncia Con-
tra as Mulleres, do Cairo, de 
Viena e da Plataforma de Bei-
jing, asi corno adoptar o Con-
vénio Internacional de todas 
as Formas de Discriminación 
cara as mulleres e o Convénio 
sobre os Direitos das 
Crianzas. 

A táboa reivindicativa refírese 
ao convénio de 1949 para a re-
presión e a abolición da trata 
de seres humanos e da explo-
tación da prostitución do próxi-
rno, para pedir que se teñan en 
contaos documentos recentes, 
como as duas resolucións da 
Asernblea Xeral da ONU (1996), 
respeito ao tráfico de mulleres 
e de n~nas e á violéncia contra 
das mulleres inmigrantes. 

Outros pontos fan referéncia 
a urxéncia de levantar os ern-
bargos e bloqueos 
decretados polas grandes po-
téncias -porque afectan fun-
darnentalmente ás mulleres e 
aos nenos-; de que os 
estados asuman o direito in-
ternacional que recoñece as 
violacións e as agresións se-
xuais como crimes de guerra 
e crimes contra a Humanida-
de; artellen asilo para as mu-
Iteres vítimas de 
discriminación, de 
persecucións sexistas ou de 
violéncia de xénero e para as 
persoas vítirnas de discrimi-
nación por razóns da sua 
orientación sexual e que a 
comunidade internacional re-
coñeza formalmente que a 
orientación sexual non debe 
privar a ninguén do pleno 
exercício de todos os seus di-
reitos. 

Artellar extratéxias para pular 
pota eliminación da pobreza e 
a criación dunha 
"organización política 
mundial, non monolítica, do-
tada de autoridade sobre a 
economia, con "unha 
representatividade equitativa 
e democrática entre todos os 
paises e con representativida-
de paritária entre homes e 
mulleres", completan a táboa 
de demandas.• 

-- -----· ----
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C~MARCAS 

O grupo maioritário, o PP, xa esgotou as posibilidades de moción ao apoiar ao actual alcalde 

A governabilidade de Baiona 
nun calexón sen saída 
9f> H. YIXANDE 

As relacións políticas entre 
os dous grupos que governan 
en Baiona están tan deteriora
d as que os seus membros 
apenas se relacionan. Benig
no Chicho Rodríguez Quintas 
rexe o concello co apoio dos 
outros tres concelleiros do 
seu partido, Viciños lndepen
dentes de Baiona, e os sete 
do PP. O Partido Popular, má
lia o deterioro governamental, 
non pode asinar unha moció.n 
de censura porque xa esgotou 
as posibilidades de tacelo nes
te mandado da corporación. 

A maior mostra de rotura pródu
ciuse cando o alcalde depuxo ao 
concelleiro de Seguridade, o po
pular Pedro Lago, despois de 
que este demandase mellaras 
para a policia local e que os orz
mentos deste ano ignorasen esa 
petición. Os restantes edis do 
PP, co seu cabeza de lista á fren
te, Manuel Vilar, están igualmen
te descontentos pero. unicamente 
poden agardar a que o alcalde 
cumpra a promesa de abandonar ' 
o cargo a metade de mandado, 
compromiso que se dá por feito 
que non atenderá. A cuestión 
económica tamén condiciona aos 
edis populares, xa que cada un 
cobra 40.000 pesetas mensuais 
por facerse cargo das seus res
ponsabilidades de governo. A iso 
hai que sumar que o concelleiro 
Francisco Vázquez (PP) é o úni
co liberado a soldo do concello, 
ademais do alcalde. 

Os dous grupos de govemo apenas teñen relacións. Na fotografia, frontal litoral de Baiona. 

O conflito dentro do governo na
ce ·do mandado da anterior cor
poración, cando governaba o pp 
da man de Manuel Vilar. Daquela 
Pedro Lago, o concelleiro agora 
expulsado do governo, marchara 
do PP con outros dous edis para 
formar grupo próprio, pero conti
nuou a apoiar ao alcalde. Nas 
pasadas eleicións, dous dos con
celleiros abandonaron a política 
activa e Pedro Lago volveu á lista 
do PP. A razón para a non· rotura 

de relacións entre os escindidos 
do governo municipal e o PP no 
mandado da pasada corporación 

era o proxecto do Balneário, un
h a obra que apoiaban as duas 
partes e que mesmo era conside-

Vários anos desaparecido 
Benigno Chicho Rodríguez 
Quintas foi alcalde de Baiona 
á frente dos independentes 
durante trece anos. A sua 
xestión estivo inzada de irre
gularidades e houbo de pasar 
polo xulgado. Finalmente foi 
encausado por mercar para o 
concello unha partida de for
migón a un sócio seu, pero iso 
obrigou aos concelleiros de
nunciantes desembolsar meio 
millón de pesetas cada un, 
cartos que marcharon en avo
gados e xestión. lsto desmobi
liza calquer iniciativa para le
var a xustiza ás institucións. 

Despois de abandonar a alcal
dia, Chicho Rodríguez estivo 
desaparecido durante vários 
anos. Retornou catro meses 
antes das eleicións e montou 
unha candidatura. Indo cada 
Luns ao mercado de Sabaris e 

Benigno Rodriguez: Quintas. 

facendo campaña parróquia por 
parróquia con promesas desca
belladas para agradar aos vici
ños, conqueriu catro concellei
ros e converterse na segunda 
forza eleitoral nunha posición 
que praticamente lle garante a 
alcaldia para todo mandado.• 

Xa· se celebrou unha moción de censura 
A composición do concello de 
Baiona é a seguinte: sete con
celleiros do PP, catro de Vici
ños ~ndependentes de Baiona, 
dous do PSOE, dous do BNG e 
dous de Alternativa de Viciños 
lndependentes. Ao princípio do 
mandado da actual corpora
ción, o socialista Emílio Igle
sias conqueriu a alcaldia co 
apoio do se_u grupo, dos catro 
concelleiros de Viciños lnde
pendentes de Baiona, os ·dous 
de Alternativa de Viciños lnde
pendentes (distinto grupo que 
o de Chicho Rodríguez) e os 
dous do BNG, ainda que estes 
últimos non se incorporaron ao 
governo por desconfianza cara 
a Chicho Rodríguez. 

Pero o governo municipal du
rou poucos meses. En seguida 
Chicho Rodríguez negociou co 
PP unha moción de censura e 
quedou como alcalde. Chicho 
Rodríguez sabia dos desexos 
do PP de arrebatar o máximo 
de alcaldias posíbeis aos gru
pos progresistas e era cons
ciente da debilidade política do 

. cabeza de lista do PP e alcalde 
na pasada corporación, Manuel 
Vilar, quen até perdeu peso a 
nível comarcal do Val Miñor en 
favor de Gondomar. Contodo, 
Chicho Rodíguez comprome
teuse, pasados dous anos, a 
ceder a alcaldia. Para iso, só 
teria que demitir, porque a lei 
contempla que asuma a alcal-

dia o cabeza da lista máis vota
da, neste caso o PP. Pero nin
g ué n ere que Chicho Rodrí
guez chegue a demitir; unha 
vez aí, non hai quen o bote. 

Ao asinar a moción de censura 
contra o alcalde socialista Emí
lio lglésias, o PP esgotou todas 
as posibilidades que lle dá a 
L.:ei de Bases de Réxime Local 
para apresentar outra moción 
de censura durante o mandado 
da actual corporación. Só po
deria apresentar a moción se o 
alcalde apresentase unha mo
ción de confianza, pero é unha 
posibilidade moi remota. O PP 
poderia presionar ao alcalde e 
non votar os orzamentos, para 
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rada como interesante pola opo
sición municipal, ainda que ten 
alguns problemas de legalidade 
que non son insalvábeis, xa que 
a Comisión Provincial de Urba
nismo deu o visto bon á obra. 

Actuación persoal 

Pero cando acedeu á alcaldia o 
actual rexedor; o proxecto do 
Balneário caiu en desgrácia . 
Chicho Rodríguez vetouno e en
frentouse ao PP e a un dos con
celleiros escindidos na anterior 
corporación, hoxe relacións pú
blicas do Balneário. 

A día de hoxe, os enfrentamentos 
son tan intensos, que apenas hai 
relacións entre os catro concellei
ros de Viciños lndependentes de 
Baiona e os sete edis do PP. lsto 
permite ao alcalde actuar sen 
control nengun. De feito, apenas 
fai acto de presenza do concello 
e, ao tempo, permite ao seu tillo 
actuar á marxe da disciplina ur
banística e iniciar as obras para 
un pub para o que non ten licén
cia. Tamén lle consentiu derrubar 
duas árbores da via pública e 
plantar várias palmeiras. • 

ver se apresenta unha moción 
de confianza ligada aos presu
postos, pero o rexedor sempre 
pode prorrogar os orzamentos 
e prescindir da moción de con
fianza. 

Con respeito á oposición, non 
suma o número de persoas su
ficiente para asinar unha mo
ción de censura, xa que o quo
rum necesário neste caso é de 
nove concelleiros. 

A sede do PP por acumular al
caldías -á frente das cales co
loca aos seus militantes ou a 
outras persoas da direita- dei
xou agora a Baiona nunha ca
lexón sen saída. + 
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Novo vertido de 
hidrocarburos en Arousa 

O pasado 28 de xuño produ
ciuse un novo vertido de 
hidrocarburos zona de Carril, 
segundo denunciou a Plata
forma en Defensa da Ria de 
Arousa. Varios membros 
desprazaronse até a praia de 
Monteros deste concello "E 

"podeiron comprobar a 
existéncia en toda a liña de 
beiramar e nos cabos das 
embarcacións ali fondeadas, 
de machas e residuos de hi
drocarburos espesos". A pla
taforma manifesta a sua su
presa porque no prazo dun
has semanas producironse 
tres vertidos na mesma zona 
"sen que nengunha autorida
de teña tomado cartas no 
asunto e sen que ainda non 
saibamos quen é o responsá
bel desta continua agresion 
aos cultivos e as praias de 
Carril e Vilagarcia".+ 

Arquivan unha querela 
de Xosé Castro 
contra Roberto Mera 

O titular do xulgado de ins
trución número un de Pon
teareas decidiu arquivzr 
unha querela que o alcalde 
apresentara contra o porta
voz do BNG, Roberto Mera. 
A querela de Castro tivera 
lugar tras unha sesión ple
naria, que como é habitual, 
decidu celebrar no seu 
despacho a porta pechjada 
en Agosto do pasado ano. 
O debate producido entre o 
alcalde e o cocnelleiro na
cionalista seria "desordea
do pero lexftimo", segundo 
a resolución. Roberto Mera, 
segundo oa uto"non reali
zou coacción f 'sica ou mo
ral algunha para que o que
relante pudira execitar, co
mo etectivamento tixo, os 
deiteitosd e faculdade que 
lle conmfire a lei" . O xuíz ti
xo uso dun video e das tes
temuñas da policia local.+ 

Unha muldnacional 
holandesa pecha 
as granxas avícolas 
de Sárria 

Representantes da 
Asociación de Criadores de 
Aves de Galiza ofereceron 
unha rolda de prensa o Ven
res 30 de Xuño no local de 
Unións Agrarias de Sárria na 
que denunciaron o iminente 
peche de trece granxas aví
colas, once en Sárria e as 
outras duas no Corgo e O 
Páramo. Estas granxas, que 
dan emprego a máis de cin-. 
cuenta persoas e que 
xeraban uns 350 millóns de 
pesetas anuais, dependen da 
multinacional holandesa Sa
da que, segundo Acrioaga, 
quereria instalarse en Valla
dolid. A multinacional coorde
na outras ramas de activida
de avícola como a produción 
de polo de engorde,. Acriaga 
xa comezou a manter contac
tos con outras empresas que 
podan integrar o traballo das 
granxas avícolas.• 



Unha actuación concreta 

MANuELCAO 

Somos 11 membros da Carballeira de Vilarchao que nos ve
mos obrigados a pedir a axuda de todos os homes e mulleres 
de boa vontade para tratar de que o Alcalde ecocida de Co
les non siga adiante cos seus planos de destrución contra nós. 

O Atila local está feliz arrasando valados, árbores, modificando 
cursos naturais de rios e, sobre todo, construíndo. Construíndo 
calqueira cousa: fontes sen auga, parques infantis que logo 
abandona, muros sen sentido para distribuír alguns carriños, 
enxendros arquitectónicos como os engadidos ao centro de sa
úde, etc. Con tal maneira de entender o progreso tiña, inevita
belmente, que atoparse con nós e tentar eliminarnos. Segundo 
o Atila local nós, 11 carballos inocentes que levamos máis de 
300 anos vivindo neste terreo, somos un perigo para o progre
so e considera axeitado abatirnos e repartir os nosos despoxos 
para encher o bandullo de toda a sua caterva nas lambetadas e 
larpeiradas que se zampan á canta do erário público cada certo 
tempo. Para eso anda dicindo por ai que somos vellos, que hai 
moitos coma nós, que estamos secos; anda falando mal de nós 
cando nós nunca nos metemos con ninguén nos longos anos 
de vida que levamos. E, ademais, min.te e manipula porque nós 
non somos vellos, nen estamos secos. 

Levamos moitos anos de vida e ternos que pedirvos sentidi
ño, que nos axudedes, que nos salvedes deste Atila apoiado 
polo oficin.ista sopeiro infiltrado en Médio Ambiente. Se se
guimos con vida podemos aportar moitas cousas boas, pode
mos darvos sombra, suavizar o clima, protexervos dos auto
mobilistas irresponsábeis e, sobre todo, podemos facer que as 
xeracións futuras, que serán <leste lugar ou virán de fora, go
cen da nosa compañía e poidan integrarse na paisaxe galega 
e recoñecer os sin.ais básicos da nosa identidade medioam
biental diferenciada. Os atilas, lapasopas e lambecus irán pa
sando pero non por eso teñen que levamos a nós por <liante. 

Este chamamento é para todos os homes e mulleres de boa 
vontade sexan ou non de Vilarchao, sexan ou non de Ouren
se, sexan ou non de Galiza, España, Europa ou América Nós 
acollemos antes, acollemos agora, e acolleremos mañá a cal
quera persoa sen discriminacións por raz.óns de raza, nacionali
dad.e, sexo, procedéncia, idioma, crenza relixiosa, etc. Nós so
mos bons e xenerosos con todos os homes e mulleres de boa 
vontade e só reclamamos respecto, xogo limpo e bon trato. Sa
bernos que os nosos inirnigos non pcxlen entender estes sim
ples argumentos pero sabemos que hai na nosa sociedade moi
tos humanos que nos valoran e poden apoiamos. T ampouco 
os vencidos locais, entregados pola presión e ameazas do Atila 
local están en condicións de axudarnos. Os veciños máis pró
ximos que nos defenderian até o final xa non están entre nós 
e, por eso, <liante da presión do Atila local que se afincou aquí 
procedente doutros lugares tamén reclamo a defensa dos ho
mes e mulleres de boa vontade de calquer lugar e condición. 
Salvádenos da serra mecánica empuñada polo Atila local! 

'Salvádenos da serra mecánica 
empuñada 

polo Atila local! 

Esto é unha parte do documento asinado na manifestación 
en defensa da carballeira, realizada o día 24 de xuño de 
2000. Pois ben, o 2 7 de xuño, o Alcalde, apoiado por unha 
importante dotación da Garda Civil que por enriba detivo 
a dúas persoas, forzou a destrucción inmediata desta carba
lleira. V elaí un exemplo práctico da política en materia de 
medio ambiente, urbanismo e ordenación territorial reali
zada en Galicia. Esto ocorriu en Vilarchao, concello de 
Coles, a 10 km. da cidade das Burgas.• 
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A Dirección Xeral de Emigración actua máis con critérios clientelares que de xestió pública. Na foto, o director xeral, Femado Amare· 
lo de Castro, o Canselleiro de Presidéncia, Xaime Pita, e Xosé Carro Otero. 

As centrai.s sindicais respostan ao anúncio da Consellaria de Família 

A Xunta non debe alentar 
o retorno dos emigrantes sen ter 
programas para integralos, di a CIG 
-0- A. ESTÉVEZ 

O perfil do retornado de Amé
rica ten duas caras. Por unha 
parte, os emigrantes que ron
dan os sesenta anos e que, 
ainda que se achegan á idade 
de xubilación, non contan con 
aportes na seguridade social 
do Estado. Por outra, os retor
nad os de idade intermédia 
que, ademais das dificultades 
de integración cultural, discri
minados á hora de acceder a 
un emprego. Esta é unha das 
conclusións do informe que 
sobre emigración e retorno 
realizou a CIG e que pon de 
manifesto que a Xunta, mália 
o recente anúncio de fomen
tar a contratación de emigran
tes, non dispón de programas 
específicos para atendelos. 

O anúncio da conselleira de Fa
mília, Manuela López Besteiro, 
de percurar man de obra para as 
empresas galegas entre a colecti
vidade da emigración; replica en 
realidade unha prcposta de Xosé 
Manuel Beira no Parlamento que 
recibira unha durísima descalifi-. 
cación de Fraga. Ademais do 
responsábel de inmigración da 
CIG, Lois Pérez Leira, tamén a 
UGT desbota as condicións en 
que pretende levar a cabo a idea 
a Conselaria de Família. A CIG 
recusa a subvención ás empre
sas que contraten emigrantes 
tendo en conta que a taxa de de
semprego entre os menores de 
vintecinco anos acada no país a 
porcentaxe do 31,5. López Bes
teirq anunciou a posibilidade de 
que as empresas busquen pro
fesionais entre os descenden
tes de ·emigrantes e a posta en 
marcha dun plano de formación 

dos tillos de galegas no país. 

"As distintas administracións te
ñen o deber de garantir o direito 
constitucional a un retomo digno. 
A administración central ten que 
actualizar os seus programas de 
actuC!ción en favor dos emigran
tes. E necesária a reciclaxe profi
sional do persoal destinado á 
atención dos emigrantes no exte
rior. Os consulados e agregado
rias laborais teñen. que informar 
profesionalmente acerca das posi
bilidades do retorno. En moitos 
·casos, contrátase persoal laboral 
do próprio país, que non coñece o 
Estado español, nen a sua situa
ción sociolaborat'-', sinala Lois Pé
rez Leira. "A administración non 
debe nen atentar nen desalentar o 
retomo, a sua abriga ten que ser 
facilitar a información precisa so
bre os direitos que ten o emigran-

-te ao chegar ao seu país", enga
de. A falta de información no páis 
de residéncia provoca, segundo a 
central nacionalista, que retoma
dos en idade de trabatlar cheguen 
sen nengunha planificación, o que -
dificulta a sua inserción laboral. 

Retorno planificado 

O retomo foi en aumento desde 
os arios oitenta con motivo das -
crises economicas nos países 
americanos, que supuxeron nal
guns casos conxelación dos afo
rras bancários, crise dos sistemas 
de xubilación e falta de asisténcia 
sanitária. O retono de América 
supón un 40% do total e ten un 
ponto álxido no ano 1992, data na 
que á crise sumáronse dous feí
tos: as Olimpiadas de Barcelona 
e a Expo de sevilla, que oferece
ron unha imaxe de bonanza eco
nómica do Estado español no ex-

terior. A media anual do retomo 
dos últimos .dez anos cífrase en 
máis de seis mil cincocentas per
soas. A volta caracterízase pola 
idade avanzada dos seus prota
gonistas, polas trabas para aca
dar unha pensión, pala falta de vi
vencia e, tamén, polo desarraigo. 

En canto o retorno de Europa, 
que supon o 60% do total, é, se
gundo o informe de inmigración 
da CIG, un proceso planificado. 
"Foron investindo alguns aforras 
en Galiza, na compra dunha vi
venda; o seu vencello familiar é 
regular, xa que viaxaron unha 
ou duas veces ao ano ao seu lu
gar de orixe. Os motivos de re
torno son a xubilación, a crise 
económica, a falta de integra
ción e o auxe das atitudes racis
tas", sinala. Os problemas da 
volta repítanse: a difícil integra
ción dos tillos e moitas dificulta
des para atapar traballo. 

Ademais da actualización dos 
programas de atención aos retor
nados, Lois Pérez Leira conside
ra necesária a implicación da ad
ministración local neste proceso 
"para o cal a sociedade galega 
ainda non está preparada". Rese
ña que "o traspaso das compe
téncias da administración central 
aos governos autonómicos pro
vocou que se puxeran en mans 
das autonomias aspectos claves 
á hora da integración: educación, 
traballo, INEM, cultura, servizos 
sociais, vivencia, etc. No caso da 
Galiza, a Xunta co pretexto de 
que é competéncia do Governo 
central, escusa a inexisténcia de 
política de integración para estes 
colectivos e de orzamento desti
nado a atender a este importante 
sector social". 
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Esmeralda Rosa Riveiro traballa nunha empresa pesqueira portuguesa e di que -a eles non Hes destruiran a sardiña porque non a tiñan. Arriba, a Docapesca, que xestiona o porto 
pesqueira de leix0es. A. N. T. 

A falta de sard.iña, a concorréncia desleal e o alto prez o polo San Xoán provocaron os f eitos 

O sector pesqueiró portugués afirma 
que se exaxeraron os incidentes en Matosinhos 
9* H. VIXANDE que non hai nortada, que é cando pre se incumpre a regra número As razóns apontadas para a des-

ven a sardiña". Esta foi unha situa- un". A regra número un é un antí- trución do peixe son que habia 
"Os pescadores volvéronse ción que éontribuiu a provocar uns doto contra a concorréncia desle- sardiñas pola auséncia de norta-
loucos, revoltáronse e comeza- incidentes mínimos. Só se ·estra- al, para evitar que os barcos ou da e que non se cumpria a regra 
ron a tirar con todo o peixe que garon vinte toneladas de sardiña os camións vendan antes da número un. Pero habia unha ter-
atoparon". Asi explica Esme- das cento cincuenta ou cento oi- abertura da lonxa porque iso tira ceira: que o 23 de Xuño, noite de 
ralda Rosa Riveiro o que suce- tenta que se subastan a diário na cos prezos. "Non sabemos por San Xoán, o prezo da sardiña 
deu o 23 de Xuño en Leixoes lonxa de Leixóes. que acorre isto, beneficia a todos chega a rubir até o 500% e des-

. con vários camións de sardi- o cumprimento desta regra por- tas nos pescadores de Leixóes 
ñas. En apariéncia, unha lou- "Tamén tivo que ver que se in- que en realidade hai comprado- non· se ian beneficiar. "Os pesca-
cura colectiva, en apariéncia, cumprise a regra número un de res para todos'', explica Agostiño ores tan o que queren e nós 
tamén, un feito de grande im- Leixóes'', explica Agostinho Mata, Mata. "De todos xeitos -matiza- apandamos", di Esmeralda Rosa 
portáncia. Pero non son máis de Propesca. ~·A regra número un vai camiño de solucionarse e en Riveiro, empregada dunha em-
que apariéncias. Os incidentes di que non se pode vender peixe todo caso os pescadores só que- presa de peixe fresco e conxela-
rexistrados no porto de Mato- antes de abrir a lonxa, ás sete". rian facer notar este incumpri- do. Semellante crítica é algo que 
sinhos foron illados e de cativa Pero a continuación matiza con mento-cando non eles non están matizan todos. Agostinho Mata, 
trascendéncia, ainda que os retranca: "o que pasa é que sem- a pescar porque non hai sardiña". de Propesca, afirma que "non 
íneios de comunicación enea- era para causar distúrbios, pero 
rregáronse de magnificalos e B Sen problemas cos galegos os danos non foron importantes". 
de darlles tintes antigalegos. 

B Outro que resta importáncia aos 
Os próprios armadores de Pro- • Os galegos tampouco son un 

incidentes é un membro de 
pesca, através do seu portavoz 1 -daqui a finais de ano- haberá Docapesca, o organismo públi-
Agostiño Mata, consideran illa- 1 

problema en Leixoes. "Son calma e en todo caso, se hai al- co que xestiona o porto pes-
dos os feítos e para nada relacio- necesários, porque ademais gun problema no futuro, non queiro de Leixóes. "Apenas fo-
nados cos operadores galegas, 1 de traer pescado, tamén com- ten por que desmandarse; dei- ron vinte toneladas", explica o 
xa que das catro ou cinco vítimas 1 

pran peixe aqui para levar pa- ca agora non houbo sucesos · 
representante de Docapesca, ra alá. As relacións verdadeiramente importantes. 

dos asaltos, só unha empresa 1 comerciais están compensa- que engade que "o obxectivo 
era de propriedade galega, ainda 

1 das, o benefício é para todos", "Por que tiveron tanta repercu- non eran os galegas"_. 
que radicada en Portugal, é di- explica Agostinho Mata. sión nos meios de comunica-
cer, oficialmente portuguesa. 1 ción os incidentes?", pergún- Do que elude talar Docapesca é 

1 Contado, non está garantido tanse tanto o portavoz de da regra número un, a que im-
"Por serte nós non tiñamos pei- 1 que r:ion se reproduzan inciden- Docapesca como de Propesca. pede vender antes das sete pa-
xe nese momento e non perde- tes. E a terceira vez que "Xa sabemos como son alguns ra evitar a concorréncia desleal. 
mos nada'', explica Esmeralda 1 suceden, ainda que as causas periódicos", respóstanse am- "Docapesca é quen ten que fa-
Rosa Riveiro mentres limpa ~ sempre foron distintas. A bos. Pero non só os periódicos cer cumprir esta regra -di Agos-
diante do armacén no que tra- B primeira por un excedente de se fixeron eco. A Xunta tinho Mata-, pero falta un regu-
balla. Tocoulle a vários comer- peixe que fixo baixar os prezos, interviu, ao igual que o eurode- lamento que dea a Docapesca 
cializadores, pero podía terlle to- ~ a segunda por un conflito polo putado do PP Daniel Varela. capacidade de punir para obri-
cado a outros ben distintos. D arrastre e agora por falta de "Claro que resulta doado inter- gar a cumprir a regra, ainda que 

; sardiña. Ainda que non haxa vir cando os problemas non me consta que se está a redac-
"Nesta época sempre hai sardiña 

M 
garantia de que non se volvan son máis que pontuais e sen tar ese regulamento. En breve o 

-explica un mariñeiro de producir incidentes, si hai importáncia", matiza o incumprimento da regra número 
Leixóes-, pero este ano non por- 1 garantias de que a curto prazo portavoz de Docapesca. • un non será un problema".+ 

6 DE XULLO DE 2000 , 

Concentración en 
Millau Aveyron contra 
a mundialización no agro 

A vila francesa de Millau 
Aveyron acolleu do 29 de 
Xuño ao 1 de Xullo diversos 
actos para denunciar os 
efeitos da mundialización 
sobre o agro e sobre a 
alimentación. Na 
manifestación que tivo lugar 
odia 30 de Xuño 
participaron Lidia Senra, 
secretária xeral do Sindicato 
Labrego e Xosé Manuel 
Puga, secretrário de acción 
sindical. O evento coincidia 
co proceso xudicial contra 
labregos afiliados á 
Confederation Paysanne, 
sindicato agrário francés que 
mantén relacións co SLG. 
Son xulgados por unha 
acción contra un centro Me 
Donalds en construción na 
que denunciaban o uso de 
hormonas de engorde para o 
gando e a proliferación da 
"comida lixo". • 

Opencor, o disfraz de 
tendeiro de El Corte Inglés 

Dias despois do anúncio 
das medidas 
liberalizadoras do 
Governo, El Corte Inglés 
abriu o seu primeiro 
estabelecimento Opencor 
en Valéncia. Aproveitando 
a ampliación de horarios 
para o pequeno comércio -
que poderán facer uso da 
"abertura libre"- a cadea 
de grandes armacéns 
inaugura unha cadea de 
tendas que van oferecer 
desde produtos 
alimentários até libros, 
regalos e prensa. Para El 
Corte Inglés esta estratexia 
comercial ten avantaxes, 
non só relacionadas coa 
ampliación de horários 
decretada, senón coa 
imaxe e prestíxio que 
teñen as tendas 
tradicionais frente ás 
grandes superfícies. O 
obxectivo é inaugurar 
cincuenta centros en todo 
o Estado que abran os 365 
dias á semana das sete da 
mañá á unha da 
madrugada.+ 

Baltar, mediador 
do comércio tradicional 

O presidente da Deputación 
de Ourense, Xosé Luis 
Saltar, tras reunirse cunha 
representación de 
comerciantes o Martes 4 de 
Xullo, sinalou que o decreto 
de liberalización perxurdica 
ao comércio de Ourense. 
Nesta reunión tamén estivo 
presente o deputado 
popular Celso Delgado. 
Segundo transmitiu Saltar, 
están estudando cos 
comerciant~s algunha 
alternativa ás medidas 
liberal izádoras "modificando 
no posíbel as condicións 
que formula o decreto". Pola 
sua parte, a Federación de 
Comercio, Hosteleria e 
Turismo de CCOO aprobou 
na asemblea de 
Compostela, exixir ao 
Governo autonómico o 
mantemento da actual 
limitación de horários. • 
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Repsol, Endesa, lberdrola e Fenosa emigran O aforro familiar, 
, . 

en m1n1mos 

-0- RAMÓN MACEIRAS 

As tímidas medidas liberaliza. 
doras ditadas polo governo 
nos sectores eléctrico e de hi· 
drocarburos a penas afectan 
a fortaleza dos monopólios 
existentes e serven-lles de ex
~usa para conxelar o investi· 
mento no Estado español e 
lanzar-se aos mercados exter
nos, principalmente o latinoa
mericano, en busca de prezos 
de saldo e novas áreas de ne
gócio. Un peor servizo. eléctri· 
co e menos gasolineras serán 
as consecuéncias a meio · pra
zo das medidas "liberaliza. 
doras" do governo de Aznar. 

o 
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O INE publicou recentemen
te a Contabilidade Nacional 
de España anual, segundo 
a nova metodOloxia para- o 
período 1995-99, se ben as 
cantas dos sectores institu
cionais (famílias, empresas, 
administracións públicas) fi
can en 1998. Neste sentido, 
os dados mostran un 
descenso espectacular da 
taxa de aforro familiar, des
de o 14,4% en 1995 até o 
10,6% en 1999. Como as 
famílias están a aumentar 
fortemente o seu 
investimento, sobre todo en 
vivenda, iso conduce a unha 
diminución da sua capacida
de de financiación (aforro fi
..nanceiro neto) até mínimos 
históricos.Todo isa confirma 
o que en várias ocasións re
collemos nestas páxinas: 
que hai un exceso de 
consumo e que a economía 
comeza a requentar-se.• 

Repsol anunciou que en vista de 
que non lle deixan afortalar as 
suas posicións monopólicas en 
España terá que emigrar e bus
car outras alternativas. O resto 
das empresas enerxéticas toma
ron esta mesma resolución. En
desa anunciaba a pasada sema
na que as medidas liberaliza
doras lle abrigarán a diversificar 
as suas actividades e a buscar 
opcións distintas ás do mercado 
eléctrico. As telecomunicacións 
e a expansión en Latinoamérica 
son as duas vías de escape que 
Repsol YPF, Endesa, lberdrola e 
Fenosa analisan desde hai tem
po. As medidas do governo só 
catalizaron procesos en cernes. 

A venda de combustíbel deixará de ser o eixo central do negócio de Repsal YPF. A rede de gasalineiras non parece que vaia medrar moilo. O persoal 

A conxelación do monopólio que 
Repsol, Cepsa e BP teñen sobre 
a rede de transporte da Compa
ñía Logística de Hidrocarburos 
(CLH), que estabelecia unha cla
ra conexión entre os intereses 
dos refinadores e os proprie
tários da rede de transporte de 
CLH, a penas terá efeitos no 
mercado. No sucesivo non poda
rán ter xa unha participación su
perior ao 45%, e nengun grupo_ 
máis do 25%, o que abriga a un 
reparto do capital entre operado
res e accionistas minoritários. 

O governo tamén conxelou o 
monopólio que sobre a distribu
ción exercen igualmente Repsol 
e Cepsa, xa que as operadoras 
cuxa cuota no mercado sexa su
perior ao 30% non podarán abrir 
novas gasolineras en cinco 

anos (Repsol), tal período se re
duce a tres anos se é inferior ao 
30% e superior ao 15% (Cep
sa), permitindo, en . cámbio, que 
os grandes estabelecimentos in
corporen unha estación de ser
vizo nas suas instalacións. 

En definitiva, o monopólio Rep
sol-Cepsa subs~ste, e rompería
se na medida que no futuro se 
instalen novas gasolineiras por 
outros operadores, causa pouco 
probábel. Quizais se pode ria ter 
abrigado a Repsol e Cepsa a 
vender a distribuidores minoris
tas un certo número de gasoli
neiras para reducir o poder das 
duas citadas empresas. · 

En calquer caso, os 300.000 mi
llóns de pesetas que Repsol YPF 
espera obter pola venda da sua · 
participación na CLH e de Ena
gas investirá-os no estranxeiro. A 
empresa petroleira aforrará-se 
outros 100.000 millóns de pese- · 
tas, debido a que, nun prazo de 

· cinco anos, non poderá construir 
novas estacións de servizo. 

. . 
En calquer caso, a venda de 
combustfbel deixará de ser o eixo 
central do negócio de Repsol 

YPF. As medidas liberalizadoras, 
polo' tanto, non lle afectarán nes
te terreo dun modo moi violento. 
Desde hai tempo, o grupo está a 
perder cuota de mercado de for
ma intencionada. Dun 60% bai
xaron en poucos anos a controlar 
un 45%, e o seu obxectivo é si- . 
tuar-se no 40%. Nestes momen
tos, as 3.500 gasolineiras que po
s u e a compañia non achegan 
nengun benefício á conta de re
sultados. O elevado prezo do cru 
impede aumentar as marxes das 
estacións de servizo, e cada vez 
existen máis pontos de venda, 
polo que os ingresos son cada 
vez menores. Estes razoamentos 
permiten aventurar precisamente 
que a rede de gasolineiras non 
medrará de forma abundante. 
Existe mesmo o risco de que a 
tendéncia sexa á baíxa. 

No mercado eléctrico pasa tres 
cuartas partes dos mesmo. As em
presas eléctricas mostran-se igual
mente cépticas en canto ao efecto 
que terán as medidas. De momen
to, Endesa e lberdrola anunciaron 
que estudan aumentar a sua capa
cidade de poténcia instalada en 
México e Brasil. Concretamente, 
Endesa dispón de 1, 7 billóns de 

'hfiif Siiliifi 

pesetas para os seus investimen
tos, dos que 500.000 millóns se 
destinarán a Latinoamérica. 

No mercado de enerxia eléctrica 
adoptaron-se as seguintes medi
das: conxelación do monopólio 
que na xeración existe, xa que só 
duas empresa$, lberdrola e Ende
sa, controlan o 80%; no sucesivo 
os xeradores con maís do 40% de 
cuota non poderán aumentar a 
sua poténcia en cinco anos, perí
odo que será de tres anos para 
os que se encadren entre o 20% 
e o 40%. O duopólio lberdrola e. 
Endesa subsiste e rompería-se a 
medida que no Muro se instalen 
novos operadores, causa tamén 
moi ~ifícil, xa que ao único com
petidor con posibilidades (FEN) 
non o deixan medrar dentro do 
Estado e o envian a investir tora. 

A situación despois das medi
das "liberalizadoras" é que sub
siste a integración vertical entre · 
as actividades de xeración·, 
transporte e distribución, xa que 
as empresas que realizan as 
duas últimas fases do· proceso 
son propriedade no seu 75% 
das duas empresas que contro
lan o proceso.de xeración.• 

segue-se endebedando 
As adverténcias do Ban
co de España para que a 
banca free o medre credi· 
tício parece que darán 
poucos fruitos nos prc;)xi
mos meses, xa que o 
descenso do crédito non 
será tan espectacular co
mo pode esperar a autori
dade monetária. Estas 
son ao menos as 
previsións das caixas, 
que tras aumentar os 

· seus créditos en Maio un 
19,4%, esperan subas por 
baixo do 19% nos tres 
próximos meses, segun-
. do dados da CECA. Esta 
taxa, non obstante, é ain
da elevada se se compa
ra con anos anteriores. 
As medidas propostas 
polo Banco de España 
para endurecer as provi
sións obrigatórias pola 
concesión de créditos, 
que pretenden frear o 
medre de créditos, seme
lla que non lograrán de 
todo os obxectivos 
previstos nos próximos 
meses.• 

Bancarrota pontocorn 
Nas últimas duas semanas, as dúbidas en 
canto ás perspectivas da nova economía 
voltaron preocupar nos mercados. Un 
analista da Lehman Brothers advertiu 
que a Amazon poderá ficar sen diñeiro 
no início de 2001. 

O nome Amazon tornouse familiar, ao 
ponto de que a Time escolleu ao seu fun, 
dador, Jeff Bezos, como o Home do Ano 
en 1999. Sen embargo, ainda non sabe, 
mos se a Amazon, ou calquer outra em, 
presa pon_rocom, ten um modelo comer,. 
cial viábel. 

Na verdade, é ese o ponto. A estratéxia 
.comercial da Amazon -de perder diñeiro 
durante un longo período, encanto cons, · 
true unha posición no mercado- non é 
tan pouco comun. Segundo contan os 
manuais, é exactamente o que as empre, 
sas xaponesas fixeran nos seus mercados 

___ de-exportación durante as décadas de 70 
e 80, cando parecia imposíbel deter a 

economia do Xapón. A estratéxia, en si, 
non é nova. 

futut:o. Cando as ·persoas pensaban en 
.anovacións no sector privado, tiñan en 

O que ten de novo é 
a visión da Amazon e 
de outras compañías 
que seguen unha es, 
tratéxia de apostar 
todo na xogada desde 
o comezo, perdendo 
centenas de millóns 
de dólares, antes. de 
que alguén sequer te
ñ a a certeza de que 
s'erá posíbel facer di, 
ñeiro con ese negó
cio. Hai vinte anos 
parecia óbvio que só 
as grandes compañias, 
firmemente estabele-
cidas, · que estivesen 
obtendo grandes lu, 

'Nos últimos anos 
o mercado ten ... se 

mostrado entusiasmado 
en financiar compañías 

acabadas de fundar 
que requiren perdas 

durante anos" 

mente o desénvolvi, 
mento da série 360 de 
computadores da 
IBM, ou o desenvol, 
vimento do 7 4 7 pola 
Boeing. Na verdade, 
ainda hai seis ou sete 
anos, a opinión co, 
rrente era a de que as 
compañías xaponesas 
conquistaran a supre, 
macia tecnolóxica so, 
breas suas rivais ame, 
ricanas gradativa
mente, pois só os xa, 
poneses -que non eri

. fron taban nengunha 
presión incómoda pa
ra satisfacer os merca
dos fin?nceiros- po-

eros cos seus negócios xá existentes, po
dían permitir,se facer -grandes apostas no 

dian permitir-se facer planos a longo 
prazo e ignorar as perdas a curto prazo. 

Pero nos últimos anos, o mercado -accio, 
nário ten 1 se mostrado entusiasmado en 
financiar coinpañias acabadas de ·fundar, 
con planos comerciais altamente especu, 
lativos, que requiren a substentación de 
perdas durante anos, _antes de que se poi, 
da saber ao certo se tais planos teñen 
sentido. Na realidade, até ás empresas 
que tiñan condicións de financiar as suas· 
anovacións cos lucros obtidos por em, 
prendimentos mais antigos prefiren de, 
senvolver os proxectos máis arriscados 
como compañías semi,independentes, 
paFa aproveitar ese entusiasmo. 

Pero esa eufória esvaiu,se; e pronto será 
substituída polo cepticismo, pola exi
xéncia de que os novos emprendimen
tos apresenten lucros definidos antes .de 
poder levantar grandes sumas de diñei, 
ro. O de Ama:zon pode ser un caso lími
te. A era dos ~ilagres burs·átiles das em
p-resa.s pontocom pode estar chegando 
ao seu fin.• 
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Unión 
Fenosa 
deixa á 
Mesa sen lus 

Eran as nove e meia da mañá 
cando se foi a lus no local de 
A Mesa pala Normalización 
Lingüística en Compostela. 

- Non era ningunha avaria, 
Unión Penosa cortara o sub
ministro por falta de pago . . 
Desde Marzo, · a Mesa negou
se a abonar o importe do re
cibo da electricidade até que 
a empresa non llo apresenta
se en galega. A centraliña da 
Mesa desconectouse e as per
soas que ali estaban perderon 
oito horas de ritmo normal 
da sua actividade. Desde Ou
tubro de 1999 a Mesa recla
ma insistentemente a gale
guización dos topónimos e 
das facturas de Unión Peno
sa, con toda lexitimidade e 
mesmo acudindo ao estipula
d o no Estatuto Galego do 
Consumidor. Unión Fenosa 
tenos calificado de "radicais", 
adxectivo que máis acairia á 
atitude que levou a empresa a 
facer o corte de enerxia sen 
·prévio aviso. 

Cando Concha Costas, a pre
sidenta da MNL, chamou na 
mañá do Martes a Unión Pe
nosa confirmáronlle de que 
se trataba dun corte por im
pago e que o trato coa enti
dade estaba a ser o mesmo 
que o que terian coa "viciña 
Maria a da esquina". É dicer, 
unha ilegalidade amparada 
pola Xunta de Galíza que é 
quen autoriza os cortes. Pola 
tarde do mesmo dia xa 
Unión Fenosa recebira nu
merosas chamadas e comuni
cacións electrónicas -promo
vidas por Vieiras- protestan
do pola medida tomada. A 
directora da empresa en 
Compostela dirixiuse entón á 
Mesa dicindo que o corte de 
subministro se producira por 
un erro. A oposición da xen
te e a aparición nos meios da 
notícia levou a que a empresa 
recuase e volvese a conectar 
o subministro sen as tres mil 
pesetas e o pago dos recibos 
atrasado.; que reclaman sem
pre para reincorporar o servi
zo. A Mesa asegura que non 
pagará recibo algun até que 
estén galeguizados e estuda a 
posibilidade de demandar á 
empresa reclamando danos e 
perdas ocasionados polo cor
te eléctrico. Unión Fenosa· 
continua a dicer que son 
"problemas informáticos" os 
que lle impeden emitir as fac
turas en galego pero tamén 
recoñece que se existise un 
erro no importe das facturas 
se "solucionaría en 24 horas". 
A Mesa reclama unha respos
ta máis críbel... en galego. • . 
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Despois da manifestacion pola :z:ona vella de Santiago celebrouse ~nha festa tecno na Pra:z:a dos Bombeiros. A. PANARO 

Celébrase en Compostela a I Romaria do Orgullo Gai e Lésbico 

'Non somos doutro planeta' 
-0- PAULA BERGANTIÑOS 

Panos coas cintas· vermella, 
laranxa, amarela, verde, azul e 
violeta encheron de cor as 
ruas da zona vella da Santiago 
na tardiña do Sábado 1 de Xu
llo. Celebrábase unha mani
festació~ para defender a "li
berdade sexual, a liberdade 
para amar". Un acto encuadra
do no programa da I Romaria 
do Orgullo Gai e Lésbico orga
nizada polo Colectivo Gai de 
Compostela e a asociación 
de lesbianas BOG e que in
cluiu, entre outras actividades, 
un maratón de maribrilé e un
ha macrofesta tecnó con dj' s. 

"Detrás das persianas tamén hai 
lesbianas, detrás· dos balcóns ta
mén hai maricóns", foi un dos le
mas cos que durante a mobiliza
ción se lembrou que os homose
xuais, tal e como recol,le o cartaz 
da convocatória, non son "doutro 
planeta". Durante a xornada de
nunciáronse tamén as agresións 
homófobas que converten a Ala
meda de Santiago nunha zona 
perigosa, exixiuse o recoñecimen
to dos direitos das parellas de feíto 

e o fin do ensino patriarcal. Estaba 
apoiada por todos os partidos p<;>lí
ticos, pero os manifestantes per
guntabanse: "onde está, que non 
se ve a igualdade do PP?". 

"As lesbianas e os gais non que
remos integrarnos na sociedade 
porque xa formamos parte dela 
desde hai moitos séculas e parti
cipamos na vida cotiá co naso tra
ballo, coas nasas ideas, coa nasa 
forza, nas fábricas, nas tendas, 
nas minas, na escota, na constru
ción. Potas ruas sempre hai ho
mosexuais" -explicaba ao remate 
da mobilización, Carlos Valcárcel 
do Colectivo Gai de Compostela. 
E iso acontece, engadiu, "mália 
aos sucesivos intentos de exter
minamos ou no mellor dos casos 
de ecleptizarnos. Todo pota nasa 
diferéncia, polo naso peculiar e di
verso modo de ver as cousas, de 
sentilas, de vívelas". 

Valcárcel aponta que actos como 
está I Romaria ou a celebración en 
Vigo da I Semana do Orgullo Les
bigai, teñen como obxeGtivo "que a 
sociedade aceite a ver a sua com
posición plural e que esa asunción 
da diversidade se manifeste nunha 

equiparación total de direitos, e no 
que é máis importante, na fin do 
machismo e do heterosexismo". 
Desde ó Colectivo Gai de Santia
go tamén sinalan que para que is
to aconteza cómpre un "intenso 
traballo de visibilidade social: facer 
que rios vexan, que se decaten da 
nasa presenza". 

Noutros pontos do país tamén 
se convocaron concentracións e 
actos con motivo da celebración 
o 28 de Xuño do Día do Orgullo 
Gai e Lésbico. Unha semana an
tes en Vigo, durante a celebra
ción I Semana de Orgullo Lesbi
gai, diferentes colectivos denun
ciaban que cada cuarenta e oito 
horas marre por violéncia homó
f9ba un gai no mundo. De feito, 
és agresións foi un dos proble
mas que nos últimos dous anos 
máis preocupa a colectivos co
mo o Mi/homes da. Coruña. Du
rante a mesa redonda que inau
gu rou a Semana, o seu repre
sentante Xoán Pazos lembraba 
que o ano pasado un rapaz re
cebeu as coiteladas dun grupo 
de adolescentes e que hai tres 
meses un gai ven de ser golpea
do co casco dunhé!- moto.• 

Sani~ade investiga os· riscos_dos proxectis de vidro que expulsan 

Os botellins de SchwepP,s estoupan ao romper 
Tanto o Ministério de Sanidade 
e Consumó como a Consellaria 
están a investigar os botellins de 
tónica Schweppes que se ven
den nos supermercados porque 
ao romper estalan e proxectan a 
grande velocidade vidros moi 
afiados. Xa se produciron le
sións. O problema poderia radi-

. car en que o vid ro empregado 
para a sua .fabricación non ten 
cualidade suficiente en relación 
coa presión do gas das botellas. 

O primeiro caso que se coñece 
de lesións por un botellin de 200 
ce de tónica Schweppes foi en 
Madrid. Unha médico que adqui
riu várias unidades nun super-

mercado resultou ferida cando un 
dos envases caiu ao chan. Ao ra
char, proxectou vidros con moita 
ponta a grande velocidade, o que 
lle causou feridas inusualmente 
profundas nun pé que a eivaron e 
pr~vocaron a sua hospitalización. 

Cando esta persoa estaba · i nter
nada nun hospital, un dos médi
cos que a atendian perguntoulle 
·pola marca de botella que lle 
producira o corte. Ao respostar, 
o doutor díxolle que había pou
cos dias que operara nun olio a 
un ha persoa ferida por. oütro vi
d ro do mesmo produto e marca. 

Ante .a coincidéncia, a vítima do 

acidente comunicou os dous ca
sos ao Instituto Nacional de 
Consumo, que iniciou unha in
vestigación sobre a marca de 
botellins e que solicitou a todos 
os hospitais e centros de saude 
do Estado información sobre ca
sos que puderan ser iguais óu 
semellantes. 

Existe a sospeita de que o vidro 
co que se fabrican estes bote
llins sexa de baixa cualidade e 
moi fino para a presión que ten 
que soportar, polo que ao. cair e 
rachar a botella, estalaria e pro
xectaria a grande velocidade vi
dros moi pequenos e con ponta 
que serian moi lesivos.• 

Peche en Chantada 
por unha subvención 
para o Sáhara 

Anxo Maure, da Asociación 
Chantadina de Solidariedade 

.co Sahara (ACHASS), entrou 
o Luns 3 de Xullo no concello 
de Chantada co ánimo de 
quedar alí pechado e iniciar 
unha folg¡;t de fame. Explicou 
que os seus motivos residían 
nas inxustizas padecidas po
los habitantes do planeta e na 
necesidade dunha subvencion 
para a asociación da que for
ma parte, xa que o concello 
non cumprira o seu compromi
so de outorgarlles 365.000 pe
setas. Estes cartas ian desti
narse ao envio dun camión de 
axuda humanitária ao Sáhara 
e a costear as vacacións de 
tres nenos na Galiza. Moure 
levaba xa trinta horas de 
xexun cando o concello deci
diu facer efeitiva a 
subvención.• 

Sobrecarga de traballo e 
falta de camas no 
psiquiátrico do Rebullón 

Semanas atrás a precária si
tuación asistencial da unida
de de agudos do psiquiátri
co do Rebullón levou a que 
con trinta e nove camas, es
te servizo albergara 43 
pacientes, segundo ven de 
denunciar a CIG. A explica
ción que dá a central 
nacionalista é que "as 
camas dos pacientes que se 
atopan de permiso son ocu
padas por outros de recente 
ingreso, atopándose aque
les ao seu regreso do permi
so coa sua cama ocupada, 
criando esta situación gran
de malestar nos pacientes e 
nas suas famílias". Nos 
"momentos límites", segun
do a denúncia, chegouse a 
ingresar aos pacientes de 
agudos noutras unidades 
onde non poden estar. A 
. "polivaléncia do persoal" co 
consegulnte deterioro da 
asisténcia chega ao ponto 
de que o persoal do eentro 
ten que acompañar aos en
fermos nos traslados a facer 
probas e consultas.• 

Autobuses para reducir 
os accidentes nocturnos 
en Sanxenxó 

Xosé Guiña, conselleiro de 
Política Territorial, anunciou 
o Venres 30 de Xuño que a 
Xunta ia fletar autobuses 
nocturnos na zona de 
Sanxenxo, Poio e Ogrobe, 
en colaboración coa empre
sa Monbus. Cuiña, que subli
ñou que se podia tratar dun
ha experiéncia piloto, anun
ciou que os autobuses esta
rian en funcionamento desde 
o 7 de Xullo até o 31 de 
Agosto nun horário compren
dido entre as once da noite e 
as seis da mañán. A ·un pre
zo reducido, nos dias punta 
poden chegar a poñerse en 
circulación catorce 
autobuses cada hora, segun
do o conselleiro. • 
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HENRIQUE ALLER: 
VIDA E MORTE DUN HEROE GALEGO EN AYACUCHO 

O escándalo provocado polo fraude electo
ral no Perú achegounos un pouco máis ao 
drama daquel país, próximo e distante co 
que ternos unha relación chea de paradoxas. 

Hai honores para heroes oficiais coma o vi
gués Casto Méndez Núñez que acadou o cu
mio da gloria por mandar a poderosa escua
dra que levou no 1866 unha chea de obuses 
para esnaquizar o porto peruano do Callao 
e, xa de camiño para casa, o chileno de Val
paraíso; e quedou tan satisfeito como seme
lla nas moitas estatuas que lle fixeron. Pola 
contra esquecemos aos que adican o seu es
forzo a tarefas máis constructivas. 

Todo o mundo coñece ao extremeño Francisco 
Pizarro, conquistador dun imperio cheo de te
sauros. E, mesmo os gal.egos, ignoramos ao noso 
paisano Xoán de Betanzos que foi o primeiro 
que deu expresión escrita ao idioma quéchua, e 
trasladou ao papel o tesauro cultural da riquísi
ma historia dos incas e a súa mitoloxía. 

No Perú de hoxe hai moita necesidade de 
heroes sen estatua. Xente normal, coma os 
milleiros de cidadáns que se mobilizaron pa
cíficamente no apoio do candidato To ledo, 
coma si for un madeiro flotante no naufraxio 
dunha democracia tan largamente mengua
da. Intentaban inutilmente que o primeiro 
mundo pensara nos dereitos dos pobos máis 
que no futuro dos investimentos dos grandes 
capitais privados. Mentras tanto hai sitio pa
ra outros moitos heroes que contribuan a pa
liar algu.nha das enormes carencias que sofre 
a maioría da poboación daquel país. 

O Perú non deixa indiferente a quen o co
ñece. A paisaxe o&ece todos os extremos e 

SANTIAGO DEL VALLE CHOUSA 

todos os contrastes: deserto, selva, neves 
perpetuas .... Un mundo no que a vida e a 
marte teñen outro significado. 

Poidémolo comprobar o ano pasado a finais 
de xuño cando xunto co médico Xosé Vidal 
voltamos a Cusco ao remate da nosa tercei
ra expedición arqueolóxica seguindo os pa
sos de Xoán de Betanzos no distrito de Vil
cabamba. Cando, dacordo có prometido, ía
mos viaxar ata Ayacucho para visitalo sou
bemos que Henrique Aller morrera o sete 
de xuño e xa estaba soterrado na Coruña. 

1 

A dor da mala nova fíxose máis amarga en 
días sucesivos cando lles comentamos a ami
gos peruanos a marte en accidente dalguén 
adicado a tarefas de cooperación e moi com
prometido cos dereitos da poboación indíxe
na. Varios fixéronnos a mesma pregunta: 

-"¿Seguro que foi un accidente? 

Amigos peruanos de ideoloxías e oficios 
diversos coincidían na mesma opinión ex
presada sempre en privado. Se unha per
soa coa traxectoría de Henrique Aller mo
rría en A yacucho en circunstancias pouco 
claras habería que pensar inmediatamente 
na posibilidade dun accidente provocado. 
As organizacións de dereitos humanos de
nunciaron a desaparición de oito mil pe
ruanos desde 1983, e dous tercios deles 
faltaron en Ayacucho. T amén denuncian 
atentados mortais, simulados como acci
dentes, contra opositores e líderes locais, 
atribuidos aos servicios secretos do Xene
ral Vladimiro Montesinos. Nun país moi 
mal comunicado, cheo de barrancos pro
fundos e silencios espesos, as veces é. moi 

difícil saber o que poido realmente pasar 
cando ocorre unha trax~dia . 

Finalmente quedamos convencidos de que 
foi un tráxico accidente de circulación agra
vado pola distancia aos centros sanitarios; e 
non un asesinato simulado o que acabóu coas 
vidas de Henrique Aller, da xove cooperante 
coruñesa Mercedes Arteche e do conductor 
peruano que lles acompañaba. Pero era unha 
dúbida razoable e nece5aria, porque o seu tra
ballo aló era especialmente arriscado. 

• HENRIQUE ALLER RENUNCIOU hai 
anos á súa posición profesional de avogado 
de prestixio ben gañado na Coruña e bus
cou outra alternativa vital adicándose a ta
refas de cooperación internacional en Ni
caragua, Palestina e Bolivia ata instalar o 
seu fogar no ollo do furacán, en Ayacucho. 

No distrito veciño de Vilcabamba lembran a 
un temible terratenente de chamado Roman
ville que ata mediados do século XX aínda 
cortaba orellas e dedos cando quería impoñer 
un castigo aos labradores das súas terras. Con
tra del ergueuse nos anos sesenta a breve pero 
moi famqsa guerrilla do troskista Hugo Blan
co. Despois co paso do tempo os vellos caci
ques perderon o seu poder aínda que aparece
ron novos problemas para o pobo. 

En Ayacucho nos anos oitenta medrou o 
ovo da serpe que levou a algúns universita
rios ás montañas para desenrolar unha 
cruel interpretación das teorías de Mao T se 
Tung para levar pola forza a revolución 
desde o campo.ata as cidades. 

A súa violencia demente contra os campe-

siños foi soamente superada polo sadismo 
das ·represalias de grupos militares, policías 
o narcos. E a sangría non parou ata que 
nas duas ribeiras do río Apurimac, en te
rras de Ayacucho e Vilcabamba, os campe
siños, organizaron a sua propia defensa; e 
eles mesmos perseguiron a Sendero Lumi
noso en zonas da montaña onde o exérci
to e policía non chegaban. Pero tras os se
cuaces de Abimael quedou a miseria agra
vada, poboacions desprazadas á forza e no
vas ameazas das multinacionais, de caci
ques locais e de mafias diversas que lles 
disputan as súas terras . 

Henrique Aller estaba lexitimamente orgu
lloso do seu traballo en Ayacucho. As súas 
vacacions na Galiza foron nestes anos unha 
sucesión de charlas e actividades de apoio 
que moveron á solidariedade de moitos con 
aquelas poboaciones tan castigadas. 

Mais non todo eran loubanzas. Henrique en
tregábase con paixón as cousas nas que cría e 
foi un home incómodo para ás estructuras 
máis burocráticas da cooperación i,nterna
cional europea coas que traballaba. As veces 
facía que saltaran faíscas, coma a máis ousa
da crítica que alguén desde o Perú lanzou 
contra súa, que eu considero o mellor eloxio. 

Tiña, dixeron: un "estigma do gobemo pe
ruano" por ser "un home belixerante en 
principio a favor dos pobres". 

Aínda que non boa a intención do autor da 
frase, eu penso que neste cabodano é o me
llar epitafio para este amigo de Lalín que 
nunca esqueceremos; o apaixoado, vital, e 
sempre sorrinte, Henrique Aller. • 
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DEPORTES 

ltália paga coa decepción o seu intento de se burlar da história 

Fráncia converte a fortuna en xustiza 
-O- CÉSAR LORENZO GIL 

Mália que ltália pul(o a carauta axeitada para dar a sorpresa 
na final da Eurocopa, mália que Fráncia non foi ·tan supe
rior ao seu rival como na maioria dos anteriores partidos 
deste campionato, o cerio é que a sua vitória foi un acto de 
xustiza, unha reivindicación da calidade, da solidez de toda 
unha equipa, da boa saúde de todo un modelo de futbol que 
non queria que os italianos asumisen a sua representación. 

Non podia ser que volvese rir ás 
gargalladas a Gioconda tras un 
novo golpe de efecto dos seus 
compatriotas. ltália pasou toda a 
Eurocopa meténdolles o dedo 
nos olios aes seus rivais, cons
truí ndo ·un discurso futbolístico 
baseado no circunlóquio e a so-

· briedade, incluso de cuspe. A 
equipa azul chegara á final de 
Rotterdam aforrando todo menos 
arámio nas trincheiras. Venderon 
o balón a cámbio do seu territó
rio definido, minado e defendido 
por unha artilleria que non pode 
ser esquecida: Cannavaro, lulia
no, Maldini e sobretodo Nesta. 

E por diante dos canóns infalí
beis, sobran cascos, metralla
doras e gábias de defensa. A 
história era ben coñecida. ltália 
xoga sen xogar, abusa do seu 
herdo xenético para volver impo
ñer a sua máxima achega,á lin
guaxe do balompé: o catenaécio, 
copiado de Suíza nos anos 30. E · 
ainda que van vencendo e pa
sando as eliminatórias, a prensa 
bótaselles enriba, arrubiados pe
la vergoña dos comentários do 
extranxeiro. Incluso se arrepuxe
ron adais desta filosofia, como 
Arrige Sacchi, que xa sabia o 
que era chegar á area da definiti
va vitória (mundial dos Estados 
Unidos, 1994) a base de rebotes 
e contraataques mortais. 

. A metamorfose 
ou o Carnaval 

O caso é que ltália tiña un esti
lo, un repertório que Zoff dirixia 
con ' lixeirísimas variacións cada 
tarde de futbol. O pasado Do
mingo, 2 de Xullo, non tiña por-

que mudar nada. Tres dias an
tes, a resisténcia diante de Ho- . 
landa caloulles a boca a todos 
os críticos, chamou ao protago
nismo a moda de meter a perna 
até o desfalecemento e lago es
perar que Toldo confunda os· 
pés dos tiradores de penaltis. · 

Mais Zoff arrepentiuse no concer
to final da especial harmonia que 
difundira entre os seus pupilos. 
Foi por iso que mudou totalmente 
o espectáculo. A cada un dos 
seus regaloulles unha carauta e 
levou a sua selección ao Carna
val de Venécia. Durante 50 minu
tos, os italianos quixeron atacar, 
racharlles os esquemas a uns 
franceses alelados, desorienta
dos porque asumiran demasiado 
rapidamente cal era a baralla coa 
que xogaban. Todo o mundo se 
sorprendía, fregaban nos ollas e 
beliscábanse. "Tres saques de 
esquina en só dez minutos!?" Era 
namais unha entroidada, non un
ha metamorfose. Cando Delvec
·chio colleu nas patacas a Desailly 
e marcou o 1-0, caeron os disfra
ces e volveron brillar os unifor
mes de camuflaxe. Comezaba a 
chover en Rotterdam. 

Zidane volveuse Pétain? 

Na traizón italiana aos seus. pró
prios princípios, Fráncia actuou 
coma un escéptico abrigado a 
crer a base de sopapos. A saída 
en tromba dos seus rivais ra
chou o· esquema da absoluta 
calma que impera no sistema 
francés. Deschamps e Vieira 
non eran quen de deseñar unha 
estratéxia de destrución eficaz e 
Djorkaeff e Henry fracasaban 

unha e outra vez cando querian 
buscarlles as cóxegas a Maldini 
e Cannavaro. E onde estaba Zi
dane? O rei estaba abrumado 
polo peso da sua corca. Nen lle 
refulxia a careca. A camisa co 
número dez pasaba máis tempo 
tora de plano que dentro. Non ti
vo grácia nen decisión. Foi máls 
unha pexa ca unha peza básica 
para os campionísimos. 

O gol italiano non axudou na re
acción .e un ruxe-ruxe percorreu 
a República desde a Alsácia até 
a Gascuña. Que lle pasou a 
Zinedine? El vendeuse ao inimi
go? Ten medo do ódio cand.o 
valva a Torino? "Mon Dieu, o 
he roe converteuse en traidor, ao 
xeito do xeneral Pétain, que 
vendeu Fráncia aos alemáns". 

Tampouco foi para tanto. Talvez 
esgotamento, talvez demasiada 
presión. Con certeza, é ben difí
cil facer duas finais interna
cionais ao cento por cento. E Zi-

dane xa tora o mellar hai dous 
anos en Paris diante do Brasil. 

A paciéncia francesa, contado, 
deu os seus froitos. Xustamen
te, cando o guión do filme ·vol
veu ao rego e cadaquén asumiu 
o seu rol, Fráncia tivo a capaci
dade de non ter présa. Ainda asi 
non foi a equipa inexpugnábel 
doutros dias. Del Piero e Totti 
marearon as torres galas e só o 
incomprensíbel desacerto do 
primeiro indultou ao selecciona
dor Roger Lemerre. 

Futbol ao estilo Hollywood 

Pódense poñer moitos defectos 
cando se tala do futbol actual, es
pecialmente en canto á elite se re
tire, pero desde que o Manchester 
lle roubou ao Bayern unha Copa 
de Europa en dous minutos, xa 
nunca máis .compensa marchar 
dos partidos un intre antes do fi
nal. Esta Eurocopa parece dese
ñada por un guionista de Hollywo-
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od, ainda que seria máis léxico re
clamar que lle dean este cárrego 
ao inventor do "gol de ouro". 

Ninguén lle colocou o título aos 
italianos nunca. Cando se es
vaia o descanto e Fráncia en
saiaba o ataque . final , aparece
ron de novo as imaxes da re
montada de España diante de 
lugoslávia e outras épicas, como 
a de Portugal diante de Inglate
rra ou dos próprios iugoslavos 
contra Eslovénia. Wiltord, o fe
dello dianteiro do Girondins de 
Burdeos, quería un oco na histó
ria e conseguiuno, ferindo ade
mais de morte ao porteiro Toldo. 
A glória definitiva tamén tiña que 
chegar dunha acción doutro ac
tor secundário da equipa lendá
ria. David Trezeguet deulle o tiro 
de grácia ao gardamallas contrá
río e conseguiu facer da fortuna 
xustiza, entregarlle a Copa aos 
mellares e librar a história da 
mácula de facer exitosos, tamén 
no futbol , os especuladores.• 
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Os rotei,,,s forman parte dos diferentes programas. En Vigo, por ex.emplo, os Paseos Peclagóxicos incluen visitas a Ensenado de Sán Simón e a Serra do Suído, entre outros espazos. 

* P. BERGANTI ÑOS 

Un ano máis a CIG e a AS-PG apresentan o programa para as 
Escotas de Verán que se celebran no mes de Setembro en di
ferentes vilas e cidades do país. Roteiros, obradóiros de mú
sica, teatro, plástica, animación á leitura, conferéncias e ou
t ras actividades conforman a oferta destes encontros dirixi
dos ao profesorado de educación Primária e Secundária. Cas
telao e Murguia terán presenza en todas as convocatórias que 
prevén diferentes actos cos que contribuir a divulgar a impor
táncia das duas figuras especialmente homenaxeadas este ano. 

Unha vez máis Setembro oferece 
a posibilidade de matricularse en 
diferentes datas nas Escalas de 
Verán que se apresentan baixo 
os lemas Xornadas do Ensino 
-en Santiago, A Coruña, Vigo e o 
Baixo Miño-, Encontros Pedagó
xicos - Ribadeo, Ourense e Fe
rro!- Xornadas de Música Tradi
cional en Lugo e Semana da Edu
cación en Pontevedra e Ribeira. 

Comeza o programa cos Encon
tros Pedagóxicos que se cele
bran en Ferrol desde o 11 de 
Setembro até o dia 15 nos que 

se tratarán cuestións como a 
discriminación de xénero na es
cola, a imaxe da muller na publi
cidade, o sexismo nos libros de 
texto, o tratamento da muller no 
estudo da História, a sua rela
ción coa mitoloxia ou a interven
ción socioeducativa con nenas e 
nenas de Preescolar. 

As Xomadas de Santiago, que se 
celebran entre os dias 25 e 29, 
oferecen a primeira hora da tarde 
obradoiros de música tradicional, 
coeducación, plástica, teatro, ani
mación á leitura, alimentación e 

saúde e de atención á diversida
de ademais de unha conferéncia 
sobre normalización lingüística no 
enisno, que imparte X.Lois Bau
zas MiHán, membro da Coordena
dora de Equipas de Normaliza
ción Lingüística da Comarca do 
Salnés e outra sobre as claves e 
constantes temáticas na obra de 
Castelao que analisará Manuel 
Reí Romeu, a actuación da canta
autora Paloma Suances, unha se
sión de cantos a cargo da actriz e 
conteira Patrícia Vázquez e un iti-

. nerário histórico artístico e ecoló
xico polo concello de Noia. 

Con qnterioridade, do Luns 18 a 
Xoves 21 desenvolveranse as 
de Vigo, que incluen os xa tradi
ci on a is Paseos Pegagóxicos 
que este ano levan por título A 
auga na paisaxe (/) con visitas a 
Cabo Estai-Monteferro, á Serra 
so Suido, á Ensenada de San 
Simón e a Lágoa soterrada da 
Cova da Zenza no Courel, entre 
outros lugares. O Venres 22 e 

con motivo do 50 cabodano da 
marte de Castelao está prevista 
unha conferéncia do historiador 
Bieito Alonso sobre Castelao e 
o exílio, unha proxección de au
d iovisuais e a representación 
da obra Castelao, sempre da 
compañia Espello Cóncavo. 

Tamén o Luns 18 inaugúranse 
as Xornadas na Coruña coa con
feréncia Desigualdade e violén
cia xuvenil, a cargo de Ana Igle
sias. Até o Venres 22 trataranse 
os temas criación literária, teatro, 
plástica, práticas de laboratório, 
elaboración de textos, o ensino 
da ciéncia e a formación científi
ca e animación a leitura. Com
plétase o programa coa proxec
ción dos audiovisuais sobre a vi
da e obra de Castelao, a actua
ción de Paloma Suances, o tea
tro de Ula-Lume e Manuel Maria 
achegarase á figura de Murguia. 

Nas mesmas datas, en Riba
deo, celébranse os Encontros 

Edicións A Nosa Terra aséntase como a segunda editorial de Galiza por número de títulos 

Máis de catro milleiros de persoas 
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Pedagóxicos da Mariña con ta
lleres sobre Educación Infantil, 
Física, novas tecnoloxias, socio
lingüística. lncluen un paseo en 
lancha pala Ria de Ribadeo e vi
sita ao litoral. En Pontevedra, o 
mar vai ser o protagonista da 
Semana da Educación. Sobre el 
versarán as intervencións de 
Francisco Calo, Adela Leiro, 
Maria Campos, Emílio lnsua, 
Carmen Domech, Raimundo 
Naveira e Maria Dolores Costa 
Varela. A Castelao apresenta
rao Xavier Camba e está pro
gramado un roteiro polo Lérez. 

Obradoiros de Meio Ambiente , 
novas tecnoloxias, educación 
física, animación a leitura, plás
tica e música, compoñen o pro
grama da de Ribeira que come
za tamén o 18 de Setembro. 
Haberá espazos para os con
tacontos, a cargo de Paula Car
balleira, Murguia, do que vai ta
lar Xerardo Agrofoxo e Pedro 
García Vidal e unha visita guia
da as necrópolis megalíticas da 
Serra do Barbanza. Con an
teriorida, Manuela Soto, presi
dente de Adega, falará da nova 
cultura da auga. - - - -

Contra o final do mes, o Luns 
25 inugúranse en Lugo as Xor
nadas sobre Música Tradicional 
con cursos sobre Danza Fácil 
que imparte Gema Lombo e 
que é a continuación do cele
brado o pasado ano e sobre as 
Danzas do mundo con acompa
ñamento instrumental a cargo 
de Isabel Méndez. 

T amén do 25 ao 29 están pro
gramadas as actividades en Ou
rense con seminários sobre a 
escala na rede, a danza infantil, 
a biblioteca na escala, o ensino 
do inglés en educación infantil e 
primária a educación plástica e 
as titarías. O apartado de activi
dades completárias inclue unha 
visita guiada ao castro de Santo 
Tomé. Ao tempo no Baixo Miño 
están programadas actividades 
na natureza, teatro de títeres e 
Agustin Fernández Paz talará 
do desexo de ler. 

Os encontros están homologados 
a todos os efectos pola Consella
ria de Educación e a matrícula 
pode formalizarse no local da 
CIG-Ensino (Tlfn:981 59 46 86) e 
da AS-PG (981 59 58 54). As 
prazas son limitadas polo que a 
adminision nos obradoiros será 
por rigurosa orde de inscripción.• 

visitan cada semana a edición electrónica de A Nasa Terra 
A editorial A Nosa Terra situou
se como a segundo editorial da 
Galiza en canto ao número de 
títulos publicados, cun fundo de 
máis de 350 libros vivos en ca
tálogo nestes dez anos de an
daina editorial, segundo expuxo 
o conselleiro delegado Xosé 
Fernández Puga na xunta xeral 
de accionistas de Promocións 
Culturais Galegas S.A. Unha 
xuntanza embargada pola tristu-

. ra debido a que, á mesmo hora, 
estaba senda soterrado en Ma
side o pai do presidente Cesá
reo Sánchez lglésias. 

O director, Afonso Eiré, puxo de 
manifesto como o ano 1999 se 

pode considerar de transición 
para o semanário, mália a que 
se intruduciu a cor e se lle deu 
un importante pulo á edición 
electrónica, con máis de 4.000 
entradas semanais que len un
ha média de 37 páxinas, conse
guindo, ao mesmo tempo, au
mentar as vendas nun 5% e a 
publicidade en máis dun 25%. 

No semanário prepáranse re
formas importantes para o últi
mo trimetre do ano 2000, para 
chegar ao número 1.000 cun 
producto totalmente renovado 

. e actualizado, adaptado á nova 
sociedade galega "sen perder 
os alicerces que o sosten des-

de 1907". Destacouse o pulo 
que se lles deu ás seccións de 
servízos, que se potenciará 
ainda máis, asi como a próxi
ma incorporación gradual de 
novas sinaturas representati
vas dun amplo abano social e 
político. 

A respeito do diário, Eiré desta
cou que o proxecto segue 
adiante, "pero non queremos in
terferir ou competir con outros 
que poidan xurdir desde a base 
social progresista ou nacionalis
ta". Resaltou os diversos con
tactos realizados, o proxecto 
económico e xornalístico xa re
matado e as espectativas xera-

das, cada vez máis grandes en
tre os lectores de A Nosa Terra. 

"Un semanário non é un diário 
sete veces mais pequeno, se
nón un tipo de publicación dife
rente. O semanário non pode 
reemprazar a un diário galeguis
ta, nen pode ser lido baixo este 
prisma. Un semanário, reflexivo, 
de debate, é totalmente necesá
rio, polo que, se se pon en mar
cha o diário, o semanário conti
nuará a existir independente
mente. O diário teria que lanzalo 
unha nova empresa na que par
ticipen tanto as xentes como o 
capital de A Nosa Terra, pero 
sen pór en perigo o logro impar-

tante acadado até de agora", 
afirmou Afonso Eiré. 

Ano Castelao 

Por outra parte púxose de mani
festo o papel decisivo de A Nasa 
Terra, no Ano Cas1elao, tanto 
lanzando a idea e contribuindo 
decisivaente á sua populariza
ción, como espallande a vida e 
obra do Pai da Pátria Galega, con 
120.000 libros sobre esta figura 
vendidos e numerosas exposi
cións realizadas, tanto en solitário 
como en colbaroción con entida
des e concellos. As destinadas ao 
ensino xa estiveron presentes en 
máis de 300 coléxios. • 
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Beiras califica o informe de Anes de ultra-nacionalista, chauvinista e xenófobo 

Puiol ve na ofensiva da Académia da História 
a vontade de: r~gresar a un Estado de molde castellano 
-e> G. LUCA 

A revisión dos textos históricos: do er.isino que propón a Real 
Académia da Historia a instáncias do Governo central, semella 
unha reconsideración dos estatutos de autonomía. Asi o ven os 
asinantes da Declaración de Barcelona (BNG, CiU e PNV), que 
denunciaron a apresehtacióh, o cootido e a finalidade do infor
me. Beiras dixo que o documento, era ultra-nacionalista, chauvi
nista e xenófobo e Jordi Pujol coida que estamos diante dunha 
operación que busca revisar as competéncias autonómicas e re
gresar a un conceito uniformista do Estado, de molde castellano. 

O voceiro do BNG no Congreso, 
Francisco Rodriguez dixo que a 
a Acaémia da História puxérase 
ao servizo da polHica do Gover
no central en matéria de educa
ción, "que é espa-

Historia está a entrar se cadra na 
discusión da Constitución. "Non 
dubidando que o localismo de boa 
parte do ensino contribue a igno
ráncia dos estudantes en cues-

ñolista, . sectária e 
prexuiciosa" e 
laiouse de que os 
académicos non 
se adiquen ao es
tudo da história ~fa
gan de "armadillo 
d,o governo". O 
p·residente da CIG 
Manuel Mera dixo 
do texto de Anes: 
"é un ataque xa 
non ao nacionalis
mo, senon ao con
xunto da socieda
de galega". lnaxi 
Oliveri, conselleiro 
basca de educa
ción, coida qué o 
Governo central 
utiliza a Académia 
da História para 
demonizar e liqui
dar o nacionalis
mo e desprestixiar 
o sistema de ensi
no basca. Sen en
trar na parte aca
démica do infor
me, Oliveri di que 

1 
Considerar 

!. a egréxia casta 
·de pensadores e· 
políticos 
nacionalistas, 
desde Fichte, 
Michelet ou 
Manzino' até 
Cambó, Nerhu e 
· Morgenthau 
como 
expoñentes da 
ignoráncia é, sen 
máis, unha 
animalada" 
MIGUEL HERRERO 

os juicios devalo- · DE MIÑON 
res son pol'fticos, 
ofensivos e non 
se corresponden 
coas atribucións 

tións históricas, 
lembro que a mi
ña tilla tamén 
aprendeu a altura 
do Pico das Tres 
Províncias, as re
tortas do Alber
che e asuntos po
i o estilo da xeo
grafia madrileña, 
sen que lle ensi
naran onde fica
ba o Guadiana e 
xa non digamos o 
río Marañón. Co
mo se a xeografia 
servise para sair 
de acampada an
tes que para si
tuarmonos ·no 
mundo. Culpar 
disto aos na
cionalismos histó
ricos, e, ainda 
máis, como reve
la o caso galega, 
á conciéncia dife
rencial das nasas 
comunidades his
tóricas, e á utiliza
cións das compe-
téncias que lle re
coñece o bloque 
de constitucionali
dade, paréceme 
unha demasía 

do foro da história española. máis no concerto de falcatruadas 
que di pretender armonizar a plu-

Miguel Herrero de Miñón, que tora 
vice-presidente de Alianza Popu
lar e aspirante a sucesión de Fra
ga cando o actual presidente da 
Xunta tora vetado polos mesmos 
militantes do partido que fundara, 
entende que a Real Académia da 

ralidade española". · 

Naciona lismo e 
liberalismo da man 

Herrero entende que os que din 
(Continua na páxina seguinte) 

--~~---

El IMPERIO 

El P~rrulito, de Antonio Álvarez Pérez, Maestro Director del Centro Educativo " Álvarez" de Valladolid. Miñón 1965. 

TASIO / Gara 
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' O ESTADO A DEBATE 

(Vén da páxina anterior) 

que nacionalismo significa o mes
mo que intoleráncia e atraso reve
lan que o O descoñecemento da 
história é máis antergo e e profuso 
do que pudiese parecer. "Na
cionalismo e liberalismo democrá
tico foron da man arreo, dende o 
século pasado até a inapreciábel 
contribución dos nacionalistas, es
pecialmente dos cataláns, á nosa 
transición e proceso constituinte". 

O fundador de AP recorda que a 
conciencia nacionalista medrou 
de par da modernización e foi de 
feito o único marco viabel para a 
deocrácia política. "Considerar a 
egréxia xinea de pensadores e 
políticos nacionalistas, dende 
Fichte, Michelet ou Manzino até 
Cambó, Nerhu e Morgenthau co
mo expoñentes da ignoráncia e, 
sen máis, unha animalada. E pe
rigosa, porque descalificar impide 
procurar comprender, algo indis
pensábel para falar e chegarmos 
a entendemos. Nunca a ignorán
cia fíxolle proveito a ninguén, co
mo decia Marx de mozo". 

O informe da Real Académia da 
História é un arma utilizada polo 
Partido Popular, na opinión de 
Josep Fontana, director do Insti
tuto Universitário de História 
Jaume Vicens Vives. "Paréceme 
claro que está a a ser utilizado 
polo Partido Popular, que dirixe 
a sua atención prioritária ao País 
Basco dentro desa rapa na que 
anda contra o PNV e determina
das manifestacións do naciona
lismo basco". Fontana califica o 
consenso historiográfico propos
to polo ministério de Cultura (a 
definición por expertos dos feítos 

__ .....,,,..,_ ___ ....... _.,gr_ ______ ~·'-~.--·-----·"'-·-~-· --- _...__ -Ta;jl;.-
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que deben ser lembrados) "unha 
vella cuestión que de puro vella 
xa non é nen cuestión: alemáns 
e franceses buscaron textos pa
ra se non aldraxar, sobre os 
seus grandes pleitos; pero nen a 
Académia (da História Española) 
sabe o que hai que facer. Di que 
compre salientar o que une e 
non o que arreda e despois ase
gura que non se pode uniformi
zar. Unha institución (a Acade
mia da História Española) que 
durante 60 anos calou diante de 
toleiradas e aldraxes, non ten 
agora lexitimidade para exercer 
a censura". Fontana pon un 
exemplo das senténcias científi
cas dos sesenta anos: Os xu-

deus tiñan como principal axente 
en España ao granadino e cate
drático Fernando de los Ríos". 

O directivo da Federación de 
lkastolas, lñaki Etxezarreta sina
lou que "aqui e en calquera lu
gar que se précie de ensinar a 
história cun mínimo de calidade 
a formulación non é ensinar a 
história imperial dos reinos e 
dos señores senon do que os 
franceses chaman a pequena 
história baixo un conceito máis 
social. Se cadra o que lle pasa a 
Académia da História Española 
é que bota en falla tempos pa
sados; o que ten que facer e 
porse en clave moderna."+ 

Quen bombardeou Gernika? 
Amáis das condenas directas, o 
informe de Gonzalo Anes pro
vocou unha revisión de mitolo
xemas da historiografia españo
la e serveu para lembrar que 
durante 60 anos os tópicos im
periais camparon no ensino sen 
que nengún académico pedise 
corrección. 

Xosé Estévez, galega e profesor 
de história da universidade Bas
ca resume nun artigo publicado 
no xornal Gara as contas pen
dentes do ensino da história. 
"Imparto clases da Historia Con
temporánea de España no ba
chelerato LOGSE e na Universi
dade. É totalmente falso que se 
proporcione aos alunos unha vi
sión nacionalista e racista da his
tória basca, Máis ben, a história 
do País Basco fica subsumida 
coma un mero apéndice da es
pañola. Mesmo queda baixo un
ha visión maniquea e simplista a 
certos episódios a prol do prínci
pe bon, o español. Os carlistas 
eran cavernários e trogloditas, 
fóra do carácter fuerista e social 
do movimento que o próprio 
Marx salientou. A abolición foral 
foi o xusto castigo á peNersida
de dos seguidores de don Car
los. Sabino Arana é un racista in
tegral, sen contextualizar o seu 
pensamento e comparalo con 
contemporáneos europeos e es
pañois. Por que non len os histo
riadores dos ermos a rexouba 
xenófoba de Ortega y Gasset, 
Cánovas del Castillo, José Anto
nio Primo de Rivera ou o doutor 
Albiñana, fundador do Partido 
Nacionalista Español?". 

O Informe de Anes removeu a 

laga dos recordos, di Xosé Esté
vez. "Os da miña xeración, entre 
eles o que suscrebe, padeceron 
o máis círcio e teimudo atrapalla
mento da história nas mans do 
nacionalismo español. Amais de 
sofrer castigo coma o do anel (o 
anel de latón que impuñan nos 
seminários aos que inzaban o 
español de expresións ou xiros 
neutros idiomas peninsulares), 
aldraxes de funcionários e sorri
so de lástima por falar ou posuir 
un marcado sotaque galega, es
tivemos abrigados a croques, va
reazos e rifas a aprender unha 
historia de España completa
mente manipulada. Existia só a 
España Una, Grande y Libre, 
que camiñaba cara o sol polo im
pério e por Deus e negaba a evi
dente diversidade plurinacional, 
plurilingüistica e pluricultural, que 
mesmo un viaxeiro francés coma 
o xeógrafo Reclús constatou sen 
avis9 prévio". 

O historiador retírese ao demora
do pase de modelos de valor e 
heroismo da raza hispana que 
formaba parte do ensino: "alance
aban á morisma, chamuscaban á 
herexia, apagaban a ilustración, 
exiliaban o liberalismo e derrota
ban o rojerío e o contubémio-xu
deu-masónico-comunista-separa
tista. Desfilaban nun mesto feixe 
lndíbil, Mandónio, Viriato, Numán
cia (reinaba o silenzo sobre mon
te Medúlio), Pelaio, El Cid, Guz
mán el Bueno, Santiago Matamo
ros, Clavija (Houbera tal batalla? 
E onde foi?), os Reis Católicos, 
Hernán Cortes, Carlos V, Filipe 11, 
Da9oiz e Velarde, Primo de Rive
ra, Moscardó, Gernika e o invicto 
caudillo Franco". 

O autor do artigo retírese ao des
cobremento personal das outras 
identidades e historias subsumi
das na pátria hispana: "Os roma
nos chamaron a un vasto territó
rio do noroeste peninsular Galla
ecia. Haberia algunha razón para 
isto? Ou acaso o autor da inven
ción toponímica fora un centurión 
abraiado diante das partes pu
dendas dunha galega? Dende 
Estrabón pasando por Picaud até 
char a Voltaire, Vitar Hugo ou 
Humboldt insistian na existéncia 
dun povo basco, adornado dun
ha personalidade privativa e dife
renciada". 

Parece unha broma que España 
e O nacionalismo español acu
sen a outros de racismo e xeno
fóbia: "Quen botou aos xudeus 
en 1942? Quen invadira Nafa
rroa con falsificación documental 
incluida en 1512? Quen botou 
aos moriscos entre 1609 e 
1614? Quen reprimira aos portu
gueses entre 1580 e 1640? 
Quen abrasou herexes, disiden
tes dende o establecemento da 
inquisición moderna a finais do 
XV? Quen forzou o ao xenocidio' 
do éxodo a miles de galegas 
dende os tempos baixo-media
vais? Quen perseguiu aos cata-
1 án s dende 1640 e aboliu as 
suas institucións trala Guerra de 
Sucesión de 1704-1714? Quen 
exiliou a milleiros de bascas du
rante e despois das carlistadas e 
trala guerra incivil e pluscuancivil 
do 36? Quen Bombardeou Ger
nika? Quen masacrou a milleiros 
de -adversários pol íticos entre 
1936 e 1975? Quen aldraxou as 
culturas periféricas durante a 
longa nOite de pedra?" • 
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O PP impón a sua política de beneficiar ao 20°/o da sociedade 

Uberalizar mercados con medidas intervencionistas 
-0- B. LAXE 

O PP aplicou a su.a maioria 
absoluta para aprobar no 
Congreso os cinco decretos 
de medidas liberalizadoras. 
Ainda así, tivo que ceder á 
contestación social e trami
tar dous deles (medidas fis
cais e chan) como proxec
tos de lei, o que permite in
troducir emendas. A liberali-

. zación de horários comer
ciais, foi, precisamente a 
que tivo máis contestación. 

Redigo Rato, ministro de Econo
mia, defende as medidas liberali
zadoras do Governo central afir
mando que pretendía . "confecio
nar un traxe máis amplo para a 
economía española". O voceiro 
socialista neste trámite, Jordi Se
villa, retrucoulle que era "un mal 
xastre", xa que o "novo modelo" 
é "máis grande para uns poucos 
e máis estreito para a maioria". 

Ten razón Sevilla cando analisa 
o traxe do PP, pero trabúcase 
cando cualifica a Rato como mal 
xastre. Aznar e o seu Governo 
están a realizar unha política de 
direitas que, pouco a pouco, 
baseándose na sua maioria ab
soluta, vai empapando mainiña
mente, como chuvia primaveral 
nun souto, á sociedade cunhas 
medidas que favorecen conti
nuamente ás rendas máis ele
vadas. Así o pon de manifesto a 
mesma ONU con informes nos 
que afirma que España vai ben, 
pero só para uns poucos. con
cretamente para o 20%, que 
mellaran a sua posición, men
tres as clases médias saen pre
xudicadas e se pauperizan as 
clases baixas con bulsas cada 
vez máis grandes de pobreza 
terceiromu ndista. 

Nen Rato, nen Montero nen 
Cascos, que se repartiron na 
defensa das medidas nun dos 
plenos máis longos dos últimos 
anos, conseguiron trasmitir a 
idea de que estas suas refor
mas son as que necesita a eco
nomia española para mellorar 
os seus mercados e evitar o 
desbordamento da inflación. 

Semella máis claro que o Go
verno de Aznar está apostando 
claramente por unha política de 
intervención nas empresas pri
vadas, segundo intereses con
cretos de grupos económicos e 
de relación interna de poder. 
Esta política non 'impón, polo 
tanto, reformas profundas que 
benefícien os cidadáns. 

O governo de Aznar insiste e 
que este plano liberalizador 
"baixará os prezos a médio pra
zo, reforzará a estabilidade eco
nómica e correxirá as rixideces 
do mercado provocadas polo 
aumento da demanda". 

As críticas que se escoitaron no 
Congreso afirman o contrário, 
poñendo de manifesto como as 
cinco medidas emascaran unha 
política de favorecemento fiscal 
ás rendas máis elevadas, ao 
tempo que cae na tentación in
tervencionista. 

Limítase a apertura de máis ga
solineiras de Repsol e Cepsa, 
cando estas petroleiras xa limi-

Guillenne Vázquez, deputado do BNG, denunciou o grave prexuízo para os pequenos comerciantes que leva consigo a liberalización 
dos horários ·de abertura. X. CARBAUA 

taran elas mesmas a sua ex
pansión porque as novas esta
cións· non ian ser moi rendíbeis, 
ao ter xa os mellares lugares. 
Rato afirma que asi baixará o. 
prezo da gasolina. Pero o go
verno do PP non quer baixar os 
carburantes, pois mentres lles 
recorta os impostos directos aos 
máis ricos, ten que recadar ces 
impostes indirectos. O primeiro 
ministro inglés, Tony Blair, foi 
claro esta mesma semana. "Se 
baixamos o prezo da gasolina 
-taremos que recortar os investi
mentos na sanidade", afirmou. 

Tampouco é críbel que a limita
ción de poténcia instalada ás 
gran9es compañias eléctricas 
para o próximo quinquénio, re
duza o seu poder no mercado. 
Pela contra, as eléctricas inves
tirán agora en renovar as suas 
plantas obsoletas de carbón 
(tanto Fenosa como Endesa xa 
o anunciaron para Meirama e 

As Pontes), utilizando finacia
mento público e os cartos adi
cionais que pagamos todos os 
usuários na factura eléctrica 
mensual. Ademáis, ao fixar o 
9% de rebaixa do prezo do sub
ministro eléctrico en tres anos, 
dálles tanquilidade a estas em
pres as, pois non só o pode 
aprazar, senón que saben que 
non baixará o prezo de súpeto. 

No Congreso tamén se denun
ciou como a política governa
mental está incapacitando, na 
prática, os organismos indepen
dentes de regulación do merca
do, atribuíndose a faculdade de 
control dos prezos e de fixar o 
tamaño do mercado. 

Un intervencionismo que ten un 
carácter económico e non social. 
Pois, como afirma El País nunha 
sua editorial, co pretexto de limi
tar as concentracións, "o gover
noe estabelece unha espécie de 

A. E11u-

censura prévia ás decisións em
presariais que non lle competen". 
O diário liberal español considera 
que ao ter que comunicar con 
antelación ao governo as OPAS 
e a sua aplicación quede en su
penso mentres non se pronúncie 
a autoridade política, "significará 
a eliminación do mercado de 
compra e venda de empresas". 
Primeiro, porque acaba co factor 
sorpresa e abrirá a porta ás filtra
cións e ao uso da información 
previlixiada, ao mesmo tempo 
que intervén nos sectores segun
do o critério governamental. 

Que sectores poderán concen
trarse? Cales non? A quen lle da
rá esa capacidade? A ferramenta 
nas mans de Aznar é tremen
damente poderosa, sobre todo se 
ternos en canta o que pasou na 
prensa cando mudou a lexisla
ción para que Telefónica entrara 
en Antena 3 e Onda Cero.• 

Esta é a política da direita 
Os colectivos que lle deron a maioria absoluta ao 
PP nas últimas eleicións xerais arremeten agora 
contra a política liberalizadora do Govemo Amar 
coma se os collese por sorpresa. Comerciantes, li, 
breiros, gasolineiros, empregados, pensionistas e 
parados· ameazan con protestas públicas. Foron 
precisamente eles os que votaron co peto, satisfeitos 
da política de Amar nos catro anos anteriores e 
créndose moi ao xeito que España vai ben. Non 
son estas as protestas contra os govemos de Felipe 
González, cando a maioria votaba socialistas e se 
atopaba con medidas liberalizadoras que levaron a 
duas folgas xerais no Estado e a catro na Galiza. 
Amar e o seu govemo son totalmente coerentes 

na política que están a aplicar, hoxe sen a chave, 
lla social que exerceu CiU os carro anos anterio, 
res. Pero as medidas económicas e sociais de Az, 
nar e Rato non fixeron máis que comezar. Prepá, 
rense! Como afirma Barreiro Rivas nun seu artigo, 
"a política apréndese andando, cando se aprécian 
de xeito visíbel as consecuéncias reais dos votos 
{ ... ) asi que, se alguén non gosta (destas medidas) 
que se deixe de manifestacións e vitimismos e 
que, con plena coeréncia política, vote á esquer, 
da". O voto é algo moi sério, xogar con el leva a 
queimarse no próprio lume que un acende ao in, 
traducir a papeleta nas fumas. O problema e que 
tamén nos abrasa aos demáis. • 

6 DE XULLO DE 2000 

O PSOE pide explicacións 
pola expulsión 
de 36 inmigrantes 

Através do seu portavoz no 
Congreso, Luis Martínez 
Noval, o grupo socialista 
pediu a comparecéncia do 
ministro do Interior, Jaime 
Mayor Oreja, como xa fixera 
semanas atrás. Daquela a 
solicitude tora denegada 
polo grupo popular polo 
mesmo Governo. Os 
socialistas, segundo 
explicou Martínez Noval, 
queren que o governo 
explique por que e como 
trinta e seis inmigrantes 
foron exulsados do país, 
Estes inmigrantes detidos 
viaxaban xuntos nunha 
furgoneta cando foron 
descubertos pela Garda 
Civil en Mijas, Málaga. A 
expulsión dos mesmo foi 
practicamente instantanea, 
permanecendo dentro do 
Estado o único mozo menor 
de idade do grupo, que foi 
acoll ido nun centro.• 

As centrais nucleares 
traballan a máis 
do 100% da poténcia 

O Consello de Seguridade 
Nuclear declarou no 
Congreso dos Deputados 
que catre das nove 
centrais nucleares que 
funcionan no Estado 
español fan uso dunha 
poténcia máxima superior 
ao 100%. O aumento de 
poténcia solicitado polos 
intereses económicos das 
centrais vai acompañado 
dun informe de 
seguridade, asegura o 
Consello, e unha 
autorización especial do 
Mlnistério de lndústria e 
Enerxia. Estas cetro 
centrals son Confrents, 
Vandellos 11 e as duas 
unidades de Aseó. 
Confrents funciona ao 
104% desde hal dous 
anos e o resto 
aumentaron poténcia en 
1999 e durante este ano 
2000.t 

Non hai alternativas 
, .. , 
a pr1s1on, 
din os valedores do povo 

A taxa de persoas 
encarceradas no Estado é 
de 116 por cada cen mil 
habitantes, unha media 
máis alta que no resto dos 
paises da Unión Europea. 
Por esta razón, os nove 
valedores do povo que se 
reuniron o Domingo 2 de 
Xullo en Vitória urxiron á 
criación de infraestruturas 
materiais e humanas para 
oferecer aos presos 
alternativas á cadea. Os 
valedores fixeron notar 
que a integración na 
sociedade fai comprender 
as consecuéncias dos 
actos delictivos e que é 
preciso o réxime aberto. 
Neste momento existen 
máis de 45.000 presos no 
Estado; no caso das 
mulleres, a proporcion 
aumenta nun 200% cada 
ano.• 



MUNDO 
6 DE XULLO DE 2000 ANOSATERRA 

Vicente Fox será.o primeiro presidente alleo ao PRI en 71 anos 

A Coca Cola chega ao poder en México 
-0- CtSAR LORENZO GIL 

Tres homes protagonizan o 
presente de México logo das 
eleicións presidenciais e lexis
lativas do pasado 2 de Xullo. 
Vicente Fox, o líder do Partido 
de Acción Nacional (PAN) e fla
mante novo presidente do país; 
Ernesto Zedillo, presidente sa
ínte, o último dirixente da saga 
ininterrompida que o Partido 
Revolucionario Institucional 
(PAi) iniciou en 1929 e José 
Woldenberg, o responsábel do 
Instituto Federal Electoral (IFE), 
organismo capaz de madurar a 
sua lexitimidade e arredar a 
sombra do fraude. Do outro la
do do foco fica a esquerda me
xicana. Cárdenas non medrou 
nada desde o 94, ainda que 
mantén o poder en México DF. 

A imaxe de Vicente Fox é a do 
típico ranchero mexicano. A fi
bela do seu cinto leva gravada 
o seu apelido de orixe irlande
sa, as suas botas de montar 

.gardan as tallas máis tradicio
nais do folclore dos grandes 
proprietários rurais. No seu pa
sado destaca o traballo que fixo 
para a Coca Cola, de abaixo a 
arriba. Comezou vendendo este 
produto símbolo do modelo de 
vida americana para acabar 
senda o director xeral da sua 
sucursal mexicana. 

Fox é a imaxe de sempre do 
PAN, criado por terratenentes e 
grandes empresários. Mália que 
o seu carisma é o máis alto da 
história longa deste partido de 
eternos aspirantes ao poder, o 
certo é que o facendeiro de 
Guanajuato garda toda a esén
cia da direita azteca. A pesar de 
que se ten declarado "un pouco 
de esquerdas", Fox tamén se 
autodefiniu como crístero, en 
alusión ao neme que recibían os 
contrarrevolucionários clericais 
que perderon a Guerra de 1926, 
consecuéncia da desamortiza
ción dos bens da lgrexa. 

Pero iso non foi o que lle deu a 
vitória a Fox. O outro ingrediente 
da sua opción política é a aposta 
sen fisuras por unha colaboración 
total ces Estados Unidos e as 
propostas do Fundo Monetário 
Internacional. O governo de Was
hington estaba canso do PRI, da 
burocrácia case ditatorial que lle 
impedia influír de xeito eficaz nas 
decisións económicas, políticas e 
sociais do seu incómodo viciño 
do sul. Os norteamericanos tiñan 
ben avisado a Zedilla. Destiná
ronse máis de 1.000 millóns de 
dólares ao IFE de Woldenberg e 
o Departamento de Exteriores 
que coordina Madeleine Albright 
xa advertira que non ia permitir 
outro roubo como o de 1988. . 
Daquela, o PRI, na figura do 
seu candidato, Carlos Salinas 
de Gortari, rouboulle a Cuauhté
moc Cárdenas máis de 5 mi
llóns de votos e a posibilidade 
de que a esquerda entrase 
triunfal na Praza do Zócalo. Aes 
norteamericanos non lles impor
tou acochar baixo a alfombra o 
corte de mangas á história. Mais 
a situación mexicana empiorou 
nestes 12 anos. Ao lado do mo
vimento zapatista, xord~n a ca
da pouco novas grupos que pro
testan violentamente co,rtra un 

O novo Presidente, Vicente Fox, bebe a morro dunha botella de champaña na festa eleitoral do PAN. 

sistema que criou o maior nú
mero de multimillonários do he
misfério norte, só por detrás dos 
Estados Unidos e que, pala con
tra, aumenta desaforadamente 
a sua cuota de pobreza e marxi
nalidade. O PAN é, deste xeito, 
un perfecto dique, interconecta
do e sempre ás ardes dos seus 
poderosos compañeiros no Tra
tado de Libre Comércio. 

Un cuarto de hora 
para Chiapas 

O programa do ex presidente da 
Coca Cofa de México é abondo
so en promesas difíciles de cum
prir. Quere criar un millón e mé
dio de pastos de traballo durante 

o seu mandato, pretende lograr 
un crecimento anual do PIB do 7 
por cento e xa anunciou que po
rá á disposición dos xuíces a to
dos os funcionários corruptos. 

Pero o seu desafio máis sobér'
bio foi a sua idea de acabar nun 
cuarto de hora co problema do 
zapatismo en Chiapas, "sempre 
que o subcomandante Marcos 
acepte o meu calend~rio de ne
gociacións", afirmou. E-o seu ta
lante _ambivalente na diplomácia 
o que máis desencaixa os ob
servadores políticos do país. 

Fox ten 58 anos, está divorciado 
e ten catro fillos adoptados. Reu
niuse con Fidel Castro e conse-

guiu fidelidade entre reputados 
intelectuais que sempre foran de 
esquerdas. Moitos dos seus 
compañeiros no PAN falan del 
como dun falso cabalo de Troia 
que convenceu os eleitores con 
arelas de xustiza pero que á fin 
servirá para impoñer os critérios 
políticos da matriz que lle sufra-· 
gou a sua campaña. 

É moi probábel que Fox acelere 
o proceso de privatización do 
sector público e que recorra a 
outras medidas liberalizadoras 
para manter o crecimento anual 
e favorecer os intereses dos in
vestidores estranxeiros, ainda a 
risco de afastar máis os umbrais 
da riqueza e da pobreza.• 

A limpeza das cortes do Estado 
O triunfo da direita en México 
non pode ser tampouco inter
pretado coma a confirmación 
da existéncia dunha maioria 
natural conservadora entre os 
cidadáns dese país. Por riba do 
ideário do PAN está a figura de 
sombreiro cinguido do seu lí
der, a sua linguaxe directa, 
campesiña e populista, que en
laza no seu discurso mellar ca 
ninguén do estrato político a ri
queza de ditados e expresións 
feitas da tala mexicana. 

Ao carisma hai que lle sumar o 
desexo maioritário de botar fa
ra o PRL 71 anos de mandato 
corrompen até a iniciativa me
nos espúrea e a realidade dá
lles a razón aos que considera
ban a democrácia priista coma 
unha "ditadura perfecta", en 
definición do escritor peruano 
Mário Vargas Llosa. A burocrá
cia governante desenvolvera 
neste tempo unha maquinária 
abominábel que tiña ben ama
rrados todos os resortes dopo
der e que defendia un estado 
de causas imposíbel que facia 
apodrecer calquer ámbito da 
governación. 
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Desde a administración do ensi
no até a policía, todo estaba 
manchado do esterco do delito. 
Cidade de México é hoxe un ni
ño insoportábel de crime e so
brepovoación, o símbolo perfecto 
dun mundo que medra sen con
trol cara ao desastre. Mentres, 
os ingresos dos funcionários do 
poder seguen aumentando. 

Para moitos, incluso para os 
que non votaron por Fox e 
apoiaron desta volta outra vez a 
Cárdenas, está xustificada a ilu
sión. Moitos intelectuais de es
querda pensan que é positiva a 
alternáncia e eren que o PAN 
ten a oportunidade de cumprir 
todas as suas promesas, des
viando de novo o río Alteo, co
mo xa fixera Hércules p~ra de
sinfectar as cortes de Auxias. 

Vivirá mañá o PRI? 

Unha idea percorre México na 
resaca do seu maior cámbio so
cial desde as reformas de Láza
ro Cárdenas na segunda meta
de da década dos 30: que vai 
suceder co PRI? En 71 anos, 
este partido perdeu todos os 

seus princípios nas mareas do 
interese de Estado e nas mano
bras dos seus dirixentes a prol 
dos seus próprios papos. Naci
do como o baluarte de defensa 
dos menos favorecidos, co aro
ma do librepensamento e da 
masonería comecuras, estes 
seus enfeites foron caendo na 
lama, esquecidos até que 
Cuauhtémoc Cárdenas, o tillo 
do ex presidente, colocoullos ao 
Partido de Ja Revolución Demo
crática (PRO), o grande esque
cido destas votacións, pero que 
se mantén no poder en México 
DF e no estado de Michoacán e 
que obtivo máis do 18 por cento 
nas lexislativas. · 

Vencido pela esquerda e agora 
tamén pela direita sen rostro, 
parece que a casa do PRI está 
xa en poxa. Depende todo de 
se Fox segue contando co nú
cleo burocrático dos seus ante
cesores -tal e como profetizou 
Carlos Fuentes na sua ríovela 
Cristóbal Nonato- ou desmonta 

. os piares do poder e abriga a 
vella garda a reformarse ou mo
rrer absorbida entre tanto prag
matismo .e "chispa da vida".+ 
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Arafat anúncia 
o Estado Palestino 
para Setembro 

A Asemblea Nacional 
Palestina, órgano do 
poder lexislativo da 
autonomía de Gaza e 
Cisxordánia, decidiu darlle 
un pulo definitivo ao 
proceso de independéncia 
de Israel. A proposta de 
lasser Arafat de proclamar 
o Estado Palestino o 
próximo 13 de Setembro 
foi aprobada polo seu 
partido, a Organización 
para a Liberación de 
Palestina (OLP) e, polo 
tanto, só resta a postura 

· do governo de Tel Aviv. 
Contado, asesores 
cualificados de Ehud 
Barak xa advertiron de 
que Israel non tolerará a 
emancipación palestina e 
que se esta se produce, o 
seu Estado converterá en 
províncias os territórios 
que aindaJK:..a11_no sª-u 
poder desde 1967. + 

A Marcha de Orange 
de Portadown 
enfróntase á policia 

A policía británica ainda · 
responsábel da 
seguridade en Irlanda do 
Norte conseguiu evitar 
unha batalla campal nas 
ruas de Portadown, co 
gallo da anual marcha da 
Orde de Orange, de 
inspiración unionista, 
que celebra a vitória de 
William de Orange sobre 
Jacob 11 no século XVII. 
Habitualmente, este 
desfile aproveitábano os 
probritánicos para 
asoballaren os católicos, 
ao atravesar o seu bairro 
p.rotexidos polas lorzas 
armadas. Mais o pasado 
Domingo, 2 de XuUo, a . 
policía, apoiada por máis 
de 2.000 soldados, non 
permitiu o paso da 
marcha e os 
protestantes 
responderonlanzando 
pedras e facendo 
barricadas nas ruas. • 

O embargo a lrak 
multiplicou por seis 
a mortalidade infantil 

Unha expedición médica 
procedente do Estado 
español, que analizou en 
lrak a influéncia do 
embargo da ONU sobre as 
condicións sanitárias, vén 
de publicar un informe que 
resultou ben tráxico. A 
mortalidade infantil 
multiplicouse por seis 
entre 1990 e 1999. En 
total, morreron máis de 
médio millón de menores 
de cinco anos e a 
porcentaxe de martes das 
nais nos partos 
duplicouse. Segundo o . 
informe, a escaseza de 
medicinas e aparellos 
médicos agravou moito a 
existéncia cotiá dos 
iraquis e provocou o 
rexurdimento de doenzas 
desaparecidas nos 80, 
como o cólera.+ 
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A povoación africana é vítima de verdadeiras pandémias como a malária e a fame pero Norte-América quer que se invistan C:artos en combatera a Sida. 

: . 1 

6 DE XULLO DE 2000 

A Conferéncia Bianual da Sida de Suláfrica contará coa presenza de científicos da teoria disidente 
1 

Ocidente magnifica a Sida en Africa 
para vender medicinas e xustificar o subdesenvolvimento 
9* H.V. 

' A Conferéncia Bianual da Si-
da, que se celebrará entre os 
dias nove e catorce de Xullo 
en Durbán, Suláfrica, conta
rá coa presenza de científi
cos disidentes. O presidente 
do país Thabo Mbeki quer for
zar que se abra o debate so
bre a enfermidade nun conti
nente que é vítima da falta de 
información sobre este mal. 
Esta desinformación só bene
f ícia ás grandes empresas. 

Sobre a Sida en África hai máis 
mitos que dados fiábeis. A Orga
n í z ación Mundial da Saude, 
OMS, fala de 800.000 mortos da 
Sida en quince anos en África e 
uns dous millóns de enfermos e 
vinte millóns de infectados. Os 
meios de comunicación magnifi
can ainda máis a incidéncia des
te mal. Pero nen nun caso en 
neutro as cifras cadran. Menos 
de un millón de mortos en quince 
anos é unha incidéncia moi cati
va para talar de pandémia. Dous 
millóns de enfermos son dema
siados supervivintes para care
cer de tratamentos axeitados os 
máis deles. Vinte millóns de in
fectados é pura especulación. 

Se no Estado español as cifras 
que dá a prensa contradin ás da 
própria OMS e alentan un catas
trofismo que as autoridades sani
tárias non rematan de correxir, en 
África a situación é piar. Europa 
Ocidental e Norte-América cantan 
cun test da enfermidade discutido 
polos científicos. disidentes, pero 
moito ll)áis fiábel que o emprega
do en Africa. Os critérios de diag
nóstico da Sida en África están 
determinados pala OMS e non se 
rexen por test nengun. Para un 
diagnóstico chega, por. exemplo, 
con que o doente teña unha perda 
de peso do dez por cent o, febre 
durante un mes e un herpes sim
plex crónico. Nun continente azou
tado por auténticas epidémias co-

mo a fame, a malária ou a disen
teria, acumular tres signos que de
terminan a Sida é moi fácil: case 
toda a povoación rural seria diag
nosticada de Sida se houbese un
ha intensiva campaña de control. 

En África a enfermidade da Sida 
determínase por critérios laxos 
porque economicamente é ina
bordábel realizar tests a todos os 
posíbeis enfermos e isto provoca 
numerosos erros de diagnóstico. 
Sen a certeza de que moitos en
fermos realmente estexan afec
tados pola Sida, os estados afri
canos gastan cantidades de car
tas que non se poden permitir 
para combater un mal que nen 
sequer hai garantia que padezan 

os enfermos. A consecuéncia é 
que se lle restan recursos á loita 
con enfermidades de máis doada 
diagnose, máis fácil curación e 
dun carácter verdadeiramente 
endémico, como a malária. 

Vicios e prexuízos 

!¿. diagnose viciada da Sida en 
Africa só benefícia ás grandes 
corporacións farmacéuticas, que 
venden os seus produtos elabo
rados contra a enfermidade. O 
resto son prexuízos. 

Por outra parte, algunhas voces 
denúncian que hai un aspecto ra
cista no vencellamento da Sida 
con África que teria fins euxenis-

tas. Estas posicións consideran 
que a Sida é a excusa que se 
emprega para ,xustificar millóns 
de mortos en Africa. Mentres os 
mortos por pandémias son moito 
máis numerosos, as informacións 
centrarían na Sida as causas de 
aumento da mortandade en Áfri
ca, mesmo cando o laxo método 
de diagnóstico da Sida emprega
do no Continente non conquire 
determinar un número significati
vo de casos. Para esta corrente, 
as ameazas para a populación 
serian as enfermidades pandémi
cas e o subdesenvolvimento pro
vocado pala dependéncia dos 
países do Sul. Todo isto estaria 
enmascarado cunha falsa ou 
magnificada epidémia da Sida. A 

tese vai máis alá e sostén que o 
n íveJ de pobrez? vai en aumento 
en Africa porque resposta a un 
obxectivo dos Estados Unidos de 
forzar o atraso económico para 
deter e mesmo facer recuar o 
crecimento populacional. Un do
cumento de estratéxia militar do 
norte-americano Centro de Estu
dos lnternacionais e Estratéxicos, 
datado en 1988 e titulado "Ten
déncias demográficas mundiais 
deica o ano 2010: implicacións 
para a seguridade estadouniden
se", confirma unha prioridade eu
xenistica e cataloga o crecimento 
demográfico no Terceiro mundo 
como unha das grandes amea
zas para a seguridade nacional 
dos Estados Unidos.• 

O presidente de Suláfrica pon as bases para mudar a estratéxia contra a Sida 
Ante un torrente de dúvidas a 
respeito da Sida en África, un 
grupo de científicos disidentes 
da Sida recomendou ao governo 
de Suláfrica -o de maior peso 
político no continente- dedicar a 
maioria dos recursos médicos ao 
tratamento e erradicación de en
fermidades definitórias da Sida, 
como a tuberculosa ou a malá
ria, rexeitar o emprego de medi
camentos contra o vírus da Sida 
porque obrigan a empregar ou
tras medicinas compensatórias e 
disparan o gasto sanitário, pro
mover a educación sexual, sus
pender a difusión da mensaxe 
pesimista que identifica a Sida 
coa marte e suspender os test 
da Sida até que haxa fiabilidade. 

O presidente de Suláfrica, Tha
bo Mbeki, ante un descontrol so
bre a enfermidade no seu país e 
no conxunto do Continente, pe
diu que se abrise un debate so
bre a Sida que dera lyz a todas 
as perguntas que en Africa que
dan sen respostar. Mbeki enviou 
unha carta os principais líderes 
políticos do mundo na que pedia 

Thaba Mbeki, Presidente de Suláfrica. 

non extrapolar situación de Eu
ropa 9cidental e Norte-América 
á de Africa porque os dados epi
deomolóxicos son distintos. O 
presidente sulafricano consid.era 
que a resposta á Sida en Euro
pa pode ser a axeitada, pero ere 
que a mesma resposta non ten 
por que servir para o seu conti
nente. Despois de informarse 
sobre a existéncia dun grupo de 

científicos disidentes da teoría 
oficial da Sida, pediu aos líderes 
mundiais abrir un debate que 
aborde a polémica en torno á 
orixe e existéncia da Sida, habi
da conta de que entre os disi
dentes figuran prémios Nobel. 

A petición de Thabo Mbeki non 
era irresponsábel nen daba auto
mático crédito aos científicos di
sidentes. Só demandaba a cele
bración do debate científico que 
até o momento non se produciu 
para verificar que efectivamente 
a tese oficial da Sida como en
fermidade é axeitada ou se hai 
que introducir algun elemento de 
corrección. Unha demanda tan 
tímida como a formulada por 
Mbeki, atopou unha resposta in
ternacional contundente, despro
porcionada e manipuladora. A 
resposta foi contundente porque 
non admitiu o máis mínimo signo 
de discusión, desproporcionada 
porque foi moito maior da in
fluéncia que a proposición de 
Mbeki tivo e manipuladora por
que situou ao presidente sulafri
cano á frente da disidéncia da Si-

da, cando só solicitou un debate. 

Esa foi a resposta dos meios de 
comunicación á carta de Thabo 
Mbeki en Abril de 2000. Pero a 
demanda tivo un efeito e na Con
feréncia Bianual da Sida de Xullo 
de 2000 en Durbán, estarán pre
sentes os disidentes da Sida, 
cando na Conferéncia celebrada 
hai dous anos en Xenebra, non 
se permitiu a asisténcia de nen
gun integrante desta corrente. 

As xestións do presidente de Su
láfrica poderian abrir un debate 
non permitido até o momento. 
No pasado mes de Maio reuniu
se en Pretória cun panel consul
tivo de científicos entre os que 
estaba o disidente e prémio No
bel Peter Duesberg e o co-des
cu bridor do vírus Luc Montag
nier, unha das cabezas da postu
ra oficial. Mesmo antes da Con
feréncia, entre os dias tres e cin
co de Xullo, celébrase unha reu
nión dese panel consultivo para 
elaborar unhas conclusións que 
Thabo Mbeki lerá no discurso 
inaugural da Conferéncia. • 
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6 DE XULLO DE 2000 

Cuestións 
nacionalistas 

A maquinária política e mediática 
do nacionalismo español -o úni
co realmente existente e con pie
rios poderes para impar a sua 
hexemonia nacional- traballa 
con teimosia e sen escrúpulos 
contra as outras realidades na
cionais que compoñen o estado. · 

Aqui o que hai é un nacionalismo 
plenamente constituido, maiúscu
lo, poderoso, dominante, agresi
vo, imperialis-
ta e asoballan-
te; e outros 
nacionalismos 
que se negan 
a morrer e re
s.is ten como 
poden as ba
foradas de 

O que ten Fraga 
é medo a perder 
acadeira 
presidencial e 

desprezo que por iso se 
saen da boca 
do nacionalis- prepara a 
moque máis · • · 
manda. Fala- concrencra para 
mos gal ego , sucederse a si 
un super, non mesmo cantas 
por facernos 
os exóticos ou veces fixer falta 
por levarlle a 
contra sen ou
tra causa aos 
que talan na 
língua de Cer
vantes ; senón 
porque o 
mamamos de 
quen tamén o 
mamou e ese 
é o noso cer-

e para mantero 
poder despois 
dasua 
desaparlción 
física. 

ne, que se estende nos séculas e 
nos arraiga e vencella como pa
vo, nen mellar nen piar pero si di
ferente aos outros. Tomo presta
das unhas palabras de Joan 
Fuster: "Ben que ternos a voca
ción nacionalista: a adversidade 
empúrranos e obríganos. No fon
do, hai pavos que ainda non po,
den ser mais que nacionalistas. E 
absurdo. Tristemente absurdo". 
lsto é o que non acaban de en
tender os que pertencen a un po
vo plenamente normalizado e 
mesmo se poden permitir o luxo 
de declararse non nacionalistas e 
perguntarse con cara de estrañe
za que é o que queren eses na
cionalistas choromiqueiros. lsto é 
como o rico que se estraña do 
pobre que traballa por sair da po
breza. Se o rico non fose rico ao 
mellar entendí ao. 

O gran nacionalismo fai todo o 
que pode por danar e fundir os 
outros nacionalismos que, afeitas 
como están a apandar a história 
contada noutra língua polos múlti
ples voceiros de ofício e beneficío 
de que se valen, encaixan os gol
pes e repóñense teimando nos 
alicerces e ollándose no espello 
das sua respectivas Rosalías e 
Castelaos. Como estamos vendo 
a cada momento, cando talan de 
nacionalismo é para referirse des
pectivamente aos nacionalismos 
perigosos e insurxentes que ame
azan coa desintegración da n;;I
ción española, e non ao naciona
lismo español, que ese polo visto 
só existe na imaxinación extravia
da dos inimigos da pátria comun 
de todos os españois. 

Fraga lribarne e outros mem
bros do Partido Providencial, 
que asi .se denomina o PP de 
Galiza, non perden oportunidade 
de disparar infámias contra o 
BNG. As balas preferidas por 
Fraga levan marca da casa: "O 
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BNG é un partido co que evi
dentemente é imposíbel pensar 
en turnar, porque ten ideas cla
ramente contrárias ao espírito e 
letra da Constitución". Asi un dia 
tras outro. Se Fraga fose demó
crata, aceitaría cando menos a 
alternáncia e non se considera
ría o único intérprete da Consti
tución nen faria desta unha 
cuestión monolítica; pero Fraga 
de demócrata non ten nada. 
Que llo digan ao Padre Silva, 
que non se morde a lfngua: "Con 
nós coido que luciu mellar que 
nunca o xugo e as trechas ao in
vadir Benposta coa policía". Dai 
que o que existe en Galiza sexa 
unha ditadura providencial ou 
patriarcal con aparéncia de de
mocrácia formal. 

O que ten Fraga é medo a perder 
a cadeira presidencial e por iso 
se prepara a conciéncia para su
cederse a si mesmo cantas ve
ces fixer falta e para manter o po
der despois da sua desaparición 
física. O poder de Fraga é deste 
mundo e do outro e de todos os 
mundos. Non esquezamqs que 
Fraga é unha Providéncia, unha 
Divinidade, un Demiurgo, unha 
Eséncia, unha Omnipoténcia, un 
Espectro de Skakespeare, unha 
lnmortalidade. Se aoque aspira 
Xosé Manuel Beiras é ao gover
no da Xu~ta, xa pode irse acoira
zando de inmortalidade e arman
do de paciéncia infinita para un 
combate infinito na máis hostil 
das infinitudes. En Galiza, o pres
tíxio intelectual (Beiras) está rifa
do coa badoquerfa fachendosa 
(Fraga). Hai causas que só se 
explican pota nosa condición de
pendente causada polos estra
gos da barbárie colonizad9ra. 
Que o PP siga arrasando en Ou
rense, arrenegado sexa o demo, 
débese a· que: o feiticeiro Saltar 

traballa os cantos mais retortas · 
da nosa personalidade entrambi
licada; aparte, claro está, do abu
so político e económico que fai 
da Deputación: esa Corte ou Ba
sílica dos Milagres. História atroz 
de caciques e votos escravos a 
que nos tocou padecer. Esa lou
sa que nos esmaga. 

Pot outra parte, e dígoo con toda 
a confianza e respeito por quen 
leva tantos anos bregando coa 
besta, o BNG non debe achantar
se como se perdera estrepitosa
mente as eleicións nen rebaixar a 
belixeráncia discursiva ou ideoló
xica pensand<? que "a vontante 
do PP pódese reconverter". En 
que pensa transformarse o Blo
que para reconverter ao votante 
do PP? Tampouco debe ter me
do (xa sei que non o ten) dos·re-
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1 
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ferentes de esquerdas que sem- 1 
pre guiaron a sua acción política. 1 
Asimesmo, as relacións do BNG 1 
con CIU, unha coalición conser- I 
vadora que apoiou ao PP na an
terior lexislatura e ven de apoiar 1 
novamente a investidura de Az- 1 
nar para catro anos máis, sen 1 
que ninguén llo pedise e renun- I 
ciando a todo canto hai que re- - .

1 nunciar, non se entenden por 
mais que se afien os argumentos 1 
a favor. Eu por estas terras ainda 1 · 
non escoitei a ninguén talar da I 
Declaración de Barcelona; nen 
no Metro, nen no traballo, nen no 1 
mercado, nen en nengures. Eu . I 
coido que a Declaración de Bar- 1 
celona nón lle importa nen ao 
próprio Pujol. Está ben face~ fren- 1 
. te pola pluralidade nacional, pero 1 
non empeñando o crédito de es- 1 
querdas cun sócio que defende 1 
ao PP e sen verlle un sentido po- · 
lítico ciar.o. Se estamos contra o 1 
PP non podemos estar con quen · I 
está co PP. Dubido moito que a 1 
equiparación simbólica con CIU 1 
(a direita nacional de Catalunyaa) I 
sexa beneficiosa para o BNG, fó-
ra da resonáncia que pudera ter 1 
nun primeiro momento. Digo eu, · 1 
abofé. A non ser que a política 1 
sexa unha rede de intereses en
tretecidos, cuxa complexidade só 1 
poden xulgar os expe~os ou es- 1 
trategas. 1 

Meten medo a imortalidade de 
Fraga lribarne, o ambiente de 
desfeita ideolóxica, a febre de 
ouro capitalista, a perda de 
identid~de cultural e o espanta
llo de democrária universal que 
é a Internet-nacionalización. Re
matou a Semana Galega de Fi
losofía· celebrada en Pontevedra 
concluindo entre outras causas 
que a "realidade é imperialista" 
A realidade naci'onal de Fraga 
lribarne, do PP e adláteres so
cialistas tamén é imperialista.• 

EMÍLm Cm FERNÁNDEZ 
(BARCELONA) 

Queixa contra a 
cafetería do CGAC 

/ 
Esta é unha carta-queixa contra 
a cafetería do CE¡ntro ~alego de 
Arte Contemporánea. Todo em
pez ou o Sábado 24 de Xuño 
cando a persa?. que atende este 
servizo serviunos un café, ao 
naso entender intragábel, e loga 
de poñerllo en coñecimento soli
citámoslle outra cousa. Despois, 

· xa tora do CGAC dímonos canta 

1 
1 
1 
1 
1 

~un~ 
e.za-&J/d~ 

/fiAA~ 

Temos que salientar 
o que nos une, 
recomenda Gonzalo. 
Anes no informe da 
Académia da História 
Española. A relación 
de España con 
Portugal, por exemplo, 
na perspectiva dunha 
Europa sen 
tronteiras? 

Cantos escolares 
españois coñecen a 
história da 
independéncia lusa e 
cantos poden citar 
catro ou cinco 
cidades portuguesas 
cruzadas polos rios 
da comun história? 

Onde fica OlivenQa 
e cal é porventu ra o 
idioma de seu? 

E os galegas, 
aprendemos na escola 
que Pedro Madruga 
era conde de 
Caminha, unha cidade 
portuguesa (e galega). 
Acaso podemos 
permitir que se 
.esqueza o naso ricaz 

. comun pasado 
comun, como di A_nes? 

· Que ~xudas 
aterece a 
Administración estatal 
para que 50.000 
galegas emigrantes 



1 · én Madrid poidan 
' 1 educar os seus tillos 

., ) 1 na sua língua e na 
1 sua cultura? 1 
1 
1 

A febre integradora da 1 
1 Académia da História 
1 entande que o rico 
1 acervo comun desde o 
1 Quilómetro Cero. 
1 Canto tempo terá que 
1 
1 pasar para que un 

1 presidente do Governo 
1 central fale outro 
1 idioma oficial que non 
1 sexa o español? 
1 
1 
1 O ministério de 
1 

Educación recomenda 1 
1 unha Alta Inspección 
1 para Textos Escolares 
1 Históricos de Interese 
1 Comun. Poderia 

" : · instalarse na Audiéncia 

1 Nacional, (Tribunal de 
1 Orden Público por mal 
1 . nome). 

O Grupo siderúrxico 
Sidenor comprou o 
58% do capital da 
brasileira A90S 
Vi/lares. Os xornais 
de Madrid titulan: 
capital español 
comprou Acos. Quen 
o diria, o idioma do 
Brasil tamén o é da 

I· Unión Europea, 

1 fronteira con España. 

1 
1 

1 A povoación 1 
1 branca deixará de ser 
1 maioria ante o 
1 imparábel aumento 
1 dos hispanos". Titular 1 
1 dun xornal de Madrid 

1 do dia 5. Os diários 
1 non coñecen a 
1 história cqmun e o 
1 governo de Aznar ten 
1 toda a razón para 
1 
1 estar negro. 

1 
1 

XoséÁnxel 1 
González descrebe 
asi, nunha carta ao 
director dun periódico 
español, a produción 

e editorial Galega: 
"pírricos (sic) · 
catálogos, desérticos 
de todo aquilo que 
non sexa 'pátria". 
González f ai por 
insultar ao seu país 
en español, pero non 
debe ter dicionário. 
Que lle pida a Pilar 
Castillo.+ 

... 
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de que nolo cobraran e por ese 
motivo voltamos ao día seguinte 
para facer a reclamación. A no
sa surpresa foi que a mesma 
persoa que nos atendera o dia 
anterior sabia porque queriamos 
reclamár pero negouse en todo 
momento a facilitarnos a folla de 
reclamación que insistentemente 
lle pedíamos e tamén negouse a . 
facilitarnos a folla de reclama
cións que insistentemente lle pe
díamos e ta-
mén negouse 
a facilitarnos o 
nome da em
presa que leva 
a concesión 
de desta cafe
t e ria. Tras a 
nosa negativa 
a marchar sen 
cubrir a folla 
de reclama
ción fíxo.nos 
ver que nese 
momento non 
tiña e que vol-
ta ramos o 

Negóunos a folla 
de reclamacións 
echamouao 
servizo de 
seguridade do 
CGAC para que 
nos expulsara. 

Martes 27. Por motivos que non 
veñen a conto non puidemos 
voltar até o Domingo 2 de Xullo 
e cando chegamos ali, a mesma 
persoa voltou negarse a facilitar
nos a folla de reclamación, cha
mou ao servizo de seguridade 
do CGAC para que nos expulsa
ra e amenazounos con non vol
tar a servirnos nunca máis e fí- · 
xonos ver que seguía as instru- . 
cións do seu chefe. · 

Resaltar que a persoa do servi
zo de seguridade tratounos en 
todo momento moi respetuosa
mente facéndonos ver que por 
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suposto non podia botarnos e 
que tiñamos rezón en solicitar 
dita folla de reclamación .. 

Considerando que todo estabele
cemento ten a abriga de pór a 
disposición dos élientes as 'follas 
de reclamación, que todo esta
belecemento ten limitado o direi- · 
to de admisión a situacións ex
tremas, que dita cafetería está 
ubicada nun centro público que 
pagamos entre todos e que a ac
titude da persoa encarregada foi 
en todo momento "chulesca" de 
aqui mando eu e podo botarvos 
tora cando queira e non me dá a 
gana de darvos a folla de recla
mación, fumos facer dita recla
mación a oficina de información 
ao consumidor onde nos atende
ron moi ben e déronnos a razón. 

Dicer tamén que se esta persoa 
fíxonos ver que tiña o apoio do 
seu chefe para non darnos a fo
lla de reclamación, asi pois a 
nosa intención é pór en coñeci
mento de toda a xente esta si
tuación tan absurda e espera
mos que á hora de facer a reno
vación da concesión deste ser
vizo se teña en conta o incum
primento da lei pola empresa 
que ten agora a concesión.• 

EDUARDO LORENTE ANDRADE 
(COMPOSTELA) 

Socialistas? 
e polivalentes 
Esta reflexión fágoma a cotio 
vendo o comportamento absurdo 

e deplorábel dos que din ser ou 
chamarse a si mesmos Socialis
tas, porque de .selo nada, xa hai 
tempo que deixaron de seren so
cialistas. Agora como reza o 
enunciado son polivalentes, por
que elemer:itos 
coma Váz-
quez, Príncipe, 
Touriño, Ca- Ao PSOEeao 
ballero, etc, 
etc., tanto ser
ven para 
apresentarse 
polo PsdeG
PSOE, polo 
PP, polo CDS, 
por IU, por 
mentalidade e 
comportamen
to perfecta
mente se 
adaptarian a 
calquera de
les, porque 
eles mesmos 
din, ou mellar 
dito, dician, 
que no PP go-
vernábase ca-
ciquil mente, 

Sr. Touriño, xa 
non ne·vai colar 
a pantomima 
das primárias, 
dandounha 
imaxe errática 
de demócratas, 
poistC?Ctos 
lembramoso 

.;': 

que lle fixeron a 
Borren. 

que se impoñían as vontades e 
intereses dos caciques, pero é 
que no PSOE agora fan igual, en 
vez de caciquil, baronazgo, e en 
vez de caciques, baróns, todo é a 
mesma cousa, faise o que din ca
tre mandamais e andando, e o 
que non esté conforme tora. 

Desta volta ao PSOE e ao Sr. 
Touriño, xa non lle vai colar a 
pantomima das primárias, dando 
unha imaxe errática de demó
cratas, pois todos lembramos o 
que lle fixeron a Borrell, elexido 
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maioritariamente polas bases, 
pero que os baróns ata que o 
botaron e restituiron a Almunia 
non pararon, por algo o apoiaran 
na campaña. Asi lles foi. E o pior 
é que así lles irá e gostariame 
que o Sr. Touriño aclaras·e se as 
primárias que se aviciñan son 
para ir de· candidato polo PSdeG 
ou se visto o visto son para ga
ñar posicións de cara a un posí
bel ingreso no PP, iso sempre e 
cando D. Manuel se deixe en
candilar ante as beiras que lle 
está a facer o Sr. Touriño, por
que este parece que está en loi
ta cos Cuiña, Rajoi ... para suce
delo. Xa non me extrana nada. 

Penso que deberian recapacitar 
e deixárense de ir dun lado pa
ra outro, mudando a postura e o 
discurso (ainda que isto me
nos ... ) pois xa viron o que fixo 
José Mari e o PP, non deixaron 
facer grupo o BNG e de seguir 
asi o PSdeG vaillo custar un ril 
acadar grupo parlamentar no 
Parlamento Nacional Galego. 
Ao mellor pásalle como pasou 
con IU ou co CDS, que prácti
camente desapareceron, e máis 
s·e non mudan de xente pois 
comportamentos como os de 
Príncipe en Vigo ou Taboada 
en Pontevedra .. . rozan o ridícu
lo, por non dicer outra cousa, 
con políticas oportunistas e ras
treiras, confundindo ao eleitora
do, e adicándose únicamente a 
reventa-los acordos acadados 
co BNG, para governar as cida
des galegas.• 

GRF.GORIO MoNTil.LA FERNÁNDKZ 
(MERZA) 
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Cosohomlet, con Manuel Lourenzo e Sanf;ago Femández, recitaron en Alloue un dos poemas favoritos da Casares: "Na morte da miña nai" de Curros. 

Co teatro galega 
na casa de Maria Casares 
A localidade francesa de Alloue acolle ao grupo Casahamlet 
*A. ESTÉVEZ 

Tan lonxe e tan perto. Asi se 
sentiron Manuel Lourenzo, San, 
tiago Fernández, Cilha Lourenzo 
e Xosé Manuel López en Le Do
maine de la Vergne, a finca que 
a actriz Maria Casares posuia na 
aldea de Alloue, na rexión fran, 
cesa de Charente. Os actores ga
legos participaron nos primeiros 
encontros de verán que se cele, 
bran nesta xa propriedade do pe
queno concello francés grácias 
ao testamento da coruñesa, quen 
finaba hai tres anos e medio. 

Cun carball para plantar babeo o 
brazo chegaron a Alloue Santiago 
Femández e Manuel Lourenzo, res
ponsábeis de Casahamlet o Sábado 
1 de Xullo. Querian que na que f°' 
ra casa da actriz da Coruña e agora 
"residéncia privilexiada" de actores 
collera raigames esta espécie au, 
tóctona, acompafiada ademais de 
terra de Montrove, a aldea na que 
a estrela do teatro galo pasaba a 
suas vacacións infuntis. Coa sua vi, 
sita devolvían a realizada á Coruña 
a primeiros de ano por Veronique 
Charrier, ex directora do festival 
de Avignon, e Dominique Parrá. 
Elas son as almas desta Casa da 
Comédia "Maria Casares". ''Viñan 
na percura das orixes da actriz, 
querian coñecer como fora a sua 
infáncia na Galiza. Maria conta, 
xiou a pabcón pela terra e o teatro 
galega ten repr~sentación nestes 
primeiros encentres de verán e, 
ademais, con continuidade", co, 
menta o actor Manuel Lourenzo. 

Desde Xuño a Casa de Maria Ca, 
sares funciona "como un espazo 
da palabra libre, para pequenos 
espectáculos". "A nosa idea é ex, 
perimentar en Alloue para des
pois levar os espectáculos ás vilas 
e cidades de Charente. É impor
tante que esta experiéncia se leve 

a cabo fóra de París,como se se 
tratase dun laboratório", explica 
Francois Martouret, actor e presi, 
dente da Casa da Comédia. O seu 
recital incluiu poemas de Pessoa e 
os seus berros dramatizados sula, 
garon as 4.500 hectáreas de te
rreo de La Vergñe. "Irnos traer 
poetas, músicos e actores que po
dan probarse con audiéncia", di 
Martouret. E, durante o inverno? 
"Coa axuda do concello de 
Alloue reabilitaranse os alpendres 
e as cortes como vivendas para 
poder realizar encontros de acto, 
res durante o mal tempo. En cal, 
quer caso, soño coa posíbel roda-

xe dunha película neste lugar pri, 
vilexiado", explica. 

O poema favorito da actriz 

Cando Santiago Femández, na 
tardiña do Sábado, comezou re, 
citar "Na morte da miña nai" 
de Curros, o público, formado 
por actores, pero sobre todo po, 
los viciños de Alloue que dis, 
frutan de La Vergne como se 
dun parque público se tratara, 
sabian que era un dos poemas 
preferidos da Casares. Versos 
lidos polo seu pai, Santiago Ca, 
sares Quiroga, nas noites da Co, 

ruña, antes dela_ quedar durmida. 

A escolma feita pola delegación 
galega en Alloue para dar a co
ñecer a lírica galega incluia po, 
esia medieval e unha selección 
de Rosalia de Castro e Curros 
Enríquez. Sóbrio e sinxelo, o re, 
cital gostou a un público, que 
disfrutou tamén da parte musi, 
cal dos irmáns Serantes de fe, 
rrol, Paulo e Xaquin, que rema
taron por vencer a quietude do 
público francés con pezas de 
Muxia, Pontedeume, Bretaña e 
Macedónia, sendo a máis baila, 
·da a muiñeira. • 

······································································································: 

'Semellaba estar na casa 
. . ' a pr1me1ra vez que entram_os 

A longa noite do fascismo é a pri, 
meira casete das que Maria Ca, 
sares tiña pausadas no móbel da 
sala; unha cinta con letras anó, 
nimas de oposición ao franquis, 
mo, traducidas ao galego, que 
posibelmente alguén enviara a 
Franza desde A Coruña. "A pri, 
meira vez que entramos na casa 
foi como se ela ainda vivise 
aqui", di Gilberte Tsai, unha 
das organizadoras destes encon
tros de verán mentres olla para 
Idole, o burro gris da Casares. 
Abraiante foi un dos adxectivos 
que máis repetían os membros 
da delegación galega ao entrar 
en La Domaine de La V ergne. A 
vista non remata na casa princi, 
pal, a finca conta con outras ca, 
tro edificacións. Ao alcalde des
ta localidade non lle extrañou 
que a Casares, morta en No, 
vembro de 1996, legara a sua 
propriedade ao concello. "Era 
unha viciña máis, que traba
llaba en París e que viaxaba 

por todo o mundo", comentou. 

Os cobizados terrees foron can
didatos a residéncia de anciáns 
e hotel. A amizade que manti
vera o alcalde de Alloue, unha 
vila de ¡>0uco máis de cinco
centos habitantes, coa actriz fi, 
xo que axiña desde o concello 
se puxeran en contacto con V e
ronique Charrier. "Querian un 
proxecto relacionado co teatro, 
unha casa do actor que, ao mes, 
mo tempo, estivera aberta aos 
viciños, como sempre estivo es, 
ta casa", sinala Martouret. 

"Todo está como o debe o u ela", 
explica Veronique. Admirado, 
res da actriz, sentan nas mes, 
mas butacas nas que ela lia. A 
biblioteca, en vermello e ne, 
gro, acolle -o ensaio dun violon, 
chelista, Na mesa onde escre, 
beu a suas memórias permane, 
ce a cerámica de Sargadelos 
acompañada na parede por un 

vello poster da Coruña. Entre 
os libros, un vello exemplar do 
Sempre en Galiza, de Castelao, 
e as obras completas de Victor 
Hugo. Do seu arquivo saen as 
fotografías que se expoñen no 
pombal de La V ergne. 

Cando en Novembro de 1996 
Maria Casares morreu, viña de 
receber unha chamada dos ac, 
tores galegas. Querían conven, 
cela unha vez máis de que vol, 
tara á Coruña, de que participa
ra da festa dos prémios que Je, 
van o seu nome. Non foi posí
bel e, sen embargo, unha das 
primeiras conclusións das xen, 
tes do teatro que confían neste 
proxecto de Casa do Actor·, foi 
que Galiza estaba ·presente na
quel espazo físico, de portas pa, 
ra adentro e nas hortensias do 
xardín. Ese sensanción espertou 
un interese: que o teatro da te, 
rra de orbce da Casares chegara 
á pequena aldea de Alloue. • 

Letras __ 
na beirarrúa 

~ RAMIRO FONTE 

A derradeira casa na que viviu 
Freddie Mercury está moi pretiño 
da miña. Descubrino hai tempo, 
nunha folla dun xornal atrasado, 
que me pasou alguén; hai disto máis 
dun ano. Cando este ladrón de rúas 
comezou a investigar, decatouse de 
que xa hmparan os graffitis dos mu, 
ros (no xomal había unha foto con 
estes mesmos muros cheos de pinta
das de tódalas cores) e un único 
vestixio (alguén puxera cun rotula
dor nun letreiro: rúa de Freddie 
Mercury) foi o que me indis-ou que 
dera co lugar que buscaba. E unha 
rúa estreita, sen tráfico, tranquila 
como case tódalas rúas de Kensing, 
ton. Non teño que pasar necesaria
mente por ela pero, ás veces, dou 
unha pequena volta, por lembrarme 
do cantante de Queen a quen, por 
certo, sigo escoitando. Volvo, sobre 
todo, a dous discos que formaron 
parte da miña educación sentimen, 
tal: Un día nas carreiras e Unha noite 
na ópera. Nesa voz de falsete que 
rompe os corazóns, intelixente 
como é quen sabe ser verídico e, ó 
mesmo tempo, paródico. Si, lém, 
brome dun mencer, na miña derra
deira primavera compostelana, no 
que eu escoitaba, nun piso da Rosa, 
esa canción que volvo poñer agora, 
para deixar que trabe no meu cora, 
zón a loba da nostalxia, que di you 
t.ake my breath away, róubasme o 
alento. 

0.te ano, despois de pasar o in, 
vemo, volveron florecer as pintadas 
a carón da casa de Mercury, como 
se abrollasen, ventureiros, alí na 
beirarrúa, os versos necesarios, os 
fragmentos das cartas de amor, cer, 
tas tatuaxes sentimentais. Son dedi
catorias escritas en diversos idio, 
mas, asignadas por xentes de todo o 
mundo. Falan de que Mercury segue 
a estar vivo porque quen morreen 
mocidade nunca morre, pnñen ana, 
cos da5 súa cancións, prometen 
amor eterno. Hai moitas- en caste
lán e en italiano. Xa teñofalado 
noutra ocasión das pracas azuis, que 
individualizan as monótonas casas 
londinenses para lembramos qué , 
personalidade famosa viviu nelas, . 
pero ·esta fica rescatada do anoni, 
mato porque a conv_erteron nun 
lugar de peregrinadpn, e a xente · 
deixa os seus pensainentos na beira, 
rrúa, confiando que non llos borre a 
choiva como o poeta confía que o 
tempo non borre os seus mellares · 
versos. 

~ca conseguim~s perdemos 
de todo no bosque da cidade. Para 
quen queíra perderse na nostalxia, 
que baixe en Earl's Court ( é a miña 
estación de metro, que me parece 
segura como un porto cotián), que 
busque Logan Mews no plano e, se 
consegue dar con ela, que se poña a 
ler as letras recentes, que a choiva e 
o tempo aínda non borraron na bei, 
rarrúa. Como quen le un poema, 
como quen trata de interpretar, nas 
letras de Mercury (róubasme o alen
to) as historias de amor dunha clase 
obreira apouvigada polo tatcheris
mo, que tamén era así a cousa. • 

.. 
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llÍXosé Manuel Olveira "Pico", novo 

~ presidente da Asociación de Actores 

Da asemblea xeral da Asociación 
de Actores, Directores e Técni, 
cos de Escena, que se celebrou o 
2 de Xullo, saiu elixida unha no, 
va xunta directiva encabezada 
polo actor Xosé Manuel Olveira 
"Pico" quen substitue no cárrego 
a Mabel Rivera. O secretário da 
asociación é Arturo Trillo e os 
vocais¡ ademais, de Rivera, son 
Rosa Alvarez, Anxeles Cuña, 
Femando Dacosta, Xavier Esté, 
vez, Santiago Prego e Manuel 
Millán.• 

······••··················································•·•········· 

•A muralla 
de Lugo pasa 
o primeiro exame 

. da Unesco 
Tres son as propostas aceitadas 
pola Unesco para os monumen, 
tos que aspiran a ser declarados 
Património da Humanidade den, 
tro do Estado. A muralla de Lugo 
pasou a primeira selección, resul, 
tado dunha reunión recente cele, 
brada en París por membros da 
Unesco, xunto ao casco vello de 
Tarragona e o palmeiral de Elxe. 
Quedaron descartadas Baeza e 
Ubeda, e terán que pasar novo 
exame en Setembro o xacemen, 
to de Atapuerca e o arte románi, 
co de Vall de Boí, en Lleida. O 
alcalde lugués, Xosé López Oroz, 
co, que afirmou coñecer a deci, 
sión de forma "oficiosa", amosou, 
se cauto e recoñeceu que non era 
un ditame definitivo.• 

• Ourense acolle 
o único concerto 
de James Brown 
no Estado 
Cando o seu berro get up volta 
estar na boca de todos a raiz 
dun anúncio publicitário, James 
Brown chega a Galiza para dar 
o único concerto que terá lugar 
no Estado. Será o dia 13 de Xu, 
llo, coincidindo coa primeira 
xornada do festival 
compostelán Santi Rock, no 
campo de futbol dos Remédios 
en Ourense. Nacido en 1933 en 
Georgia, James Browm medrou 
co gospel e comezou a sua carrei, 
rano rhythm and blues. Os anos 
sesenta son os do auxe do soul, 
co momento estelar da carreira 
do cantante de Augusta, que, 
ademais, convértese no pionei, 
ro da música funk. Apaixoado, 
violento e, sobre todo, mitifica, 
do entre a comunidade negra, 
Brown nunca deixou de estar 
presente na música actual mália 
o declive físico e psíquico dos 
últimos anos. Estáncias no cár, 
cere por posesión de armas e 
drogas fixeorn que estuvera 
apartado dos escenários. Mália 
estas circunstáncias, sen dúbida, 
o concerto de Ourense, incluído 
!}O programa "Galicia. Cidade 
Unica", converterase nun acon, 
tecimento cultural. As entradas 

poden mercarse nos Centros El 
Corte Inglés, e en Ourense, no 
Centro Comercial O Paseo, La 
Región. Custan mil pesetas an, 
ticipadas e mil cincocentas na 
billeteira. • 

• Rock, hip hop e 
teatro 
no Festival 
de Cerceda 
O Festival de Cerceda leva on, 
ce anos celebrándose consecuti, 
vamente grácias á teima da aso, 
ciación Lucerna, que non conta 
co apoio das institucións públi, 
cas. Este ano, o concello só 
concedeu para todas asctivida, 
des cen mil pesetas, cando che, 
garon a outorgar cincocentas 
mil en anteriores edicións. Con 
todo, Lucerna conta co apoio 
dos comércios e empresas da vi, 
la e consigue sacar adiante un 
cartaz máis que xeitoso. O Ven, 
res 7 e o Sábado 8 desenvólvese · 
un festival que conta coa cola, · 
boración desinteresada dos 
artistas que participan neL Co, 
mo xa é habitual, o primeiro dia 
aténdese ao rock, con Sensacha, 
ITH, 5 talegos, Pínnacle Reggae 
Band e os cercedenses de 
Zenzar. Na segunda xornada, te, 
atro e música da terra con Tea, · 
tro do Kaos, Gaiteiros e Canta, 
reiras de Santa Maria de Torás, 
Barquín de Batan, Pinto d 'Her, 
bónn e Seneangola. • 

.o salón 
do Libro Infantil 
abre o verán 
cultural 
de Rianxo 
Entre o 8 e o 11 de Xullo vaise ce, 
lebrar en Rianxo o Salón do Libro 
Infantil e Xuvenil, que adianta o 
que vai ser a programación estival 
da vila. Argallado xunto a 
Asociación Galega do Libro 
Infantil e Xuvenil Galix máis a 
española OEPLI, o salon ten co, 
mo obxectivo expoñer e promo, 
donar o traballo das editoriais e 
autores neste campo ao mesmo 
tempo que completar o programa 
con representacións teatrais, talle, 
res, sesión de animación á leitura 
e contacontos. A parte expositiva 
desenvolverase na Casa de Expo, 
sicións "Casa do Coxo". Os Quin, 
quilláns, Teatro Buratini, Paula 
Carballeira, o grupo Churrusqui, 
iíos e Teatro Airiiíos son algúns 
dos participantes neste salón, que 
anticipa un verán de teatro e mú, 
sica en Rianxo. • 

lli En Bretaña 
preparan a festa 
do Lugnasad 
Xa chega a quinta edición a Fes, 
ta do Lugnasad que anualmente 
organizan os rapaces da 
Asociación Xuvenil Auruxeira 
de Bretaña, no coné:ello da Pa5' 
toriza. Será o vindeiro 4 de Agos, 
to e conta con actividades desde 
as cinco da tarde. Xogos, gaitas e 
pasarruas darán paso á música 
nesta festa celta. Os grupos que 
actuan desde as dez e media da 
noite son Xistra de Coruxo, 
Xarin, do Indo, Txambela, do Pa, 
ís Basco e Os Papaqueixos, da Co, 
ruña. como pregoeiro, Xurxo 
Souto, e animando a regueifa 
Pinto d 'Herbón e Luis Correa 
"Caruncho". O druída Manuel 
Aneiros ensinará as receitas dos 
bebedizos e polvos de namorar.• 

•Acampadae 
descenso polo 
Miño en defensa 
da língua 
A "III Descida em Defesa da 
Língua", que organiza o 
Movimento Defesa da Língua, 
vaise desenvolver os dias 21, 22 
e 23 de Xullo. O primeiro dia 
chegase ao campamento na 
ribeira de Caldelas do Miño, 
canvertíndose esa noite nun 
tempo de convivéncia; no 
seguinte dia Carlos Quiroga lerá 
un manifesto en Tui e terá lugar 
un colóquio sobre o _ 
reintegracionismo. Despois do 
xantar, descenso desde Caldelas 
até a antiga Fábrica para dar Pª' 
so a un recital poético. A despe, 
dida ten lugar o Domingo 23 co 
levantamento das tendas. O pre, · 
zo é de 2.500 pesetas por persoa 
e as incricións poden facerse até 
o 16 de Xullo. Está dispoñíbel o 
telefono 988242321. • 

• Festa do Peto 
·na Zaranda 
de Burela 
con Chévere 
A empresa de economía social 
Pero Meogo S.Coop. ten a sua ex, 
presión física n' A Zaranda, 
restaurante e pub, que un ano 
máis celebra a ''Festa do Peto". 
Fano o Sábado 8 a partires das 
nove e media da noite con músi, 
ca e teatro e, para levala a cabo, 
utilizan as propinas acumuladas 
durante o ano xa que "as persoas 
que traballan na Zaranda non as 
requiren". Os mes tres de cerimó-
nia serán os Chévere e a música 
póñena Alkarpa e Os Nenos da 
Revolta. Os responsábeis da 

MONTSERRAT VELANDO 

Zaranda convida aos seus clientes 
a participar nunha festa na que 
"ternos algo de comer e beber ... 
para todos".• 

•A Escala 
de Teatro de Vigo 

~ sae a escena 
O pasado Martes 4 de Xullo a Es, 
cola de Teatro Municipal de Vigo, 
que dirixe Maximino Keyzán, 
amasou publicarnente por ve:z pri, 
meira o seu traballo através das re, 
presentacións dos alunos. Os auto, 
res escollidos para levar a escena 
no Auditorio de Caixavigo foron 
Xosé Ruibal, Alejandro Casona, 
Miguel Cobaleda, Eduardo Blanco 
Amor e Guillermo Surfs. • 

A 
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Teatro 
de dous 

Título: Comedias paranoicas. 

Autor: Gustavo Pernas. 

Edita: Xerais. 

A história do teatro galego ensf, 
nanos que, desde o Entremés fa, 
moso sobre a pesca no río Miño a 
hoxe, foi sempre un xénero que 
as diferentes xeracións puñan 
moito empeño en desenvolver, 
pois era unha boa maneira de fa, 
cer chegar a cultura mesmo a es, 
pectadores de moi baixo nível 
cultural. Na medida do poslbel, 
foi sempre un xénero de interese 
preferente. Sen embargo, a pesar 
de todo, foron moitos os atran, 
cos que padeceu; o máis grande 
de eles foi, sen dúbida, o fran, 
quismo, durante eses corenta 
anos de censura e control polfti, 
co das artes, o teatro galego que 
as xeracións anteriores procura, 
ran dinamizar caeu nun pozo de 
siléncio obrigado que truncou o 
seu desenvolvemento. Esa mes, 
ma história tamén nos fala de 
autores que escribian "teatro pa, 
ra ler" porque as suas obras non 
se podían levar a escea. A tec, 
noloxia e infraestrutura cénica 
de hoxe é moito máis avanzada, 
quizá sexa ese o aspecto no que 
máis se modemizou o teatro ga, 
lego. Cando menos, iso é o que 
percebe o espectador; o cal non 
deixa de ser triste e revelador do 
pouco interese que Administra, 
ción Autónoma ten por esta ar, 
te. As cousas non mudaron tan, 
to; cando non tiñamos Admi, 
nistración Autónoma, foi a ini, 
ciativaa privada e particular a 
que propiciou o desenvolvemen, 
to do teatro gfalego, e hoxe, que 
a ternos, sen esa iniciativa vería, 

NARRATIVA 

Gustavo Pernas. 

se reducido ao grotesco espectá, 
culo das pantomimas dun con, 
xunto de comediantes pagados 
polo poder. 

Pero, sempre que as circunstán, 
das políticas o permitiron, non 
faltou o voluntarismo da ini, 
dativa privada. Un bo exem, 
plo de voluntariosa iniciativa 
convencional son estas Come, 
dias paranoicas das que é autor 
Gustavo Pernas Cera. Un tea, 
tro alternativo, pouco conven, 
cional, imaxinativo, sinxelo e 
barato, son as armas a manexar 

Mª Xosé Quejzán 
Ten o seu punto a fresca rosa 

para facer fronte á escaseza de 
recursos própia dos que só te, 
ñen como património a inteli, 
xéncia, a vontade e un amor 
inmenso po la arte de T alia. O 
soño de calquera director é dis, 
por de orzamentos que fagan 
posíbel a realización dos seus 
proxectos; mais cando iso só é 
un soño, a realidade abriga 
aguzar os sentidos para buscar 
propostas que minimicen as ca, 
réncias materias. Cando iso 
acontece sen que a calidade se 
vexa afectada seriamente, asís, 
timos ao triunfo da intelixén, 

cia sobre as continxéncias da 
vida. 

Como agora. Baixo este suxeren, 
te titulo apreséntanse tres pezas 
teatrais (Ladraremos, Fábula e 
Anatomía dun hipocondriaco) que 
foron concebidas para duas per, 
sonaxes que se moverán en unha 
escenografía simple e polivalen, 
te, xogando co público como ter, 
ceira personaxe. Sempre un ho, 
me e unha muller, seres extrava, 
gantes que poñen en cena situa, 
cións límite relativas á incomu, 
nicación, á soidade. A diferéncia 
dos textos teatrais clásicos, con, 
cebidos por escritores dramatur, 
gos, as tres pezas das que hoxe fa, 
lamos, son obra de un autor,ac, 
tor (dramatúrxia do autor,actor, 
segundo di Anxo Abuín Gonzá, 
lez no esclarecedor prólogo, páxi, 
na 7) pois son concebidos por un 
autor que tamén á vez será actor 
e mesmo director. 

A primeira, (Ladraremos, come, 
dia de amor e medo), ten como 
protagonista a unha Señora (sol, 
teira, soñadora, televidente adíe, 
ta, insegura e un tanto finolis) 
necesitada de amor e a un Men, 
digo (hábil coñecedor da xente, 
que intenta manipular a percep, 
ción da '1"ealidade que a soñadora 
mente da Señora presenta, par 
asolventar as s'uas necesidades 
afectivas, que tamén son as ne, 
cesidades afectivas de ela). Do 
seu casual encontro nace unha 
relación sempre marcada polo 
equívoco ( verdadeiro eixo das 
tres pezas) na cal as cousas. irán 
tomando a forma que o mendigo . 
lles dea (sempre mediante a pa, 
labra) na mente da Señora e do 
público, cómplice (nunca só es, 
pectdor) e participativo que é a 
terceira personaxe. Son dous se, 
res moi diferentes, pero ambos 
carentes de afectos. As urxéncias 

(Pasa á páxina seguinte) 
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canta de libros 

Sede 
de Cesáreo Carballido 
Sede auga é o primeiro poemário de 
Cesáreo Carballido, un mozo de Lu
go que vive e traballa agora na peri
féria de París. 
Nos seus versos 
percura o poema 
como 

~e . .i.u.ga 

"pensamento xe, 
nuíno" frente á 
tendéncia de que 
cada cousa "vale o 
valor que ten no 
mercado". Coida 
Carballido que hai 
espazo para o im, 
predecíbel, para o 
non fundado e ai 

... €: ~.~·S,:J\ l".I.} ( ~ ;l;A•:., ;. J ·~I) • 

está o poema. O 
... Y..·.;v. 

primeiro libro de Carballido, publi, 
cado na colección Ablativo Absoluto 
de Xerais, reivindica a figura do poe, 
ta Paul Celán. + 

A máxia do pequeno 
Que acont~ce cando un bebé chega a 
unha casa e todo o que füncíO: 
naba mal 
comeza a fun, 
cionar ben? Es
ta é a pergun,ta 
da que parte O 
bebé máxico, de 
X.Henrique Ri, 
vadulla 
"Carcón". Nesta 
narración, reco, 
mendada para 
leitores de máis 
de oito anos, eón, 
tase unha história 
moderna e divertida, na que unha 
lámpada máxica transforma a vida 
dunha família. As ilustracións deste 
libro son do ilustrador e humorista 
gráfico Kiko da Silva.• 

. A virtualidade 
de Ana Santorun 
A portuguesa Edi~oes Tema publica 
Espacio Virtual, o primeiro poemá-
rio de Ana Santo, · 
run, nacida en 
Bos Aires ainda 
que residente 
hai tempo en 
V ilagarcia de 
Arousa. Paisaxes 
na lua e Poemas 
da cid.ad.e son as 
duas partes nas 
que estrutura o 
seu traballo, 
acompañado polas 
ilustracións de 
Marcela Santorun. 
A cidade que imaxina a poeta ten 
histórias agachadas nos soportais, 
ruas con cines e lixo e, tamén "árbo, 
res tristes para namorados 
infelices".• 

Dinamita 
de Di Giovanni 
Txalaparta edita, trinta anos despois 
da sua aparición en Buenos Aires, o 
traballo de Osvaldo Bayer Severino 
Di Giovanni. El idealista de la vio
lencia. Xoma, 
lista, escritor e 
guionista, Bayer 
narra a traxecto, 
ria deste anma, 
quista que 
reivindicaba a 
dinamita e profe, 
saba un amor 
apaixoado pola 
adolescente Pauli
na Scarfó. Di Gio, 
vanni foi fusilado 
pola dictadura de 
Uriburu en 1931 e 
o seu nome serviu durante moito 
tempo para asustar a todo o que pre, 
tendia rebelarse.+ 

• 

.. 
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~~~1~11 ~Tea~tro~11~1 ~~-
(Ven da páxina anterior) 

veementes do Mendigo (o públi
co distingue ben as súas inten
cións, non así a Señora) contras
ta co mundo dos soños da Seño
ra. Sábemos que están condena
dos a entenderse, a tensión radi
ca no proceso de achegamentos 
e no desmoronamento do mun-

- do da Señora. 

A menos espectacular das tres é a 
. terceira (Anatomía dun hipocon
driaco, comedia médica); pero 

, cómpre advertir que a esta con
clusión chégase despois de ler as 
duas<anteriores, dous rios de cau
dalosa imaxinación, polo que de
bemos interpretar que gañaria 
moito nunha leitura indepen
dente ( téñase en conta que vai 
ser moi difícil para o leitor non 
estabelecer comparacións, sobre 
todo porque as tres presentan di
mas cénicos similares). Outra vez 
a tensión radica en duas concep-

fiCCróN 
1. TEN O SEU PUNTO 

A FRESCA ROSA 
Mª Xosé Queizán 
X erais 

2. NON VOLVAS 
Suso de Toro 
X erais 

3. A ROSA DE BORGES 
Xosé Carlos Caneiro 
Sotelo Blanco 

4. INFANCIA E 
DESVENTURA 
DE LINO CARRÁN 

Xosé Miranda 
Galaxia 

5. EDÉNICA 
Iolanda Castaño 
Espiral Maior 

NoN frCCróN 
l. GRAMÁTICA DA LINGUA 

GALEGA Il. 
MORFOSINTAXE 

X.R. Freixeiro Mato 
A Nasa Te:rra 

2. GALIZA 
NA ll REPÚBLICA 

Carlos F. Velasco Souto 
A Nosa Te:rra 

3. A NACIÓN INCESANTE. 
CONVERSAS 
coN XosÉ M. BEIRAS 

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

4. GALICIA, GALICIA 
Manuel Rivas 
X erais 

5. XACEMENTOS 
ARQUEOLÓXICOS 
DE GALICIA 

Pilar Barciela Garrido e 
Eusébio Rei Seara. 
Xeiais 

cións da realidade diferentes que 
tratan de poñerse de acordo, a 
incomunicación condena ao ser 
humano a entenderse ou desapa
recer. Outra vez se parte do en
contro casual, da necesidade de 
encher o siléncio, outro proceso 
de mútilo coñecemento que re
matará de maneira convencional 
e inagardada. Algo que é comun 
a Ladraremos, nas duas .podemos 
intuir de maneira ben acertada 
cal vai ser o desenlace, a tensión 
radica no proceso de coñecemen
to entre as personaxes. 

A segunda (Fábula , comedia nun 
só acto.. . sexual) non difire das 
intencións temáticas que leva
mos visto. Pero agora partimos 
dunha situación na cal as perso
naxes xa están en relación. Sen 
e~bargo, esa relación que agora 
ternos de início, é tamén o dese
x á bel remate . Atopámonos 

Rosell con Aute e 
Carlos Cano 
Título: Y ~odará el mundo. 
Autora: Marina Rosell. 

Edita: Picap. 

Vintecirrco anos cúmprense agora 
da aparición do primeiro disco da 
cantautora catalana Marina Rossell. 
Agora ven de gravar "Y rodará el 
mundo'', cheo de colaboracións cu
riosas e non tanto. Luis Eduardo 
Aute, e Carlos Cano aparecen no 
disco pero tamén Marina canta a 
duo coh Georges Moustaki un tema 
da artista traducido ao francés e se 
xunta cos roceitros de Lax 'n 'Busto. 
Marina Rosell ten unha produción 
discográfica que se achega aos vinte 
discos. A sua carreira caracterizouse 
polo uso do catalán ainda que hai 
catro anos deciciu gravar cancións 
en castelán. • 

Pachanga mexicana 
Título: Los de abajo. 

Grupo: Los de abajo. 
Edita: Chewaka (Virgin). 

Da capital mexicana continuan saindo 

diante do que se vén chamando 
comédia de situación. Pero ago
ra non son as personaxes as que 
crean a situación, senón que é a 
situación a que vai modelando 
ás personaxes. O equívoco, a 
confusión volve ser outra vez 
delirante, co problema da iden
tidade como tema central de 
maneira clara e espectacular. 
Quen é quen en este mundo to-
1 o?, quen é 
home e quen 
muller?, cal é 
0 mundo ·no Hai moitos 
que vivimos? 
Conchita 
Leira e Fer
mín Febril 
coñécense, 
ámanse, pero 
o tempo fará 
que non <lean 
nen s-abido 
quen son nen 
cal é a reali
dade que vi
ven : o que 
comeza senda 
o tálamo no 
que se aman 
transfórmase 

xogos 
lingüísticos 
que nos 
invitan a 
falar doutra 
dimensión 
do teatro de 
Gustavo 
Pernas: o 
ludismo. 

nunha pist9- de circo e despois 
na cama da exposicións dun 
gran almacen, á vez que quen 
era home pasará a ser muller e a 
muller será home á vez que ven 
invertidos os seus roles sociais 
e ... sexuais. 

O extravagante, o raro, o xogo 
delirante, o patético, a farsa con
tínua, o irrisório, a ironía, iden, 

oonta de discos 

bandas cuxas compañías apostan por 
traspasar as fronteiras. Los de abajo, pe
sie ao seu ritmo de verbena, "son o un
derground do underground", ou isa 
alomenos din eles sacando o seu nome 
dunha novela sobre a revolución me
xicana. Medraron "nun ambiente de 
in:Xustiza, rexeitamento ao pobre e fa
lla de -liberdade de expresión" e por es
ta razóm, deciden tocar para bailar. 
Naceron hai oito anos e o selo latino 
de Virgin apoia o seu puré de meren
gue, salsa, reggae, mambo, cumbia e 
rock. • 

·o directo de Etsaiak 
Título: Zuzenean'OO. 
Grupo: Etsaiak. 
Edita: Esan Ozenki. 

Con este grupo de Lekeitio non hai · 

tifican a unha sociedade desqui, 
ciada onde o tráxico mudou en 
cómico e o cómico en tráxico. O 
que nos leva a falar da transgre, 
sión xenérica, ou, mellar, da 
amálgama xenérica das tres pe
zas: as situacións cómicas do iní
cio agachan dentro verdadeiras 
traxédias. Pero todo está visto 
con moitos fumes, ao longo de 
calquera das tres, o riso debuxará 
os lábios do leitor en moitas oca
s ións, en vertixinosa sucesión 
que sempre nos asombrará pola 
sinxeleza e a naturalidade con 
que se propoñen as situacións 
máis disparatadas. T amén é tea, 
tro da palabra ("teatro da con
versación", clise no prólogo, pá
xinalO) erixida no principal re, 
curso cénico (formando, defor
mando e reformando a realidade 
pois a realidade é o que a palabra 
é) habendo moi tos xogos lin
güísticos que nos invitan a falar 
doutra dimensión do teatro de 
·Gustavo Pernas, o ludismo. 

Eis unha invitación á evas ión , 
pero sen deixar de pensar, que 
devolve a fe na imaxinación co
mo instrumento para a sobrevi
véncia neste mundo que definiti
vamente tolea a calquera. Un au
tor que estrea na escrita as suas 
tres últimas criacións, tres pezas 
brillantes (que podian estar escri
tas cun chisco máis de claridade, 
non viria nada mal) para recupe
rarmos a leitura dun xénero que 
o necesita e merece.• 

XOSÉ M. EIRÉ 

surpresas, desde 1991, ano no que se 
constituíron, non experimentaron 
grandes novidades. Neste directo 
2000, continuan co punk-core, que 
xa levaron durante as suas xiras a paí
ses como Cuba e México. Continuan 
denunciando "todos os abusos 
concretos e universais sufridos", e 
gravan este últimos disco en dous 
concertos, o pasado Abril, en Oiart
ZUJ) e Iparralde. Rematan disco, e 
concerto habitualmente, con Solida
riedade, tema que vai polos presos.• 

Cantor da terra basca 
Título: Bararze Bat. 
Autor: Pier Paul Berzaitz. 

Edita: Elkarlanean. 

E continua o euskera, pero sen a con
tundénéia de Etsaiak. Teatro popular 
suletino, espectáculos musicais e dous 
discos son parte do balance na ' 
traxectória de Pier Paul Bertzaitz. A 
referéncia dos clásicos está presente 
nas corriposicións próprias e interpre
tacions deste cantor e poeta que her
dou a paixón pola música através da 
via familiar . A mesma terra·é a que 
inspira a obra deste criador que mes
tura melodias pausadas e melancóli
cas con letras coristas, cheas de refe
réncias vitais. • 

ANOSA TER.HA 

Ü COQdeL 

Lluita 
Per Catalunya unificada, 
independent i socialista 

Ng 212. Abril de 2000. Prezo 300 pta. 

Edita: Partit Socialist d'Alliberament 
Nacional (PSAN) . 

O voceiro deste partido independentista e 
comunista catalán reflecte as dúbidas que 
entre esta corrente política espertaron os 
resultados eleitorais nas eleicións do pasa

do 12 de Marzo 
no Estado. Joan 
Martí analiza a 
situación e 
comproba que 
a alta absten
ción favore
ceu moitísimo 
os intereses 
populares. 
Marc Cande
la relata as 
xomadas so, 
bre forma
ción e orga-

nización do 
PSAN, nas que se concluíu que cómpre xa 
un intento da reconsrrución d Países 
Cataláns como entidade. • 

OPovo 
de Guimaraes 
Ng 1.092. 23 de Junho de 2000. Prezo 100 ese. 

Dirixe: Abílio Capela Dias. 

Os problemas de financiamento na Uni
versidade pública son o tema de enrrada 
deste semanário portugués. Guin1ariies ce
lebrou o pasado 24 de Xuño o nacimento 
do reino de Portugal, en comemoración 
da batalla de San Mamede de 1128, que 
os daquela liderados polo conde Afonso 

Henriques 
gañaron 
diante das 
tropas da ra
íña Urraca e 
seu filio 
Afonso Rei- ' 
móndez. O 
escritor 
mozambi
cano Mia 
Couto 
apre en
tou nesta 
mesma 
cidade do 
n rt 

portugués a sua última n vela, O último 
voo do Flamingo e Santo Souto tamén ti
rou do prelo Dais olhares sobre a Europa, 
obra na que este mil itante antifascista re
lata unha viaxe p lo concin nt l g da 
Segunda Guerra Mundial.• 

Les Noticies 
Semanariu independiente 
d'Información Xe11eral 

N g 195. 25 de xunu de 2000. Prezo 150 pra. 

Dirixe: lnaciu Iglesias. 
Edita: Ámbitu. 

A crise que na pasada lexislatura lle afectou 
a Sergio Marqués en relación co seu grupo 
parlamentar en Madrid parece volver de 
novo no gabinete aut,onómico do PSOE. O 
presidente, Vicente Alvarez, afronta unha 
fonda crise coa dirección de Ferraz por mor 

da Leidas 
cabcas de afo
rro. José Luis 
Piquero en, 
trevista a 
directora 
xeralde 
Cultura de 
Astúries, 
Ana Rodrí
guez, quen 
recoñece 
que apolí
tica do 
seudepar
tamento 

vai obtendo 
resultados moi lentamente por culpa da es
treiteza presupostária. • 
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Na mostra están presentes todas as etapas de Castelao como pintor, grafista e ilustrador. Par riba podemos ollar Faunália e Parella de nenas chineses, abaixo, Pandereteiras, e Ó direita Basílio Álvarez. 

Todas as artes de Castelao 
Inugúrase en Pontevedra amostra organizada palas Fundacións Castelao e_Caixa Galicia 

~ B.X. 

O espírito do album Nós faise no.. 
tar no edíficio Sarmiento do Mu, 
seu de Pontevedra ao abrirse 
Castelao. Exposición 50 Aniver; 
sário. E non precisamente pola 
nitidez das suas mensaxes senón 
máis pola sua flagrante auséncia. 
Doutra volta perdeuse a oportu, 
nidade de localizar o paradeiro 
daqueles debuxos que Castelao 
expuxo por toda Galiza e que se 
converteron en álbum en 1931. 

A m tra aberta o 28 de Xuñ en 
P nt vedra c nfirma entu i ; 
m que Avelin P u a Ant l e 
a Fundación Cast lao puxeron 
n ua pr paración. F r n moit s 

atranc e per nalismo que 
tiveron que canear e solventar. 
N te últim e inten o mese 
e apoi financieir da Funda; 
ción CaixaGalicia disimularon 
tant pr tagonismos como a 

curidade que r dea ao dereito 
de autor da obra artística e liteni
ria do mai sinalado intelectual e 
político galega. 

O froito amadurou e a equipa 
dirixida por Miguel Anxo Sei
xas artellou unha ampla e rica 
mostra que entre Xullo e Setem
bro poderase ver en Pontevedra 
para despois ocupar, do 19 de 
Outubro ao 7 de Xaneiro os es- . 
pazos de San Domingos de Bo
naval-en Compostela_ 

A arte é a protagonista principal 
da exposición como o fara en 
1986 na comisariada por Xosé 
Antonio Durán para o Ministério 
de Cultura. Como naquela oca
sión as obras pertencentes ao 
Museo de Pontevedra forman o · 
conxunto máis importante. To
das as etapas de Castelao como 
pintor, grafista e ilustrador estan 

presentes. Recupéranse obras es
quecidas ainda que nengunha de
las de especial significación ou 
surpresa. Abraia a eleición por 
amasar certas obras menores sen 
manifesta entidade e a auséncia 
doutras de sobra acreditadas. 
Mesmo o estado dalgunhas das 
pezas desmerece a sua exposición. 
Coñecedores da obra de Castelao 
mostráronse críticos polo mal es
tado de várias das obras e dubita
tivos ante a preséncia doutras. En 
particular coa titulada Debuxo 
taurino datada no catálogo no 
1916, e que consideran dificil~ 
mente atribuíbel a man dun artis
ta que xa avanzaba na estética 
dos seus debuxos de Nás-

Entre as auséncias, surprenden 
as dos Castelaos de Filgueira 
Valverde, Familia Millán, Fami
lia Lousada, Sara González , 
Mosteiro de Poio, Casa de Gali
cia de Nova York, a importante 
serie de debuxos de Bretaña de 

Gloria do Pino e, xa máis fla
grante, os pertencentes ao lega
do de Virxinia Pereira, actual
mente conservados en Madrid. 
E tamén as estampas máis com
batí vas dos albumes de guerra. 
As que denunciaron a represión 
fascista con máis intensidade. 

O cartelismo, a ilustración de ca
pas e ornamentación de revistas 
toman un particular , protagonis
mo ainda que se botan enfalta as 
suas postais e grafismo agrarista. 
O percorrido pala mostra oferece 
os libretos orixinais de Os vellos 
non deben de namorarse recente
mente adquiridos polo Museu de 
Pontevedra á familia do albacea 
testamentar de Castelao, Rodolfo 
Prada. Outras das pezas docu
mentais que se amasan por vez 
primeira en Galiza ,é o manuscri
to de Os dous de sempre. Un ori
xinal aportado polo coleccionista 
e empresário José Manuel Corti
zo que de recén o adquirira na 

colección de Gloria do Pino. 

A importáncia da Castelao. Ex
posición 50 Aniversário ven re
frendada cun monumental catá
logo -máis de 400 páxinas- no 
que se recollen os fundos expos
tos xunto un aparato crítko e 
ensaístico dividido en dous 
apartados: Castelao e a arte e 
Castelao e a escrita. 

Os textos corren a cargo de diver
sos estudosos que con desigual for
tuna -deles vários son meros refri
tos doutras entregas anteriores e 
algun, pedantemente, dótase de 
máis aparato de notas que de 
próprio contido- percorren _ 
as diferentes facetas de 
Castelao_ Destacan con 
todo os ensaios de 
Antón Capelán, Xo
sé Luis Axeitos, 
Xusto González Be
ramendi e á vez bá
tanse de menos a 
firma de especia
listas como Rei 
Romeu, Bieito 
Alonso, Paulo 
Costa e Xosé 
Antonio Du-
rán. Miguel 
Anxo Seixas, 
responsábel 
do catálogo, 
asina unha 
ordenada e 
aseada cro
noloxia e 
Maria Cu
quexo re
copila an
teriores re- · 
xistros bi
bliográficos. 

O libro-catá
logo -ausente 
na xornada de 

inauguración- enriquécese con 
traducións ao castelán e o inglés 
pero pola contra queda funda
mente desmerecido no que se re
fire as reproducións fotográficas. 
Moitas das obras aparecen nesta 
luxosa edición desenfocadas ou 
cheas de reflexos, caso de alguns 
dos cadros das séries do Museu de 
Pontevedra ou do Museu Carlos 
Maside. Deslucen o acabamento 
final dun con todo extraordiná
rio catálogo -:<leseñado por Xosé 
Diaz-·que servirá sen dúvida para 
coñecer moito mellor a obra de 
Castelao.+ 

, 
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O festival busca un equilibrio entre as bandas galegas, estatuis e estranxeiras. Á esquerda, o grupo vigués, Brandell Mosca, e á direita, os norteamericanos de Fumanchu. Abaixo, Sonic Youth, cabeza de cartaz, o Domingo 15. 

Compostela xa ten un grande festival de pop--rock 
O Santi---Rock celébrase os dias 13, 14 e 15 de Xullo no Monte do Gozo 

SAL-ÓIJ Do HUMOR GRÁFICO, FSSTlv'Al
llJTSR.IJACIOIJAI- DS Cl-OWIJ, MOSTR.A DS 

TSATRo, CllJSMA DS HUMOR 

Do 14 ao 23 de xullo do 2000 

Espacios· Teatro Principal. Pazo da Cultura . Praza do Teucro. Praza da Verdura , Praza da Ferrería . Avenida de Santa María . 

VENRES 14 DE XULLO 
19.30 Acto de apertura da Feira (Paseo Odriozola) 
20.00 Maicousin, espectáculo de malabares (Praza da Verdura) 
22.30 Balea Branca: Parella aberta (Teatro Principal) 
22.30 Cinema:Tempos Modernos (1935); Ch . Chaplin (Paseo 

22.00 Mostra de clown: Minguella (Teatro Principal) 
24.00Actuación de Dani Pérez (Camawey) 

XOVES20 
10.00 Curso de clown para profesionais (Pazo da Cultura) 
10.00 Curso de iniciación ao clown (Pazo da Cultura) Odriozola) 

24.00 Pinto 12.00 Ruta por comercios e bares: Minguella (Centro Histórico) 

M . 
10. urso e m1ciac1 na c own (Pazo da Cultura) 
10.00 Curso de clown para profesionais (Pazo da Cultura) 
20.00 Mesa redonda sobre Humor Gráfico (Galería Sargadelos) 
20.00 Inauguración do Certame do Clown (Teatro Principal) 
21.00 Actuación de rúa: Picompé (Praza da Leña) 

CONCt;LLO JH! 

pONTEVEDRA 

al) 

al) 

Co Doctor Music dos Pirineos e o 
Festival de Benicasim a moda dos 
festivais introduciuse no Estado, 
conseguindo que milleiros de per
soas concentráranse durante dias 
babeo o sol co ánimo de ver aos 
seus grupos favoritos. Entre eles, 
moitos eran os galegas que se des
prazaban. Agora xa hai un grande 

• festival á porta da casa. Chámase 
Santi.-Rock, celébrase en Compos
tela e ten un cartaz amplo e varia
do . E, ademais , a 

lodias de pop, e os Herdeiros da 
Crus, que continuan facendo o 
indio nos escenários. 

Continua o Santi-Rock co menu 
do Venres 14, composto de tres 
pratos fortes: Ash, Dover e L7. 
A primeira é unha banda irlan
desa cuxo segundo disco se titu
la Nuclear Sounds . Pola sua par
te, Dover xa son habituais do 
público galega, onde ainda non 

entrada so c us ta .--.. -----------. 
apresentaron o seu 
terceiro disco, gra
vado nos Estados 
Unidos. As cali
fornianas de L7 
deixaron mostra 
do seu facer no 
concerto de Marzo 
en Vigo. A segun
da xomada tamén 
canta con Skun 
Anansie, que des
tacan pala con
tundéncia da sua 
vocalista en direc
to. Killer Barbies, 
Psicofónica de Con-

cinco mil pesetas 
para os tres dias. 

Como quen non ~ 
quer a causa, o San
ti-Rock fo¡ confor
mando discreta
mente un cartaz ' 
que, en compara
ción, non ten que 
envexar ao do Doc
tor Music que se ce
lebra duas semanas 
máis tarde en Lla
nera, Astúries. A 
entrada para o Doc
tor custa dezasete mil pesetas e o 
porgrama adoece da falla de artis
tas intemacionais en xira neste 
ano 2000 recurrindo a Beck e Lou 
Reed, que xa xiraron polo Estado 
este ano. Sen embargo, o Santi
Rock conseguiu reunir a alguns 
dos grupos que xeran máis expec
tativas e que congregan a un pú
blico masivo. 

lggy Pop é o prato forte do Xoves, 
primeira xomada. Máis de trinta 
anos no punk-rock non semellan 
pasar por este artista de Detroit, 
que xa coñece Galiza -en Maio 

. de 1994 actuou en Vigo- e que 
continua oferecendo a sua axili
dade nos concertos grácias a unha 
vida sá que nada ten que ver cos 
seus tempos dos Stooges. Ese mes
mo dia, o músico de Detroit vai 
estar acompañado de Asían Dub 
Foundt:iti.on, o grupo que mestura 
rap, punk e música india, e de Fu 
Manchu, un dos grupos máis espe
rados que representan ao son esta
dounidense. Máis grupos para o 
dia 13: Super Skunk, hip hop e 
raggamuffin con arrecendo a ma
rihuana, Sexy Sadi.e, que vistou o 
pasado ano Galiza como teloneiro 
de Rem, Digital 21, coas suas me-

xo e Madame Go
dard completan o programa. 

Chegados ao Domingo, o cabeza 
de cartaz indiscutíbel é o grupo 
Soni.c Y outh, pioneiros do chama
do "pop do ruido" que a cada dis
co vóltanse máis experimentais. 
A parella formada por Kim Gor
don e Thurston Moore voltaran 
distorsionar as suas guitarras no 
Monte do Gozo, respostando ás 
criticas que xa se refirena eles 
como un grupo "sen nada que di
cer". Ocean Colour Scene, qure vi
sitaron hai dous anos A Coruña, 
Yo la Tengo, a banda que mestura 
funk e soul, e T eenage Fan Club, 
con sons directos aos sentimen
tos, nutren o cartaz. Os xbconeses 
de Manca Ray, con novo disco, os 
arousáns de Salty Water e os vi
gueses Brandell Mosca pechan o 
Santi-Rock. 

Non é preciso mercar o bono de 
cinco mil pesetas para os tres días 
xa que a organización oferece a 
posibilidades de mercar entradas 
diarias por 2.500 pesetas. Os orga
nizadores do Santi-Rock estás máis 
que satisfeitos co ritmo de venda 
e preven a chegada de milleiros 
de persoas ao Monte do Gozo.+ 
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O Garcia Barros, 
~ . un novo premio 

para Riveiro Coello 
·O xúri califica de 'redonda' 
a sua novela As rulas de Bakunin 

O escritor de Xinzo de Límia, 
Antón Riveiro Coello gaña o 
prémio de novela Garcia Barros 
do concello da Estrada a pena~ 
duas semanas despois de ser ga, 
lard ado co Alvaro Cunqueiro, 
convocado polos concellos de 
Vigo e Mondoñedo. Riveiro Co, 
ello fai e a i en breve prazo con 
dous dos máis prestixiosos con, 
cur os literários dos celebrados 
no paf e convértese no narrador 
que está a levantar espectativas 
entre os leitores. 

Antón Riveiro Coello tiña xa vá, 
rios títulos de narrativa nos an, 
d is das librarlas pero a repetición 
do seu nome nos últimos concur, 
sos literarios -<lo Xerais retirou a 
novela finalista ao gafiar o Cun, 
queiro- dun xeito singular fai que 
a coincidéncia na .valoración dos 
distintos xuris produza unha 
atención inusual nun autor gale, 
go. Se a novela que o fuco mere, 
cedor do Cu7UJueir, Hamónim@, 
se desenvolve na aldea mexicana 
de Zataplán onde o protagonista 
se dirixe na busca da história dun 
personaxe do seu mesmo nome, 
agora Riveiro Coello recria en As 
rulas de Bakunin os cículos anar, 
quistas do pasado século, nunha 
história tecida arredor dun extra, 
ño libro que toma unha especial 
sorte na novela. Dous títulos no, 
vos que se suman ao ronsel de 
prémios de Antón Riveiro -fora 
tamén finalista en 1997 ao'Garcia 
Barros con A historia de Chicho 
Antela-, á espera da sua publica, 

ción que ben pode coincidir coa 
saida á lus do primeiro poemário 
do autor que prepara a editorial 
Espiral Maior. 

Riveiro Coello define As rulas de 
Bakunin como "unha aproxima, 
ción histórica ao anarquismo de 
Culleredo", un relato no que un 
libro que vai de man en man e 
que os protagonistas terán que 
aprender para salvar a vida se 
converte no eixo central da his, 
tória. O Libro tocado dese extrafio 
don aparecía xa en A Quinta de 
Saler, novela de grande impar, 
táncia na traxectória do escritor 
que ten tamén un nexo de cone, 
xión en Hamónim@. O xurado do 
García Barros describiu no seu fa, 
llo a novela como "redonda" e f¡, 
xo especial fincapé na construc, 
ción da história, na que se mane, 
xan distintos rexistros e diferen, 
tes épocas cun preciso artellado. 
A novela permite unha leitura 
correlativa, conforme os capítulos 
apresentados polo autor, pero o 
leitor ten a man tamén un tabo, 
leiro de dirección que o porá 
<liante dunha história cronolóxi, 
ca, saltando os capítulos segundo 
o paso do tempo, unha dobre es, 
tructura ao xeito de Rayuela de 
Cortázar. "A novela saiu asi e só 
despois foi cando me din canta 
de que había outra forma de lela, 
cronoloxicamente, e este é un 
xeito que ~én se lle oferece ao 
leitor", explica Riveiro Coello 
que espera as vacacións para con, 
tinuar escribindo. + 
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A Praza de Fefiñáns, 
artístico estacionamento de veículos 

'-----'--

Unha campaña do BNG reclama 
a peonalización do centro histórico de Cambados 

A diário os coches atravesan en 
Cambado~ a histórica Praza de 
Fefiñáns que; especialmente no 
verán, se converte en aparcadoi, 
ro dos- moitos turistas que se 
achegan á vila declarada com9 
Ben de Interés Cultural. Unha 
iniciativa do BNG está a recoller 
sinaturas para a peatonalización 
deste histórico recinto, que sofre 
constantes agresións polo tráfico 
viário, reclamando, máis unha 
vez, a liberación da praza para 
desfrute de viciños e turistas. 

Hai dez anos, un dos arcos histó, 
ricos que rodean a Praza de Fefi, 
ñáns foi destruido polo paso dun 
camión. A cada pouco, o pavi, 
mento ten que ser remodelado, 
vítima do incontrolado paso de 
veículos que, amáis, afecta aos 
edilicios artísticos que compoñen 
o entorno máis visitado de Cam, 
bados. A iniciativa promovida 
polo BNG reclama a retirada de 
veículos da praza, a reserva de zo, 

nas próximas para o aparcamento 
de coches, a conversión en zona 
verde do tramo que vai do arco 
do Palácio á Torre, Atalaia e, en 
definitiva, o fomento do entorno 
de Fefi.ñáns como zona cultural e 
de lecer de Cambados. 

A campaña está a ter unha boa 
acollida entre os viciños da vila 
e a ela estanse a aderir .tamén 
numerosas persoas que entenden 
a necesidade de preserv~ unha 

A rosa de Borgea 
XoNI Cttrl1u Can~i.f{j 

zona de incalculábel valor histó, 
rico e artístico. As sinaturas re, 
collidas vanse entregar ao gover, 
no municipal de Cambados e ao 
Valedor do Povo, esperando que, 
desta vez, se materialice unha 
demanda que xa fo¡ aprobada 
por unanimidadé no Parlamento -
de Galiza hai cinco anos sen que 
chegase a facerse efectiva polo 
govemo municipal do PP. 

"Atopárnonos con que o PP de 
Cambados, que tanto presume 
de ser o defensor do turismo está 
a matar a galiña dos ovos de ou, 
ro; si como eles din os turistas 
veñen a Cambados fundamen, 
talmente para contemplar a Pra, 
za de Fefiñáns, como é que fan 
esta desfeita con ela?", critica o 

BNG cambadés. A cada pouco, 
os nacionalistas teñen que mos, 
trar a sua oposición. ás agresións 
cometidas contra a Praza. Nos 
últimos anos, conseguiron que 
Telefónica retirara unha antena 
de comunicacións que se impo, 
ñia sobre o tellado do Pazo de 
Fefiñáns, opuxéronse á construc, 
ción dun edifício de cinco plan, 
tas e ático que tamén rebordaria 
a altura do edifício artístico, a}, 
terando a harmonia do turístico 
espazo, denunciaron diante da 
dirección xeral de Património e' 
outros organismos o proxecto de 
asfaltadó do camiño e conseguí, 
ron que neste ano non se cele, 
brase a chamada Feira do home 
artesá que no verán invadía o re, 
cinto con casetas de quincalla.• 

-------------· --- -------- --------- -.-. .... - -.. --- - - -- - _-___ - - -- - - - - - - - - - - -- - -- :.-. -- - - ..... -- -
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Vittorio Gassman, a guerra do teatro popular 
italiano contra o asalto da cultur~ única 
O actor e director vivia 
_desde os 70 indignado polo poder corruptor de Hollywood 

.,. 

*G. LUCA 

Vittorio Gassman formaba 
parte da guerra do teatro italia, 
no por resistir a cultura única. 
Era a ponla do neorrealismo 
dobrada pola indústria nortea, 
mericana da imaxe, o herdeiro 
da commedia dell 'arte que to, 
ma sobre as suas costas a de, 
fensa da ironia vella e culta co, 
ma recurso contra o poder e a 
sua enxurrada de banalidade • 

A superficialidade mediática con
ta só o final da agonía de toda un
ha institución teatral, representa
da por este xenovés de 1922, vi
tal, culto e extraordinário actor e 
director de cena. Gassman é o pri
meiro actor do teatro italiano da 
posguerra que tenta domar a brazo 
o naturalismo e carniñar contra 
rnaré á busca dunha expresión do 
seu tempo que xuntase o herdo 
vivo da commedia e integrase, ao 
mesmo tempo, as correntes de 
cepticisrno do teatro dos 50. Es
quizofrénia de viver entre as augas 
momas da podente esgrima da pa
labra e o mimo de raiz popular e a 
corrente xeada do existencialis
mo, a vertixe interior, a angúria e 
a crise de identidade. Neste cami
ño axúdase con Visconti, que o 
dirixe no 48 en Como vos pete e O 
comboio de T ennesse Williams. 

Nos sesenta erguera o Teatro Po
polare Italiano da man de Passoli
ni, un proxecto de intervención 
que transforma en carpa ambu
lante para chegar a c_ada recanto 
do país. Gassman carga sobre as 
suas costas o peso de recriar e avi
vecer a raiz do humor popular, a 
burla contra o poder que reivin
dicara Pirandello coma a arma 
que pode sementar a desconfian
za no discurso dominante. Pode o 
Vaticano ser maxestuoso pero se 
fago a burla da sua moral hipócri
ta e reprimida, se revelo o ridícu
lo da cadeira xestatória de Pio 
XII, eu son rnáis poderoso que o 
solideo de San Pedro. Co humor 
puido o povo resistir o peso da 
igrexa e o seu invento da televi
sión estática que foron as cate
drais. Da tradición de facer escár
nio da cúria e os principais, de 
montar un contrapoder popular 
que ten o seu pear na caricatura, 
tarnén se alimentan Fellini, Lat
tuada, Monicelli, Risi, Rosellini, 
Ferreri, Scola e Darlo Fo. O riso é 
condenado e demoniaco, corno 
lernbra Urnberto Eco na diatriba 
do bibliotecário Giorgio di Burgo 
a Guilhelrno de Baskerville. 

Galán por un dia 

A porfia entre a tradición cultural 
e a modemidade, representada po
lo teatro popular e o poder unifor
mador da indústria do cine norte
americana, é a razón da vida de 
Gassrnan. O seu enorme interese 
polo cine lévao a Hollywood onde 
lle fan o desprezo de papeis previ
síbeis de galán latino. O seu paso 
pola capital do cine californiano 

O teatro foi o centro da vida de Gassman. Na fotografia, durante unha leitura de textos no Teatro Popolare Italiano que fundara 
na década dos 60. 

leva no lote un breve matrimónio 
con Shelley Winters e prodúcese 
como unha escapada fronte a di
xestión do neo-realismo no estó
mago complacido do cine dos te
léfonos brancos, o compromiso 
ben pagado entre os intelectuais 
de Cinecitá e os bancos. Hollywo
od senténciao a mirarse no espello 
ridículo do costumismo, igual que 
hoxe consome ao actor malague
ño Banderas en papeis de bandido 
xeneroso con faca no cinto. 

O que regresa a I tália é un Gass
man pesimista que busca avivecer 
no teatro a pranta da grácia ·popu
lar. Dende o seu acubillo no melo
drama, o cine vai precisar logo a 
credibilidade de Gassman conver
tido nun mito teatral. Desta t:rans
fusión procede por exemplo o mo
numental Rufufú de Monicelli, de 

par de T otó. A marea de techni
color sentimental que ven dos Es
tados Unidos contáxia no entanto 
ao cine de ltália con réplicas de 
paixón latina entre labregas pobrí
simas da Lucánia e señoritos ro
manos con descapotábel. 

A crise personal d_e Gassman, 
nas mans- dos psiquiatras dende 
os 70, é a dun home de teatro 
que observa ao seu público co
rrer atrás da banalidade, primei
ro nos mitos de Hollywood e 
despois nas técnicas da estupe
facción televisiva. Non perde a 
confianza na tradición popular 
da commedia, continuada na sua 
própria escola do TPI e nas cen
to e unha réplicas de Dario Fo 
que hoxe corren as vilas de Ita
lia, pero o esforzo pode coa sua 
vitalidade de artista. O debalo 

de Gassman acompaña a caída e 
desaparición do cine italiano 
dos circuitos comerciais domi
nados palas grandes distribuido
ras norteamericanas. Todo o es
forzo do cine italiano por com
placer as novas modas é estéril e 
humillante. Vittorio inventa un 
programa de televisión para por 
a caldo a cultura única da irna
xe. É un fracaso completo. O 
primeiro e derradeiro. Gassman 
entra nunha agónica depresión 
da que acaba de saír para sem
pre. A televisión di que morreu 
por un fallo cardiaco. 

Por sorte, ninguén hoxe lembra 
a comédia infame que dominou 
o cine italiano dos 60 pero a vi
talidade do teatro popular italia
no é enorme e o legado de Gass
man forma parte dela. + 

ANOSA TERRA 

Xoselo Taboada 
'As adegas galegas 
empezan a coidar 
a imaxe dos viños' 

A nación incesante, conversas de 
Xosé Manuel Beiras con Francisco 
Pillado e Miguel Anxo Femán 
Vello que e veñen de reeditar. 
Comecei a sua leitura ao rematar 
Caixón desastre de Suso de Toro. 

Que recomenda ler? 

Aos clásicos galegas, Blanco 
Amor, Cunqueiro, Dieste, e uni
versais, Heinrich Boll, Kafka ou 
Camus ... os grandes mestres ru
sos ou os latinoamericanos. 

Ven de ser galardoado na XII 
Cata dos Viños de Galiza polo 
deseño da etiqueta do menda 
Mondelo. Como a ideou? 

Empreguei unha tipografía ro
mana pola relación <lesa cultura 
coa produción do viño e inclue 
un gravado dun sol da Escala In
glesa pola importáncia que o as
tro ten no cultivo das uvas. Na 
marca empreguei unha letra con 
reminiscéncias célticas. 

É habitual que adegas pequenas 
coiden o deseño comercial? 

As empresas comezan a darlle im
portáncia á apresentación dos pro
dutos pero ainda se poden ver al
gunhas etiquetas fora do tempo que 
se conservan porque identifican á 
marca e é difícil mudala.s. O deseño 
fui atractivo o produto e o do viño 
é un sector que está vendo a necesi
dade de oferecerse ao público de 
xeito máis elegante e moderno. 

Que importáncia ten que unha 
empresa coide a imaxe exterior? 

A imaxe corporativa leva a que os 
produtos se identifiquen máis doa
damente. Cando o que se oferece 
ten calidade, a imaxe chama a 
mercar novos produtos desa mar
ca. Por ex.emplo, se quedas con
tento co viño, é fácil que consu
mas a augardente da mesma casa. 

Que lle oferece a un deseñador 
elaborar unha imaxe corporati
va empresarial? 

Permite pensar e traballar con 
criatividade cos elementos que 
máis acaian aos obxectivos busca
dos. O princípio básico do deseño 
é a sua utilidade, que responda á 
función para a que foi criado. É 
preciso que exista unha coorde
nación co produto. + 
Deseñador Gráfico de A Nosa Terro. 

Santiago de Compostela (1957) 

Al 



ANOSA TERRA 6 DE XULLO DE 2000 • N2 942 3 5 . 

OPtNIÓN 

NOTÍCIA DUM SEQÜESTRO 
O seqüestro mais longo de todos os tempos 
nom é obra da ET A nem dos GRAPO. O se, 
qüestro mais lol).go de todos os tempos, que du, 
ra já a frioleira de 44 anos, leva a assinatura de • 
Domingo Garcia,Sabell, Ex, Presidente da Real 
Academia Galega e Ex,Delegado do Governo 
em Galiza (Ex,Delegado do Governo na RAG, 
tal e como o caricatufizou o genial Xosé Lois 
"O Carrabouxo"). 

Ao contrário do que todo o mundo eré e/ou nos 
quer fazer crer, Manoel, António nom morreu, 
nem em Asados (Rianxo) em 1930 (como re~a 
na súa falsificada ata de defun~om, delicto de 
falsidade em documento público) vítima da tu, 
berculose, nem des anos depois na Fran~a, em 
1940 (como afirma Xesús González Gómez, sob 
o pseudónimo de Ramón Posada, em Ucrania) 
vítima dos nazistas. Manoel António está vivo, 
como El vis Presley. 

Manoel António foi . surprendido polos seus 
captores (o Comando itinerante dos "GALa, 
xios", ao mando de Domingo García,Sabell, 
na manham dum fatídico Domingo X de Abril 
de 1956 quando descansava em paz na intimi, 
dade do seu quarto. 

Sem oponher resistencia foi sacado da casa em 
várias caixas e introducido na bagageira dum 
carro, no que foi conducido ao zulo ,situado 
num local sem deteminar, no que, desde aque, 
la, vive em condi~ons infra,humanas, enterrado 
em vida polo autor qe Paseata arredor da marte. 
No seu dia alcunhado como "O Bibliótafo", ente, 
rrador de liwos, por X.L. Axeitos ... , quedou,lhe. 

Uns dias depois (o 21deAbrilde1956), Máxi, 
mo Sar, no nome dos "GALaxios", reivindicou 
o seqüestro a meio da publica~om dum artigo 
(em espanhol) intitulado "Tras las huellas de 
Manuel Antonio" no compostelam jornal ''La 
Noche", artigo que acavava co'a frase: "ahora 
tiene la palabra Garcfa,Sabell" ... 

''La Noche" aponta, "Galaxia" dispara. A poe, 
sia é umha arma carregada de futuro ... , dispare, 
mos! Acussamos ao Doutor Domingo Garcia, 
Sabell dos delictos de tenéncia ilícita de armas 
(carregadas de futuro) e mais do de deten~om 
ilegal/inmoral (polo seqüestro do poeta rianxei, 
ro Manoel,António Péres Sánches, ocorrido em 
Rianxo o Domingo, X de Abril de 1956). 

Nos 70's Garcia,Sabell editou de má maneira a 
obra do poeta, como quem manda umha or~lha 
cortada para dar fé de que o seqüestrado perma, · 
nez com vida, negando,se em redondo a com, 
pletar co'a publica~om do 22 Tomo (Prosas, no, 
tas e traducci6ns) as Obras (In)Completas de 
M.A. que, a dia de hoje ainda se reduzem as Po, 
esias I ( 1972) e mais a Correspondéncia III 
(1979). Nom hai dous sem tres pero tres sem 
d us si que hai. Desde aquela, nom voltou a 
ponher,se em contato c'os amigos leitores do 
rianxeiro e a súa preocupa~om polo estado de 
saúde de Manoel,António, que o vindoiro 12 
de Julho fará cem anos, vai em aumento. 

•O GESTO. Manoel,António leva 44 anos se, 
qüestrado a mans de Garcia,Sabell e a Coorde, 
nadora Ciclada "Cachimbo pola Paz" "reme que 
éste tenha inten~om de levar consigo a aquél ao 
"Mais Alá!'', por isso e sob o lema de "Basta Já! 
Manoel António a casa!" convocou a cidadania 
toda a primeira das concentra~ons que para exi, 
gir a súa inmediata liberta~om tivo lugar na 
Sexta,feira, 28 de Janeiro de 2000 (70º Cabo, 

· dano da suposta morte do poeta) perante a súa 
casa natal., sita na rianxeira Rua d'Abaixo. 

Gra~as ao Gesto de "Cachimbo pola Paz" 44 · 
anos depois re,abre,se o sumário: enquanto o 

· "Borobó" rectifica nas páginas d'A Nossa Te, 
rra, "Máximo Sar" ratifica a súa declara~om 
inicial auto,inculpatória de "La Noche" em "Yo 
aY.udé a secuestrar a Manuel Antonio" (El Co, 
rreo Gallego, 06.02.00). 

"Cachimbo pola Paz" reserva,se o direito de 

·, 

Suso SANMÁRTIN 

'Manuel 
António foi 
'surprendido 

polos seus 
captores 

(o Comando 
itinerante dos 
GALaxios ao 

mando de 
Domingo 

Garcfa,Sabell) 
na manham dum 
fatídico Domigo 

X de Abril de 
1956." 

convocar novas concentra~ons no mesmo sítio, 
a mesma hora, até que Domingo Garcia-Sabell 
nom ponha em liberdade incondicional ao au, 
tor de De Catro a Catro, recomendando,lhé 
as/aos assistentes acudir, como em Irlanda 
(White Ribbon Peace Campaign, Support Pea, 
ce in Northen Ireland) portando la~os brancas 
(de que cor é o "pailebote branca" de M;moel, 
António?), bandeir;:is nacionalistas e/ou anarco, 
sindicalistas ( tam do agrado do poeta de Asa, 
dos) e co'as Mans Brancas (fora as vossas sujas 
mans de Manoel,António!!!) 

• DE CATRO A. CATRO (DOZE HORAS NA 
CASA DE MANOEL- ANTÓNIO. C'o mesmo 
fim, "Cachimbo pola Paz!' tivo tamem a original 
ideia de organizar outra série de atos, como um, 
ha Marathom de Leitura de doze horas, de catre 
AM a catro PM. (Jornada marathoniana,mano, 
elantoniana), ideia que foi assumida como pró, 
pria polo Centro cultural "Simón Y arela" de 
Asados, que correu com todo o peso da orghani, 
za~óm do evento (contando para isso co'a ines, 
timavel ajuda de Axeitos p.i., auténtico"motor 
de explossiom" do invento). "De Catro a Catro 
(doze horas na casa de Manoel António)" tivo 
por fim lugar das 4 PM do Sábado 1 as 4 AM do 
Domingo 2 de Julho), na-casa onde viveu e mo, 
rreu o poeta, co'a participa\:om de poetas locais 
e visitantes, grandes e pequenos e cumha moi, 
mental Sardinhada (sardi.Ílhas assadas em Asa, 
dos) como compango da poesia. 

• QUEM SABELL ONDE? Na segunda, última 
e derradeira jornada (jornada de clausura) do 
Congresso dedicado ao poeta do Navy Bar (ce, 
lebrado os días 30 e 31 de Mar\:o de 2000, no 
Quartel Velho, Casa da Cultura de Rianxo) 
poentes e participantes assinamos umha carta 
dirigida ao seqüestrador exigindo,lhe a . inme, 
diata e incondicional posta em liberdade do 
seqüestrado, a raiz da qual Garcia,Sabell rom, 
peu o seu silen~o e declarou ein exclusiva a La 
Voz de Galicia que todo era "unha vella lenda 
que se formou ó meu arredor" (arredor de sí), 
entrando em contradic~om co'a súa anterior 
.declara~om perante o Colegio Libre de Eméri, 
tos de Madrid: "Hasta hace bien poc_o pasaba 

Manuel Antonio por.ser autor de este único li, 
bro. Esta idea se desmintió cuando tuve yo la 
inmensa fortuna de acceder a todos los papeles del 
poeta y pude dar con manuscritos de otras obras 
inéditas, que aparecerían publicadas en un volu, 
men prologado por mí (parez umha broma de 
mau gosto q G .S. intitulase ·o limiar "Ma, 

. nuel Antonio o aparecido") De esta forma 
Manuel Antonio pasó de ser considerado un 
escritor limitado a convertirse en autor de una, 
si no vasta, por lo menos importante produc, 
ción lírica. Entre sus papeles privados había 
también una gran cantidad de correspondencia 
con las máximas figuras intelectuales de la Ga, 
licia de entonces. También esto se publicó, asi, 
mismo, con una introducción que lleva mi firma. 
De todas formas, no hay duda de que la obra 
más importante del escritor rianxeiro es De ca, 
tro a catro, cuyo original manuscrito, de por sí 
muy curioso, tengo la suerte de poseer" . 

Manoel,António atopa,se pois em paradoiro 
desconhezido, sem que a dia de hoje se tenha 
acreditado o seu paradoiro, descartando,se por 
issq qualquer presun~om sobre a sua marte ou 
umha possível fugida .voluntai-ia tras a súa líber, 
ta~om, passando-:se com armas (poesía) e baga, 
gens (culturais) ao inimigo, como insinua a pes, 
soa em cujo poder sem dúvida obram vida e 
obra do poeta. E "Cachimbo (paipa en forma de 
interroga~om) pola Paz" pregunta,se: quen Sa, 
bell onde? 

• CENTENÁRIO. (MAS NOM DE ÜSBORNE, 
EL-TORO). Se Deus quiser, c'o superior per, 
misso da autoridade e se o tempo nom o impede 
(a gíria taurina é umha homenage ao que fora 
Delegado do Govemo na Pra~a da Corunha, re, 
presentante entre nós do Ministério do Interior 
e Chefe das F.O.P. na C.A. pola Gra\:a de 
Deus) Manoel,António celebrará o centenário 
na casa asoprando as 100 velas (seram essas que 
o vento levou no seu cartafol?) da súa torta de 
aniverário, porque em cada relan~o do carninho 
agarda,nos umha voz que nos berra: basta.ja! 

Fora as vossas suj as mans de Manoel 
António! ! ! • + 
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John Hicks e 
Dave 

Holland 
estarán no 

ciclo de jazz 
da Fundación 

IJarrié 
na CORUÑA. 

O Trinque 
Ra.pa das· bestas 

Aproveite os últimos 
curros que se celebran 
no país, a rapa da~ 
bestas a cada ten máis 

recoñecimento e 
parece que a partir do 
dia 10 o tempo vai 
acompañar.+ 

• PÁXINAS COORDENADAS POR Mº X. GÓMEZ • 

...•............................................... ~ ........................ . 
Arnoia 
•TEATRO 

PÍFANO, S.L. 
En Tempo de Lecer o Sá
bado 8 no Auditório Muni
cipal. 

Baiona 
•DANZA 

ANDARELA 
Actuarán o Sábado 8 no 
Auditório-Municipal. 

• EXPOSICIÓNS 

LA TAUROMAQUIA 
Série de gravados de Goya 
que poderemos ollar, na 
Sala de Recepcións do 
Concello, até o dia 2 7. 

Bue u 
• EXPOSICIÓNS 

MARISA 
SÁNCHEZ SIEIRO 
É viguesa ainda que resi
dente en Madrid e mostra 
os seus óleos, acuarelas e 
esmaltes na sala de exposi
cións A. Domínguez Bua 
até este Domingo 9. Des
pois colgará os seus lenzos 
a pintora pontevedresa Sa-
bela Canitrot. ' 

CarhalHño 
• EXPOSICIÓNS 

MÚSICA PARA VER 
Mostra sobre os roáis diver
sos instrumentos que se en
contra no Auditório Muni
cipal até o dia 23. 

Cerdid.o 
• EXPOSICIÓNS 

MAR ADENTRO 
É o título da mostra que po
deremos ollar, até o 9 de Xu
llo, e coa que corneza iste ve
rán o proxecto de desenvol
vimento do médio rural que 
se realizará, por segundo ano 
consecutivo, no espazo pú
blico Recrearte' 2000, que 
este concello corufiés quere 
qµe serva de plataforma para 

o cofiecimento e promoción 
de artistas da comarca. 

Cervo 
• EXPOSICÍÓNS 

Luís SEOANE 
Mostra fotobiográfica da 
sua vida e obra, que pode
remos ollar na Casa da Ad
ministración de Sargadelos. 

}OSÉ MARTÍNEZ 
Até finais de Xullo podere-

mos ollar esta exposición 
adicada ao fundador de 
Ruedo Ibérico na Casa da 
Adminstración de Sargade
los. Nado nunha vila valen
ciá, desde moi . novo traba
llou na Fedéración Rexio
nal de Camponeses de Va
léncia, da CNT. Cando a 
guerra civq combate como 
voluntário no frente e lago 
pasa ás Milícias da Cultura 
do Mínistério de lnstrución 
Pública. Rematada a con
tenta, é apresado e condea
do a un reformatório por ser 

menor de idade. Á saída 
forma parte do movimento 
de resisténcia anti-franquis
ta, é detido en 194 7 e ao 
ano seguinte exíliase. Funda 
Ruetjo Ibérico en 1961 . 

A Coruña. 
• EXPOSICIÓNS 

XURXO LOBATO 
Baixo o título A cor do Sul, 
reune unha mama de 97 fo
tografias tomadas en Angola, 

dade pero se enfrenta ás pre
si6ns do millldó do que fuxe. 
Persona:xes cun .exceso de 

· consci~náa para unha pelícu
. fa politicamente correcta. 

_Galiza nos sentidos 
Música de órgano con José Enrique Aya
rra, que actuará en Tul o Venres 7 ás 
22:320 horas na Catedral. En PADRÓN, 
o Sábado 8 ás 20:30, na Colexiata de Íria 
Flávia. E o Domingo 9, ás 20 horas, no 
Mosteiro de San Xulián de SAMOS. • 

Guatemala, o Sáhara, Arrné
nia e Nicaragua e nas que 
descubrimos que, xunto á 
cor, está a preséncia de som
bras negras que revelan un 
mundo feíto da nooa mesma 
carne. Unha visión do Sul 
auténtica, na que nos rnostra 
a luz e as cores radiantes e na 
que os protagonistas son 
sempre as persoas. No ciclo 
de exposicions que a Domus 
celebra con motivo d alcan
zárense na Terra os 6.000 
millóns de seres humanos. 

MERCAOO 
. DE SANTO AGOSTIÑO 
A agrupación cultural Ale
xandre Bóveda organiza ista 
mostra de fotografia, do co· 
lectivo Olla de Vidro, 
composta por unha série de 
rraballos realizados por per
soas deste colectivo sobre o 
histórico ·mercado. 

PASTOR ÜUTEfRAL 
Mostra da obra do pintor e 
fotógrafo ourensán, na Sala 
de Exposicións da Biblioteca 
Pública Miguel GonzáLez 
Garcés; trátase dun criador 
indepe~dente que, polo seu 
traballo coa cor e a forma, 
asi corno a interpretación 
da tradición dun país fun
damentalmente pictórico, 
se converte en singular na 
nova pintura galega. 

AsPECTOS ÜRIXINAIS 
Artes decorativas do século 
XX. A través de máis de 200 
obxectoo explora as influen
zas criativas e estilCsticas que 
configuraron o deseño do sé
culo que termina. Céntrase 
en aspeccoo que foron rexei
tados polo desefio moderno, 
o non racional, o non fun
cional e o inesperado; cali
dades presentes en catro sec
cións temáticas: Linguaxe 
Corporal, Inversión e trarufar
mación, ¡É o Ornamento un 
Crime? e Voos de Fantasia. 
Entre as pezas da exposición 
figuran obras importantes de 
moitos desefiadores e inclue 
mobles e lámpadas de Frank 
o. Gehryt Ron Arad, Bf, 
g;ar Brandt ... , obxectos de ce
rámica de Pablo Picassot 
Rosellne Delisle ... ¡ obxectos 
de vidro e crisraleria de Fulvio 
Bianconit Dale Chihuly ... ; 
xoias e obxectos de metal de 
Salvador Dalí, Bruno Mar .. 
tinazzi ••• ; ou teas de Adele 

· Lutzt Junichi Arai, Jack 
Lenor Larsen entre outros. 
Até o 30 de Setembro na 
Fundación Barrié. 



En rota 

••••••••••••• 
A EsPAÑA DE CARLOS V 
A arte da prata e das xoias, 
é o títiulo da exposición 
que, con motivo da come
moración do seu centená
r i o , poderemo s ollar n a 
S ala de Expos ición s do 
Quiosque Afonso até o 1 7 
de Setembro. 

EMMANUEL SOUGEZ 
Francés, presenta Fowgra
fias 1928- 1958, na que os 
bodegóns, princ ipais pro
tagonistas da sua obra, dan 
idea da sua conce pc ió n 
van ga rdis t a atemperada 
por un clasic ismo formal. 
Veremos tamén obras re
presentativas da sua ac ti
vidade como ilustrador de 
libros e revis tas de arte e 
publicidade , ou os nus. 
Ademais, presen ta instan
táneas de carácter má is 
documental, como as rea
lizadas na Exposición Uni
versal de 1973 ou as das vi
sitas a España dos anos 50. 
No Museu de Belas Artes. 

MURGUIA EO 
ARQUIVO DO REINO 
DEGAUZA 
É o títu lo da mostra que 
podemos ollar no Arquivo 
do Reino de Galiza no Xar
din de San Carlos. 

•MÚSICA 

SIN1ESTR0 ToT AL & 
MANQUIÑA 
O grupo vigués presenta a 
H istória do Blues con Ma
nuel Manquiña o Sábado 8 
a partir das 22 horas no Pa
lácio de Congresos. Entra
da antecipada 2.000, na bi
lleteira 2.500 pta. Pódense 
comprar nos caixeiros au
tomáticos ou oficinas de 
Caixa Galicia e na billetei
ra do Palácio de Congresos 
28 horas antes do início. 

JAZZ NA 
FUNDACIÓN BARRIÉ 

o Auditório da Funda
ción comezará o ciclo o 
Luns 10 con D ave Ho
lla ns Quintet, o contra
baixista máis solicitado do 
mundo, coa calidade dos 
músicos que integran o 
seu quinteto e a sua ache
ga ao novo concepo de 
jan O Marres 11 será 
John Hick Trio, coa sua 
improvisación , a imaxi
naci n a ind pendéncia 
da man sobre o piano. 
Pech ará o c iclo Ch arlie 
H unter Group, coa guita
rra de oito corda , acom
pañado de dous percursio
n istas, Hun te r fuxe das 
etiquetas e consegue un 
son persoal e vangardista, 
preto do acid-jazz. 

A CoRTE DE CARLOS V 
Música Europea, no órgano 
de papel de Leonardo da 
Vinci; concerto organizado 
con motivo da comemora
ción do seu centenário. O 
Domingo 9 de Xullo, na 
Igrexa de Sta. Mg do Campo. 

CAMPAMENTOS DE VERÁN 2000 
Convocados pola Federación de Centros 
Xuvenis Don Bosco de Galiza, para os 
pequenos, de 8 a 11 anos en Foz (lugo) 
do 7 ao 15 de Xullo. 

VIAXE MARÍTIMA XACOBEA 
Primeira etapa: Viveiro e Sada; segunda: 
Camariñas; e terceira: remata na comar
ca de Arousa. Máis informaicón no Clu
be Náutico de Viveiro. 

CAMPAMENTO URBANO 
"CmADE DE OURENSE,, 
Convocado pala Asociación Xuvenil 
Amencer, do 31 de Xullo até o 11 de 
Agosto. Máis información no tfno. 988 
218 123.+ 

• EXPOSICIÓNS 

MusEU VIRTUAL: 
SANTIAGO E 
OCAMIÑO 
As novas tecnoloxias pre
sentes nesta mostra que 
permanecerá un ano en 
Santiago. Estrutúrase en 
sete partes, desde as que se 
poderá acceder aos pontos 
máis rechamantes da cida
de e experimentar sensa
cións de imersión grazas á 
combinación de efectos 
visuais e auditivos ou visi
tar un museu virtual con 
ex trac tos t emáticos da 
Fundación Granel! e do 
Museu do Pavo Galega. 
T ecnoloxia, interfaces vir
tuais, multimedia .. . No 
Pazo de Fonseca. En Se
tembro trasládase a San 
Martiño Pinário. 

AUTRO~RETRA TO 
DE SANTIAGO 
Até Setembro na lgrexa da 
Compañia. Unha exposi
ción elaborada desde un 
ponto de vista diferente e 
que reauire unha aliada, ta
mén, diferente, onde os sen
tidns, a procura da cidade e 
o re-encontro con ela pro
dúcense a través dos máis 
diversos elementos: persoas, 
sons, arrecendos, poesia ... 

T EMPO DE RÁDIO 
Mostra realizada con mo
tivo do 75 aniversário da 
rádio. Pódese coñecer a 
evolución da tecnoloxia, 
a h.istória e anécdotas. Es
tará en San Domingos de 
Bonaval até o 16 de Xullo. 

R OSTROS DA TERRA 
Sobre a realidade xeo
gráfica en diferentes zo
nas e países amasados a 
través de representacións 
hitó r icas e actua is a 
meio da novas tecnolo
xias. En Salgueiriños até 
o mes de Xullo. 

G RANELLE 
AMPARO SEGARRA 
Eugenio Granell presenta 
a exposición "O elixir do 
alquimista", e Amparo 
mostra unha colección 
dos seus collages. Na Fun
dación Granell até o 26 de 
Xullo. 

Chantada 
• EXPOSICIÓNS 

BOLÍVlA 
Mostra fotog ráfica de so
lidariedade co país latinoa
mericano na Casa da Cul
tura. 

A Estrada 
• EXPOSICIÓNS 

CAPRICHOS 
Os coñecidos gravados de 
Gaya- que levan este título 
están están expostos na 
Sala de Caixavigo e Ou
rense até este Domingo 9 
de Xullo . 

Foz 
• EXPOSICIÓNS 

Os TRABALLOS E 
OS CAMIÑOS 
Poderemos ollar esta mos
tra na Casa da Cultura. 

G O, /, ota.n 
• EXPOSICIÓNS 

ARTE 
BRONCE~ FUNDICIÓN 
Ista tenda-exposición, des
pois dos traba,llos de am
pliación, oferece t:náis de 
200 obras: obra en terra 
cocida de José Molares; 
obra pictórica de Carlos 
Maño; e obra gráfica de di
versos autores. 

•MÚSICA 

MÚSICA NAS PRAZAS 
Remata o programa ista 
semana coa actuación, o 
Venres 7, do Grupo Dus
minguet que aglutinan a 
eséncia da pachanga de 
verbena cun toque de 
"guarreria instrumental": 
cúmbias, reggae, valses e 
merengues en árabe, cas
telán, francés ou portu
gués; a sua bandeira é a 
fusión. Na praza de Cer
vantes . O dia seguinte, 
Sábado 8, o grupo De 
Cajón será quen lle dea 
remate cos seus nove ar
tistas, que oferecen unha 
mostra de fusión latina e 
fla menca con respecto 
aos paos tradic ion ais. 
Mestura de melodías con 
outras músicas máis van
gardistas, con saxo, frauta 
traveseira , baixo eléctri
co, gu itarr a fla menca, 
percusións, bateria, can
taor, e bailaor. Estarán no 
Toral. As duas actuacións 
serán ás 11 da noite. 

FESTIVAL 
INTERNACIONAL DE 
MúSICA DE GALIZA 
Continua iste espectáculo 
multidisciplinar que se rea
liza en diferentes lugares e 
que o Xoves 6 se adicará 
por enteiro á animación in
fantil relacionada con 
Bach, con Xogando con 
Bach, na pra.{a da 
Quintana, ás 11 e ás 17 ho
ras (gratuito); e ás 21 horas 
na Igrexa de San Martiño 
Pinário, a interpretación 
dos Milagres de Santiago. 
O Venres 7, ás 21 horas, no 
Audit6rio de Galiza, a Real 
Filharmonia xunto coa 
Coro Cidade de Málaga 
oferecerán a ópera El holan
dés errante. O Sábado 8, ás 
22 horas, na praza da Quin
tana, a Orquestra e Coro 
da Sinfónica de Galiza in
terpretarán Carmina Bura
na. O Domingo 9, na 
Quintana, Gustav Mahler, 
ás 22 horas. O Luns 10 no 
Teatro Principal, Schonberg 
Kabarett, ás 21 horas. O 
Martes 11, música de J.S. 
Bach, 250 aniversário, na 
Catedral, con invitación. 
O Mércores 12, o cemitério 
de San Domingos de Bona
val acollerá a proxección e 
interpretación músical de 
Drácula. Xa o Xoves 13 , a 
Real Filharmonia intervirá 
co guitarrista Serranito, En 
homenaxe a Joaquín Rodrigo, 
na praza da Quintana, ás 22 
horas.+ 

Granel! cunha máscara africana da sua colección. 

A G·udiña 
• EXPOSICIÓNS 

EVA DOMÍNGUEZ 
Mosta as suas fotografías na 
Casa da Viuva. 

Lugo 
• EXPOSICIÓNS 

JAVIER MELÉNDEZ 
1JRZA 
Mostra as suas esculturas, 
até o 16 de Xullo, na sala 
de exposición "Capela de 
Sta. Maria" do Centro de . 
Artesania e Deseño de Ga
liza situado na Ronda da 
Muralla. 

IMAGO ANTIQUA 
É o título da mostra arque
o lóx ica que podereomos 
ollar na Sala Porta Miñá. 

VICENTE EIRÉ 
Expón as suas pinturas até 
o 22 de Xullo na Sala Nova 
Rua. 

SARA LAMAS 
Móstranos os seus grava
dos no Centro de Gravado 
Agua tinta. 

ISABEL PARDO FRElRE 
Poderemos ollar os seus 
óleos no pub Goleta. 

· ÁNTÓNIO T ABOADA 
Escultor de Lalin que mos
tra as suas pezas policromas 

ANOSATERRA 
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• •••••••••••••••••••••••• 
en madeira na sala Bacabu 
até o 8 de Xullo. De 19:30 
a 21 :30 os días laborábeis e 
de Í 2 a 14 os Domingos, 
pecha os Luns. 

•TEATRO 

LA FURA DELS BAUS 
Representará a sua última 
obra ~BS, no Coliseu, o 
Venres 7 e o sábado 8, ás 
22:30 horas. A entrada an
tecipada é de 2.000 pta., e 
xa está á venda. 

Marin 
• EXPOSICIÓNS 

Os DESASTRES 
DA GUERRA 
A série de gravados de Ga
ya que se encontra no Mu
seu Manuel T arres até finais 
de mes onde poderemos 
contemplalos. 

Moaña 
•MÚSICA 

Mª VINEN & MALAlKA 
Maria, após unha dilatada 
carreira en solitário, únese 
ao grupo Malaika , como 
voz solista, no que fusionan 
o colclore cos variado sons 
e rtimos de Cuba. No Ca
fé-teatro do Real o Sábado 
8 a partir das 23 :30 h . 

M ~ -u1nos 
•DANZA 

DANZAS CHOUTEIRAS 
De Maceda, poderemos go
zar co seu baile no Auditó
rio Municipal o Sábado 8. 

Noia 
• EXPOSICIÓNS 

ENTORNO E FUTURO 
Estará até odia 23 no Tea
tro-Coliseu Noela. 

Ogro he· 
•MÚSIC~ 

BIG BAND AGEMN 
Coro feminino que dará un 
recital este Xoves 6 ás 22 
horas na Praza do C argo . 

Oia 
•TEATRO 

}OSÉ CAMPAR! 
Contacontos, no Tempo de 
Lecer, o Sábado 8 no Au.di
t6rio Municipal. 

Ourense 
• EXPOSICIÓNS 

MANU 
Muniategiandikoetxea, de 
apelido, titula Tartekoak, 

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

•MÚSICA 

UXIA 
Presenta o seu novo traba
llo 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. 

]AMES BROWN 
Oferecerá, o Xoves 13, o 
único concerto no Estado, 
cos seus desgarros guturais 
e cénicos interpretando 
desde espirituais a rap, o 
que foi traxectória da músi
ca afroamericana dos últi
mos 30 anos . Estará no 
Campo de futbol dos Remé
dios ás 22 horas. A entrada 
anticipada custa 1.000 pta., 
o mesmo dia 1.500 ptas . 
Véndese nos c entros El 
Corte Inglés e C. Comer
cial El Paseo-La Región . 

Outes 
•MÚSICA 

A RODA 
Música folc, inserida no 
programa de Circuitos Cul
turais, o Xoves 6 no Auditó
rio Municipal. 

Pont.evedra 
•CINEMA 

0 POZO DA ANGÚRIA 
De Léo Popkin e Russell 
Rouse (1951); dentro do 
ciclo História do cinema, que 
que se erixe como testemu
ña do conflito racial inter
no dos EEUU na posguerra. 
Organizado polo cine-clube 
Pontevedra, o Mércores 12 , 
en sesións de 20:30 e 22 ho
ras na sala de Caja Madrid. 

• EXPOSICIÓNS 

CASTELAO 
Mostra de máis de 200 pezas 
que buscan ofrecer unha "vi
sión total" da sua obra, con 
trinta obras inéditas. Orga
nízase en duas partes: desde 
as primeiras auto-caricaturas 
de 1903, até 1920, momento 
da publicación de Nós; e a 
partir clisa data até a sua 
morte. Destaca a pintura 
Carri.da de T auras ou a obra 
de 1920 Gitana con Abanico, 
o tríptico Unha festa na 
aldea, que só se coñecia por. 
fotos. T amén se poden con
templar os debuxos a lápis 
cos que se declarou á sua 
muller. No Edifício Sarmiento 
do Museu de Pontevedra. 

EsPÁCIOS 
ALTERNATIVOS 
Segundo ciclo de exposi
cións. Arte contemporánea a 
través de distintos locais nos 
que poderemos ollar as mos
tras de Ana Fontoira, n' A 
Mandrágora; V anessa Nistal, 
no Feira Vella; Femando Es
cudero, n'O Grifón; Sofia 
García, no At.Tium; e Eva Es
pinosa, n'O Quinteiro. Até o 
15 deXullo. 

As IMAXES 
DECASTELAO 
Mostra da sua fotobiogra
fia, no Claustro Convento 
de San Fracisco, até o 31 
de Xullo. 
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Ainda 
estamos a 
tempo de 
contemplar 
as pinturas 
de Peteiro 
na Casa da 
Parra de 
SANTIAGO. 
Á esquerda, 
Porto 
de Ferrol. 
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Milladoiroé 
un dos 

platos fortes 
do Festival 

Celta de 
ORTIGUEIRA. 

ANOSATERRA 
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}OEL,PETER WITKIN 
Descoñecido, exposición 
de 118 fotografias, debu
xos e estudos e 11 obras 
comparativas de 8 autores 
clásicos : Goya, Paul 
Strand, T.R. Willians, Pi
casso, George Grosz, Hen
ri Matisse, Paul Cézanne, 
Harry Sternberg e Max 
Beckmann. Witkin expli
ca o seu proceso criativo 
nunha entrevista persoal 
en vídeo-montaxe de 20 
minutos. No Pazo de Cul
tura até este Domingo 9 
de Xullo. 

Póvoa do C. 
.. TEATRO 

T ARABULEQUE 
TEATRO 
Representarán a obra Pa· 
Uasos puros e duros, o Sá· 
·bado 8, no Auditório Muni
cipal. 

Póvoa. de T. 
•MÚSICA 

BALLET ÜALEGO 
REI DEVIANA 
Baix~ a dirección de Victó, 
ria Canedo, cenificará a 
sua última montaxe coreo
gráfica, Jacobsland, recria
da en distintos aspectos da 
cultura galega e na que se 
estabelece un diálogo entre 
os bailes tradicionais da 
Galiza e os das outras cida
des europeas que compar
ten a capitalidade cultural. 
A música estará a cargo do 
Grupo de Gaitas da Co
munidade Autónoma de 
Gaüza, con gaita, violino e 
frauta. O Venres 7 na Praza 
do Reloxo, ás 22:30 horas. 

Rianxo 
•TEATRO 

Os QuINQUILLÁNS 
Representarán a obra Gu
Uiver polas ruas da vila, o 
Mércores 12 de Xu1lo. 

Ribad.ávia 
•MÚSICA 

Bro BAND AGEMN 
Este coro feminino dá un 
c.oncerto, o Sábado 8 ás 
23 horas, no Auditório do 
Castelo. 

ARua 
•TEATRO 

CIA. PILAR PEREIRA 
Representarán a obra titu
lad.a Contrátenos por 
favor, o Sábado 8 no Audi
tório Municipal. 

Salceda de C. 
•MÚSICA 

TREIXADURA 
No programa de Tempo de 
Lecer poderemos escoitar 
as suas gaitas, no Auditório 
Municipal, o Venres 7. 

•TEATRO 

CHAPA E PINTURA 
Contacontos en Tempo de 
Lecer, o Sábado 8 no Au
ditório Municipal. 

-Santi.ago 
• EXPOSICIÓNS 

MADAME YEVONDE 
É o título da mostra foto
gráfica, organizada por The 
British Council, que estará 
até o 31 de Xullo no Museu 
do Povo Galego. '\ 

Convoca.tórias 
CURSO SUPERIOR DE 
RELACIÓNS LABORAIS 
Organizado polo Consello Galega 
de Relacións Laborais e a Universi
dade de Santiago, cidade onde se 
celebrará, comezará o 8 de Setem
bro e rematará o 16 de Febreiro, 
con un total de 174 horas lectivas. 
O módulo 1 abranxe, baixo o título 
de Política e xesti6n integrada de re
cursos humanos: A función directiva 
ante o cámbio; Estrutura da organi
zación; Desenvolvimento organiza
cional; Planificación, desenvolvi
mento e xestión dos recursos huma
nos; Estilos de dirección e de pre
sentacións efectivas. O 2º módulo, 
Relación individual de traballo, con
templa os Problemas asociados á 
celebración do contrato de traballo 
e os tipos de contratos; O salário; 
Organización do traballo; Extin
ción do contrato; Casos práticos e 
conferéncia. O 3º módulo, Rela
cións colectivas de traballo, acolle 

Sindicatos e representación sindi
cal; Organizacións empresariais. 
Criación de empresas; Negociación 
colectiva; Conflitos colectivos; Ca- · 
sos práticos e conferéncias. O 4º 
módulo, Direito Administrativo do 
Traballo. Saúde Laboral. Dir(ito Pe
nal do Traballo, engloba: Actuación 
inspectora e sanción das infracci6ns 
na orde social; Outros procedimen
tos administrativos; Seguridade e 
hixiene; e Direito penal do traballo. 
O 5º módulo, Seguridade.Social , 
acollerá: Aseguramentos e cotiza
cións; Continxéncias e prestacións; 
Seguridade social dos migrantes co
munitários; Conferéncia. E por últi
mo, o módulo 6º desenvolverá o te
ma relativo a Direito Social Comuni
tário. Ademais haberá mesas redon
das e visitas a empresas. Compoñen 
a equipa docente prestixiosos profe
sores de distintas universidades es
pañolas e profesionais da xudicatu
ra, avogacia, administración e xes-

tión de recursos humanos até un to
tal de 36 persoas. A matrícula do 
curso, a asisténcia regular ás ensi
nanzas programadas e a realización 
dos test dá direito á expedición do 
oportuno diploma. A inasisténcia 
ao 20 % do total das sesións acadé
micas, ainda xustificada, privará do 
direito á obtención do diploma, sen' 
prexuízo da emisión de certifica
ción das sesións ás que concorrera. 
A matricula ten un importe de 
215.000 pta. que se pode pagar en 
dous prazos, un priméiro de 
115.000 antes do 8 de Setembro, e 
un segundo de 100.000 antes do 1 
de Decembro de 2000. O número 
de prazas é de 75 e será por rigorosa 
orde de inscrición. Máis informa
ción na Universidade de Santiago. 

concellos de Allariz e Castro 
Caldelas; está dotado con un mi
llón de pta. e a publicación da 
obra gañadora (Sotelo Blanco). 
Poderá concorrer calquer persoa 
que presente os seus textos en 
.galego, conforme ás normas or
tográfias e morfolóxicas elabora
das polo ILG e a RAG. Os tex~ 
tos pesentados, deben ser inédi
tos e orixinais e ter unha exten
sión minima de 150 páxinas e 
máxima de 300 tamaño fólio e 
mecanografadas a dobre espácio. 
Valorarase especialmente que o 
estilo expositivo se adecue aos 
usos habituais do xénero ensaís
tico. 

CONGRESO NACIONAL DE 
MICOLOXlA "COGUMELO" 
Podense solicitar as bases a: Calvo 
Sotelo, s/n 27380-Parga (Lugo). 
Tfno. 982 373 144, até o 15 de 
Agosto.+ 

Cultura Quente 
Festival pola cultura da paz que se está 
celebrando desde o 29 de Xuño en Cal
da de Reís. O Xoves 6 será a inaugura
ción da exposición de cartelismo, na 
rua; e no Paseo Román López, Tocando 
As Estrelas, xornadas de astronomia a 
simple vista, as 23 :30 horas; o V emes 7, 
na sala. de exposicións, inaugúrase Carteis 
de Picasso e no Auditório a mostra Ni· 
ños pala paz; finalmente, ás 19 horas, 
haberá un Obradoiro infantil de Banda 
Deseñada, no Xardin. O Sábado 8, inau
guración da exposición Talla Directa, e 
nas Palmeiras celébrase a feira do viño e 
do mel e haberá Demostración de Ve
llos ofícios; xa pola noite, ás 21 horas, 
entregaranse os Prémios do Certame de 
Contos; ás 20 horas, nas Palmeiras, esta
rá a Agrupación de Danzas e Gaitas de 
Valga e, ás 22 horas, comezará a Noite 
Poética no Auditório dos Chor6ns, onde 
estarán Rosa Méndez, Xosé l.eira, Ber
nardino Graña, Anxo Angueira e Fran 
Alonso; e, ás 23 horas, o recital do can
ta-autor Carlos Colina; ademais haberá 
24 horas de futbol praia, na Carballerra, 
que continuará ao dia seguinte. O Do
mingo 9 oferécenos a música do Grupo 
de Danzas e Gaitas E.dovio, ás 20 horas 
nas Pal.meiras; e na Carbarelleira, ás 22 
horas, estarán os grupos, Entre Perénte
sis, Frente Frio e Rasca e Pica, e ade
mais Akampada na Tafona. O Ltms 10 
e Martes 11 haberá recollida de sinaturas 
para o Manifeso 2000, no Xardin e o 
Mércores 12, ás 18 horas, Festa infantil 
Solidária, tamén no Xardin; e ás 19 ho
ras estarán os Contacontos infantis Soli
dários, nos Chor6ns. • 

Festival de Cerceda 
O programa que nos oferecen iste ano 
comezará o Venres 7 de Xullo co con
xunto cercedense, Sensacha, con batería, 
baixo, guitarras e voz, que vén de conse
guir o prémio do 'festival da canción de 
Ordes. Estarán tamén 11H, grupo forma
do a finais do 97 e ademais poderemos 
bailar coa banda galega de hip.hop, 5 Ta
legos, que chegan de Ordes coas suas vo
ces e letras tremendas. Pínnacle Reggae 
Band combinarán raíces africanas e ga
legas, utilizando como tema principal as 
mensaxes da cultura rastafari. Finalmen
te haberá punk rock galego cos veteranos 
l.enzar, que están gravando o seu tercei
ro disco. Presentarán o festival Belén Re
gueira (chambo-tv Galicia) e Martiño 
Suarez (Faroe Neghra). Continua o Sá
bado 8 de Xullo cos títeres de Teatro do 
Kaos e tamén cos Gaiteiros e Cantarei
ras de Sta. M' de Torás, · colectivo que 
conta c.on 5 grupos de baile de distintas 
idades. Poderemos movemos ao ritmo da 
música tradicional de Barquín de Batán, 
entre os que se atopa un ex-rumbadeira e 
un mozo da parróquia de Rodis. T eremos 
reguei.fas con Pinto Derbón que recolle a 
tradición dos mestres da fala en Padrón. 
Finalmente haberá música dos africanos 
Seneangola, que mesturan o portugués 
cos dialectos própios dos seus países de 
ornee. Presentarán ista xornada Branca 
Vi1ares (de Liñaceira de Lugo) e Nelson 
Quinteiro ( cantautor de música tradicio-

PRÉMIO VICENTE RISCO 
DE CIÉNCIAS SOClA1S 
Convocado polas fundación Vi
cente Risco e Sotelo Blanco e os 

nal do Morrazo). Haberá degustación de 
papas de millo e arroz, xogos para nenas 
e nenas ... + 

Festa na Zaranda 
Pero Meogo Sociedade Cooperativa é unha 
empresa de economía social que ten co
mo princípio fundamental a soberania do 
ttaballo como meio de realización perso
al, social e económico, e levan adiante o 
pub restaurante A Zaranda. As persoas 
que traballan na Zaranda, en Burela (Lu
go ), non requiren propina5, pero para dar 
cabida ás manifestación de agradecimen
to económico coas que os agasallan orga
nizan a Festa do Peto o Sábado 8 a parti
res da 21:30 horas con algo de comer, 
beber e, como non, música e diversión. 
Estarán con eles, e con vós de o desexar, 
os Chévere: Manolo Cortés, Patrícia de 
Lorenzo, Xesus Ron e Miguel de Lira, 
como mestres de cerimónia; Alkarpa, 
proxecto multisectorial fundado hai un 
ano en Celeiro de Mariñao e que forman 
unha explosiva mestura de ritmos onde a 
única vinganza é non para de bailar; e Os 
Nen@s da Revolta, unha fusión que vai 
desde o merengue até a rumba pasando 
pola cúmbia, o hard core. .. con irúluén
cias árabes e dos sons dos instrumentos e 
música tradicional galega • 

Festa da Tilla 
En Malpica de Bergantiños, roáis con
cretamente en Leiloio, no Campo da 
Feira Nova, que se pretende recuperar 
como lugar de relación humana. A tilla, 
terróns con raíces, deberá prepararse, 
para arder aos poucos, desde as oito do 
serán do Venres 7 para asar as castañas 
da terra o Domingo 9, que é como se lle 
chama ás patacas por aquí, e do que se 
encargará Moncho de Vítaro. O Sábado 
8 e a partir das 22 horas teremos un Fes
tival Folc Noite Celta co Grupo de Pan
dereteiras Raigañas, de Cerqueda; Ra, 
mo Cativo, da Corufí.a; Brandiam, de 
Chantada; e, os tamén conill.eses, Papa, 
queixos. O Domingo, ás 13:30, danza 
tradicional coa A.C. A Feira de l..eiloio; 
a partir da 14, sesión vermut coa orques
tra Nova Banda e degustación de pata
cas á tilla e sardiñas; após xantar, xogos 
no campo: cucañas, tirar da corda, ca:
rreiras de sacos... exibición do xogo da 
chave, roáis danza con A.X. Raigañas, 
sorteo dunha surpresa, e das 20:30 en 
diante, verbena coa orquestra Nova 
Banda. Máis información no telf. 981 
711381 de 13 a 15 horas.• 

Festa da Alegria 
Organizada polo PC portugués en Braga 
con expectáculos, debates, exposicións, 
artesana to... Celébrase do V enres 7 ao 
Domingo 9 e, no que se refue ás actua
cións mu.5icais, ternos, o V enres, no palco 
l, a Ornatos Violeta, grupo formado en 
1991 con várias mencións e~ o últi
mo considerado como un dos mellores ál
bumes do ano 99 e colaboradores habi
tuais de Xutos & Pontapés; e o espectácu
lo ~. de Sérgio Godinho e Clá, 
grupo onde Manuela Arevedo ten realiz
do todo o seu traballo como cantora, a di
rección artística e criación de arranxos 
débese a Hélder Gon~alves, principal 
compositor e criador dos eta, e a percu
sión de Jase Salgueiro, en suma lll1 con
certo constiuido por vesión de música s 
de Gdinho, temas dos C1.a e cancións de 
outros autores. Este mesmo dia, pero no 
palco 2, estarán Canto D' Aqui; Lura, ca
boverdiana, ten traballado con Tito París, 
Paulino Vieira ou Cesária Évora, entre 
outros, o seu primeiro disco, Nha Vida, é 
de 1996 e foi un suceso non só en África 
roáis tamén na Europa e nos EUA; e Trio 
los Cinco, que privilexian os instrumen
tos acústicos facendo unha viaxe polos 
ritmos quentes da América Latina O Sá
bado 8, no palco 1, tetemos Comício con 
Carlos Carvalhas; á nasa Uxia, que fará 
lll1 percorrido pola sua música e apresen
tará o seu último disco DanzJl da area; e a 
Vitorino e Septeto habanero, La Habana 
99 é o título do álbum con que Vitorino 
despede o milénio, en memória da banda 
que a sua família e amigos tifian, no anos 
40 e 50, e tocaban boleros, mambos e 
tchás, e tomou fonna cando se deslocuo a 
Cuba e convidou o Septeto Habanero a 
facer o soño realidade. No palco 2, esta
mos ainda no Sábado, teremos Teatro en 
Movimento; lvo Flores; Jorge Barros e 
Patricia Alonso, duo que vai do bolero ao 
cha cha cha e do pop á música disco ain,.. 
da que neste caso adiay:anse roáis á músi
ca portuguesa; Teatro Indico, de M~- . 
bique, que repreentarán O Miliciano, ori
xinal de Jorge Daniel; e o Quart.eto de 
Jazz de Artur Caldeira, ctm jazz ecléctico 
que vai desde a tradición dos blues até as 
roáis modernas correntes. O Domingo 9, 
no palco 1, estará o espectáculo Cantar 
José Afonso, con Manuel Amorim, Má
rio .Batata, Carl Minnemann, Ricardo 
Castro Verde, Vasco Roque e Pedro Oli
veira como xusto tributo ao grande can
tor-autor da música popular portugesa 
deste século que fo¡ o Zeca; e a Carlos Al
berto Moniz, considerado un· dos artistas 
roáis completos da cena musical portu-

guesa. E no palco 2, haberá Teatro en 
Movimento e Música popular portuguesa. 
Ademais haberá conferencias como a de 
José M. Braga sobre Memória, Estória da 
Resisténcia em Braga, o V enres; Porrugal
Galiza: duas culturas, con Pilar García 
Negro, Marica Campo e Pilar P~ e 
José Viale Moutinho, José A. Gomez e 
Francicos :Mangas; ou O poder dos Media, 
con Manuel Pinto, Jorge ribeiro e Fer
nando Correia; como tamén o Encontro 
de Ruben de Caroalho coa arquitecto Siza 
Vieira, o Sábado. E o Domingo, Tornar 
Possivel o lmpossível, a esquerda no limiar 
do s. XXI con Agostinho Lopes, Manuel 
Loff, e Domingos l.opes; ou Percursos de 
Braga. T amén artes plásticas, pastos de 
outras rexións portuguesas, e 
exposicións. • 

Santirock 
Xa informamos do enderezo electróni
co, onde indican lugares onde acam
par, prezos, etc; e de onde se podían 
comprar as entradas; agora, e por se al
gunha persoa andivo aos biosbardos, 
damos o nome dos grupos participan
tes, ainda asi podedes botar unha olla
da á páxina 31 deste número para com
pletar a información. O Xoves 13 esta
rán no Auditório ao ar libre do Monte 
do Gozo en Santiago lggy Pop, Aslan 
Dub Fundation, Fu Manchu, Sexi Sa
die, Super Skunk, Heredeiros da 
Crus e Digital 21. O Venres 14 subi
ran ao cenário Fran.k Black and The 
Cathollics, Skunk Anansie, Dover, 
L-7, Los Planetas, Madame Godard, e 
Psicofónica de Conxo. O Sábado 15 
tócalle a vez a Ocean Colour Scene, 
Salty Water, Manta Ray, Yo la Ten
go, Teenage Funclub, Sonci Youth e 
Brandell Mosca. E repetimos o que di
ciamos a semana pasada: entrada á 
venda no Corte Inglés, tfno. 902 400 
222, ou en internet. En Santiago tamén 
se poderán comprar na Oficina. de infor
mación Municipal. da Praza de Galiza e 
na billeteira instalada na Praza Roxa. 
Os prezos son de 2.000 pta. (venda anti
cipada), 2.500 o dia do concerto e o 
abono para os tres dias 5.000 pta., só 
venda anticipada e limitada www .santi
rock.com + 

Festival de Ortigueira 
É a XVI edición e celébrase do Venres 
14 ao Domingo 16. O primiero dia, o 
Venres, estará Milladoiro, que terá co, 
mo invitada á violinista Eileen lvers e 
a sua banda (EEUU); e as bandas de 
gaitas Dun na Sí, de Irlanda; Lothian 

· an Borde Pollee Pipe Band, de Escó
cia; a asturiana de Candás, e as galegas 
Zuncurrundullo, Lugo; Falcatrua, Vi
go, e a Escola de Gaitas de Ortigueira. 
O Venres estarán Capercaillie, Escó
cia; o galega Xos.é Manuel Budiño e 
invitados; e o irlandés Michael Me, 
Goldrick. E o Domingo 16 será Susana 
Seivane; Leilia e o grupo fineses Viirt• 
tina, quenes suban ao cenário. Podedes 
solicitar roáis información no 
www .festivaldeortigueira.com ademais 
de botar unha ollada á rede na páxina 
seguinte.+ 
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A Rede 

ARQUEOLOXlA 
LUCENSE DESDE O AR 
Mostra organizada polo 
Museu do Castro de Vila
donga que poderemos con
templar do Museu do Pavo 
Galego até o 31 de Xullo. 

EDMUNOO PAZ 
Leituras inanimadas titula 
este pintor, nado no Brasil 
e afincado en Pontevedra. 
Os seus lenzos mostran un 
mundo interior criado a 
través de viveéncias exte
riores que transforman en 
figuras xeométricas, pe
chas, inspiradas na literatu
ra, todo cun protagonismo 
ca cor, de clara influéncia 
tropical. Até o 17 de Xullo 
na galería José Lorenzo. 

FESTIVAL DE ÜR TIGUECRA 
www .festivaldeortigueíra.com 

O XVI Festival de Ortigueira na sua páxi
na electrónica infonna da programación 
(artistas e cenários), acesos e serviros e 
dá consellos e dados de Ortigueira. Ta
mén oferece notícias, un mercadillo e un 
chat. A páxina está moi ben, pero ten 
dous fallos: pon as datas (14, 15 e 16) pe· 
ro non o mes (Xullo) e está en castellano. 
Que f'.UO que non puxernn "Ortiguera"! • 

PRÉMIOS ILDEFONSO 
SÁNCHEZ MERA 
A Fundación Araguaney or
ganizou unha nova edición 
dista bienal internacional 
de arte na Sala de Exposi
cións da fundación (Mon
tero Rios 25, baixo) . 

CHEMAMAOOZ 
Oferécenos as últimas foto
grafías 1998-2000. Os ob
xectos cotiáns que construe 
e fotografa son imposíbeis, 
desfuncionalizados, sen te
rritório. Nada é o que pare
ce nas obras deste artista 
madrileño, inventor, trans
gresor e produtor de signos 
arrebatadores. Até o 8 de 
Xullo na galería Trinta. 

PETEIRO 
O pintor coruñés reune 
parte da sua obra na expo
sición que podemos con
templar na 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; extra
nos obxectos que adquiren 
un movimento sutil, sempre 
drástico; violines con meca
nismos de autonomía que lle 

dan un toque poético en 
contraste con pezas máis du
ras, como as máquina de se
rrar paredes. Nas suas escul
turas, instalacións e fitas o 
carpo interactua de xeito ri
tual co ambiente. Até o 10 
de Setembro no CGAC. 

COLECCIÓN 
STIFIUNG LUDWIG 
Máis concretamente Colec
ción Museum modemer Siftung 
Ludwig, Viena. De Andy 
Wharlwl a Pedro Cabrita Reis, 
acolle 21 obras de Pedro Ca
brita Reis, Sophie Calle, 
Tony Cragg, Günther Forg, 
Gilbert & George, Jasper 
Johns, Bertrand lavier, Mo
rris Louis, Michelangelo 
Pistoletto, Robert Rauschen
berg, Sean Scully, Frank Ste
lla, Jessica Stockholder, Cy 
Towmbly, Andy Warhol, 
Tom Wesselmann, Franz 
We:,r e Braco Dimitrijevic, se
leccionada; de entre as nume
roc;as 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 Ago.sto. 

ARTISfAS 
CüMPOSTELÁNS 
A galería de arte Citárúa ofe
réce nos un encentro coa 
obra de dezasete artistas ven
cellados á cidade e ao seu 
mundo cultural. Unha mos
tra do que se fai noo obradoi
roo artísticos composteláns. 
Até o 27 de Xullo. 

DITMAR BoLLAERT 
Presenta o seu proxecto foto
gráfico, titulado Arunachala 
Pradakshina. A mantañadasa
bedoria, no Museo das Peregri
naci6ns, onde poderemos 
comtemplalo até o 9 de Xullo 

•MÚSICA 

MI LA GRES 
DE SANTIAGO 
por Anonymous 4, inseri
do no Il Festival Interna
cional de Música lle Galiza, 
o Xoves 6 ás 21 horas, na 
Igrexa San Martiño Pinário. 

Tui 
• EXPOSICIÓNS 

NINES 
Ou Mi! Ángeles V eláquez 
Pérez, nada en Salamanca, 
profesora de debuxo no Ro
sal 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 olla
da para a seguinte. Perma
nece na retina un toque 
amarelo, presenza case 
constante . Ternos <liante 
un océano de símbolos que 
medran en todas as cultu
ras". Na galería Trisquel e 
Medúlio até o 29 de Xullo. 

Verin 
•TEATRO 

O TETO 
Divertiranos coa a sua má-

Anúncios de balde 
• En Rianxo, alugo chalé con xar
dln por meses ou quincena. Tfno. 
923 267 657. 

• Vendo chalé duas plantas e ga
raxe en Rianxo máis 2.520 m2 de te
rreo e unha casa vella ou cámbio por 
piso. Tfno. 923 267 657. 

• A rama guinda, voceiro da insur
xéncia poética galega ven de publi
car no seu caderno dixital as seguin
tes novidades: Miguel torga, Feo. 
Domínguez, Bob Dylan, Cristina Mari
ño (arte), Muguruza, X. Cordal, O 
tempo dos galegos (foro de debate) ... 
Colaborade! (http://webs.demasia
do.com/ramaguinda) . 

• Manesquerda, o n2 7 da revista da 
Esquerda Nacionalista Mocidade 
acaba de sair oo mesmo prezo (40 pe
sos), pero mudando o formato, tentando 
que sexa máis dinámica e atractiva. 
Contén temas oomo os Retos do movi
mento xuvenil nacionalista de cara o s. 
XXI; Proceso de configuración e disolu
xión da ANPG con motivo do 25 aniver
sário da sua fundación; Democrácia 
paritáriéf. Ecosocialísmo; Recensión de 
libros do profesor Taivo; A lufta do movi
mento afroamericano polos dereftos ci
vis; Acoso ambiental, ademais dunhas 
enoomendas sobre a Galiza irredenta e 
o xuízo a Milucho Romero, entre outros. 

• Alúgase apartamento en Vigo 
(zona de Balaídos) durante os me
ses de Xullo e Agosto. Por necesida
de económica o prezo é asequíbel. 
Telefonar ao 639 833 585, das 8 do 
serán en diante. 

• Seles noves, con ou sen goma, 
usados mundiais e tarxetas telefónicas 
novas ou usadas. Compro e vendo. 
José. Apdo. 32.004. 28080, Madrid 

• Rias Baixas. Alugo chalé con xar
dín por meses ou quincenas. Ven
do chalé 2 plantas máis garaxe e 
2.520 m2 de terreo e unha casa vella. 
Tfno.: 923 267 657. 

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

• O BNG de Alfoz-O Valadouro ten 
unha páxina na interrede, onde se 
poden ver todos os números da sua 
publicazón local "A Fuma": http://m~m
bers.es. tripod .de/valadouro. O noso 
enderezo postal é o Apdo. 27, 27770 -
O Valadouro. 

• Técnico en lnfomátlca, repara
cións, internet (deset\o de páxinas 
web, servidor en rede ... ), clases a 
domicilio, etc ... Comarca de Barban
za e limítrofes. Preguntar por Josecho 
no tlf. 981 769 485, consultas de bal
de a través do correo xoselo@jazz
free.com mailto:xoselo@jazzfree.com 

• A vosa disposición dous novas 
números de A Escolma. Pódense 
socilitar gratuitamente, tan só envian
do un selo de 35 pta, a Alberte Monán 
Noval, rua Espiño 162, 15.405 Ferro!. 

•Vendo autocaravana (cociña, ca
lefacción, baño, água quente, liteiras, 
toldo ... ), con motor Mercedes diésel. 
Moi barata. Telf. 986 324 432 I 600 
717 628. 

• Vendo acordeón diatónico dunha 
só ringleira en tonalidade de Do. Me
nos de un ano e case sen emprego. 
Axeitado para tole. Marca Hohner. 
60.000 pta. Perguntar por Xoán no • 
telf. 981 316 543. 

• A Taberna de Pancho de Bueu 
apresenta actuazóns todos os Xoves. 
Se fas música, teatro, títeres, foto
grafia ... aqui tes un sítio no que po· 
der expresarte. Chama ao 986 324 
432 ou 600 717 628. 

• Dou clases de Bokhrán na casa 
e a domicílio. Ampla experiéncia e 
bons prezos. Tamén cursos en fes
tivais e todo tipo de institucións . 
Perguntade por Xoán no telf. 981 
316 543. 

• Véndese finca de 1.080 m2 en Ma
rin, situada entre Praia Mogor e Ague
te. Telf. 986 703 146. 

• Alugase andar en Mañn na tempa
da de verán. Amoblado, exterior, novo. 
Tlf. 986 703146. 

• Véndese remalladora seminova 
marca Singer. Telf. 986 703146. 

• Véndese antena de rádio-afeizo
ado sen estrear da marca Butternot 
mod. HF6V a bon prezo. Razón no 
986 703146. 

• A Assembleia da Mocidade Inde
pendentista de Ponte Vedra vem de 
editar isqueiros electrónicos com o 
lema Independencia. Se desejas re· 
cever um no teu domicílio envia 5 se
los de 35 pta. ao apdo . 561, C.P. 
36.080 de Ponte Vedra. 

• Se queredes que vos enviemos, de 
balde, un ensaio sobre a situación 
da língua e da literatura galegas, po
dedes pedilo a burricanprime@hot
mail.com (o anterior enderezo non va
lia). Cento ooarenta e cinco mil palav
ras, 380 páxinas en formato htm. 

• Compraria exemplares da revista 
Nós. Pago ben por eles . Antón. 986 
253 618. 

•Es heavy, vives na comarca de 
Compostela e nom sabes onde es
coitar boa música? Todas as segun
das e quintas feiras (Luns e Xoves), 
a partir das 22 h. no pub Artefacto 
Burbur (Algália de Baixo 21 ), cele
bramos a Festa Heavy! Metal clássi
co, sinfónico, melódico, trash, HC, 
black, épico ... e ademais podes traer 
os teus discos para que os escoite
mos tod@s. 

• Livros cun 40 % de descanto so
bre prezo em livrarias. Pede listado a 
livrosvarios@mixmail.com 

• Alúgase casa en Camota, a carón 
da praia. Temporada de verán, para 
seis persoas. Tfno. 981 761 137. 

• Cando remates de ler calquer exem
plar dunha publicación en galego, non 
a botes ao lixo ... ainda pode ter moita 
utilidade. En Ponferrada hai un local 
chamado "Alén da Lenda" no que te
ñen un grande expositor de leitura. A 
presenza de publicacións en galega ' 
é un pequena axuda para os gale
guistas do Bierzo na sua dura tarefa 
de manter viva a presenza da língua. 
Alén da Lenda. Rua Matachana 7, bai
xo. 24.400 Ponferrada. O Bierzo. 

•Vendo Renault 12 TS (OR-3740 -
D); ITV até finais do 2000. Chamar 
ao telf. 654 781 91 O. 

• A peña deportivista Pardo de 
Cela ten á venda camisolas, pu
chas ... coa siboloxia da equipa na 
sua sede social: Bar San Pedro, Co
rrelos 19 en Mor (Alfoz). 

• Permútase praza de Xeografia e 
História na província da Coruña 
por praza na de Pontevedra (Ensino 
Secundário) . Oposición 1994. Tfno.: 
986 227 793. 

• Permuto praza de Galega na pro
víncia da Coruf\a (Ensino Medio) por 
outra na de Pontevedra. Interesados 
chamar ao Tfno.: 986 204 774.+ 

xia o Sábado 8. no Auditó
rio Municipal, actuación in
serida no programa de Cir
cuitos Culturais. 

Vigo 
•ACTOS 

FEIRA 00 LIBRO 
Na praza de Compostela. de 11 
a 14 e de 18 a 22 horas. Os ac
t.os que se están realizando si.
túanse na carpa instalada no 
recinto feiral O Xoves 6 o es
critor Suso de Toro asinará 
exemplares dos seus libms, ás 
20 horas, e ás 20:30 actuará 
unha agrupación de música e 
danza tradicional galegas. O 
Venres 7, ás 19 horas, Xosé 
Neira Cruz e o ilustrador kiko 
Dasilva asinarán exemplares 
do disco-libro A memória das 
árbores; ás 19:30 M@ Xosé 
Queizán e Silvestre Gómez 
Xurxo asinarán exemplares 
dos seus novos libra;; ás 20 ho
ras estará o poeta Manuel Ma
ria; adernais present:arase o li
bro de Silvestre Gómez Xur
xo, Déi.xao medrar; ás 20:30 ac-

tuará unha agrupación de mú
sica tradicional galega O Sá
bado 8, Dionísio Byler fará 
unha charla colóquio sobre As 
raic.es esprrituais da violéncia. e a 
guerra, clespois asinará os seus 
libros; ás 20:30 horas, actuará 
o grupo de baile Helios, da 
Sociedade Cultural Helia;, de 
Bembibre. O llimingo 9, a es
critora Otília Seijas asinará 
exemplares do seu libro e ás 20 
pechara5e a feira do libro. To
das a; dias ás 21:45 horas sor
téase un lote de libro;. 

Arines até o 16 de Xullo, na 
que podemos ollar os viñas 
do Porto, con especial enfo
que para as categoría espe
ciais, enriquecida por unha 
colección de fotografías que 
ilustran o proceso produtivo. 

CARTOGRAFIA 
DEGALIZA 
A dos séculoo XVI ao XIX, da 
colección Puertas-Mosque
ra, que podemos contem
plar na Sala de Exposicións 
de Caixavigo e Ourense. 

Centro Cultural Caixavigo 
eOurense. 

Vilagarc1a 
• EXPOSICIÓN$ 

TUTANKHAMON 
lmaxes do descubrimento 
diste tesauro (a rumba de 
Tutankhamon), baixo o 
deserto exípcio en 1992. 
Orientada especialmep.te 
cara un público familiar e 
escolar, está feíta dun xei
to ameno e didáctico. Na 
Casa da Cultura até este 
Domingo 9 de Xullo. 

• EXPOSICIÓNS 

ELKE GARClA ARFsrEN 
Titula a súa obra El espácio 
invadido por la condición de lo 
creado, mostra de imaxes, 
obxectos e pequenas instala
cións, que poderemoo ver na 
sala de exposicións da Cen
tro múltiple de arte Visual La
bora (Lóf>ez de Neira 5) . 

UM PORTO NA GALlZA 
O Instituto do Vinho do 
Porto, en colaboración co 
Consulado de Portugal, or
ganiza esta mootra, na Casa 

BARBERENA & ALBA 
Inauguran unha mostra 
conxunta, na Sala de Arte 
de Caixavigo e Ourense, 
este Venres 7. 

]A VIER TENIENTE 
Mostra a sua obra Emerxén
cias Humanitárias, relativa 
ao traballo de Médicos do 
Mundo, na Casa das Artes. 

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

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

•MÚSICA 

CONCERTO SoLIDÁRlO 
A beneficio de Fundai, co
as actuacións de Noitare
ga, Rumbadeira e Irtio. O 
Venres 7 ás 20:30 horas no 

Xin:o 
•MÚSICA 

Bro BAND AGEMN 
Ás 21 horas do Venres 7r. 
este coro feminino dá un 
recital na Praza Maior. 

Braga 
• EXPOSICIÓNS 

GALERlA 
MÁRlO SEQUEIRA 
lnaugurou un novo e.spazo 
de exposicións, un edifício 
situado en frente do actual 
e integrado no complexo 
da galería e na área verde 
envolvente. Para a exposi
ción inaugural seleccióná
ronse obras de Helena, 
Georg Baselitz, Francesco 
Clemente, Anselm Kiefer, 
Richard Long, Pedro Ca
brita Reis, Gerhard Rich
ter, Juliao Sannento e Ra
che! Whiteread. t 
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Noitarega, 
á esquercla, 
participa, 
xuntocon 
outros 
grupos, no 
111 Concerto 
Solidáño 
que se 
celebra en 
VIGOes'te 
Venres 7. 

[ 
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Tres mozos abren na Terr~ Cha un~a fábrica de patacas fritas 

Palatotas feitas ao xeito tradicional 
-0- PAULA BERGANTIÑOS 

"As mellares patacas da te
rra, o mellar aceite, sal fi
no ... e o máis importante, sa
ber facelas". Con este lema 
sae ao mercado a primeira 
bolsa de patacas fritas en 
galega. Patatotas nasce por 
inciativa de tres mozos que 
decidiron producir desde a 
Terra Cha patacas do país 
fritidas de marteira artesanal. 

''E unha mágoa que coa cuali- · 
dade que teñen as nosas, pata
cas non existan máis inicativas 
deste tipo", explica Xavier Via
ño, que con trinta anos é o 
máis vello dos tres sócios. A 
idea xurde haf' dous anos pero 
hai nove meses que a fábrica, 
con axudas da UE e da Xunta, 
empezou a fun~ionar no polígo
no industrial de Castro de Ri
beiras de Lea. Neste tempo, e 
con duas furgonetas de auto
venda, xuntaron unha carteira 
de 1200 clientes. 

A diferéncia doutras marcas, as 
Patatotas -ademais de non uti
lizar nen conservantes nen co
lorantes- frítense "como na ca
sa ou nas churrerias", afirma 
Viaño. E de feito pouco varia: 
arrástranse até unha peladora, 
logo un empregado repasa o 
produto para quitarlle os ollos, 
lávanse, córtanse e deítanse 
nunha tixola grande da que lo
go se escurren para salar. Ou
tro traballador ocúpase desta 
última fase, que precede ao 
embolsado. "A mando fritidor é 
moi importante", aponta Viaño 
que estabelece diferéncias con 
Bonilla que igual que Matutato, 
utiliza un tren de frito. 

"As patacas son da varied¡;¡de 
ágria que é a que millor dá o fri
to e traémolas de Xinzo de Lí
mia. A idea orixinal era merca-

As patacas escúrrense da tixola para 
ser salgadas. Logo transládanse en bi· 

dóns á máquina de embolsado. 

las na Terra Cha, pero aqui 
prántase a querebé que non 
vale porque se poh negra", en
gade ao tempo que aclara que 
nestes tres meses de Verán 
compre traela de Múrcia porque 
a do país está moi vella. 

Xavier Viaño, o seu irmán Xa
cobo e o outro sócio, Diego Ró
driguez, apostaron por este ne
gócio "porque é unha mágoa 
que coa boa matéria prima que 
ternos, o valor engadido quE? 
implica o frito, vaia para fóra. E 
arriscado, pero unha boa ma
neira de buscar un posto de trq
ballo frente a precariedade que 
topas no mercado laboral. Fa
cendo as causas ben -engade-

podes topar un oco entre as 
grandes empresas". 

Xa se panden mercar en bares 

Os Bolechas van 
de excursión 

TERRA· 

e supermercados do interior 
de Lugo, pero pouco a pouco 
Patatotas quer chegar ás co
marcas da Coruña, Ponteve
dra e Ourense. Para os seus 
proprietários o máis difíc il é 
convencer ao vendedor de 
que a probe e que chegue ao 
cliente. O importante é o boca 
a boca". De momento enbolsa
nas en tres formatos diferen
tes: un para hostelaria de 40 
gramos, outro para supermer
cados de 160 e un terceiro de 
médio quilo. En Xullo estreara
se un novo envase de 80 gra
mos a vin t e pesos , no qu e 
Patatotas xa aposta por em
pregar o galego "para ache
garse máis ao cliente". + 

Os Bolechas van ao super 

Os Bolechas van 
ao médico 

Parida 
XosÉ A. GAcIÑo 

Pensaba eu que esta pro
fesión na que ando enr~
dado desde hai máis de 

trinta anos, a de xornalista, 
ten todas as compoñentes de 
superficialidade, apresura
mento e frivolidade que ca
racterizan ao pensamento 
único que nos invade, cum
prindo sobradamente as me
dias de mediocridade que pre
mia esta sociedade da compe
t iti vidade controlada desde 
enriba. Non están os tempos 
-sobre todo , estes tempos
para a autoestima profesional, 
á v ista dos exemplos lamen tá
beis dos grandes meios de co
mun icación v isuais, falados 
ou escritos. (Falo da profe
sión: outra cousa son as per o
a que a exercen, entre as que 
se atopa de todo, desde heroes 
anónimo non recoñecido e 
mal pagados até presuntu os 
e direitamente corrupt ). 

Pero, como na fábula, mpre 
hai alguén que aproveita as 
herbas que rexeita o que la
menta non ter mái alimento 
que os froito silvestres que re
colle no campo. O académi
cos da Historia (española, por 
suposto) veñen de levantamo 
a moral aos xornalistas aaro
crítico . Fronte á fraxilidade 
intelectual dos xomalistas que 
se xogan a súa credibilidade 
con noticias redactadas ao mi
nuto, sen a penas contrastar 
versións e no meio de presións 
políticas e comerciais, estes in
signes historiadores toman al
go así como tres anos para 
consultar libros de texto, do
cumentos, tratados e biblio
grafía comparada e, como con
clusión, lanzan quince folio 
mal caneados (nos formatos de 
Internet), aos que chaman 
pomposamente informe, cheos 
de tópicos contra o i tema 
pedagóxico e perfeitam nte 
aliñados (oh, casualidade!) co 
pensament únic e t tal da 
nova maioría ab oluta: a cul
pa, naturalmente, é da e mu
nidades autónoma con lingua 
propia, que manipulan terxi
ver an a hist ria. 

Despois de ter lido a bri llante 
parida dos académicos da His
toria, síntome un pouco máis 
reconciliado coa· miña pr fe
sión. Polo menos nestes mo
mentos, o xom alismo non está 
no último lugar da incompe
tencia intelectual. • 

V OLVER AO REGO 

Ante unha campaña dos 
concellos galegas con
tra os ruídos, andan a 

protestar os bares. Afirman es
tes que se discrimina a uns e 
non a outros e que se nega á 
clientela o direito ao ócio e á 
cúltura. Aplicar a lei para que 
podan durmir os viciños non 
parece moita discriminación. 
Tornar copas tampouco parece 
cultura, ainda que si lecer, pe
ro o que fan os denos dos bares 
é defender __ o seu negócio.+ 


