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Hai moitas causas
que pasan
cando merca evostede
non osabe
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Contos para non durmir...
Quinta edición dun clásico·
da lit~ratura galega actual.
Inclúe un relato novo.
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OConsello das Comunidades Galegas
denúncia falsificación
no voto dos emigrantes
(Páx.5)

Ü s nosos escritores

O BNG afronta 'novos retos' no Dia da Pátria
(Páx. 7)
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O PP está disposto a emen,
dar a Transición -á que xa
se opuxo daquelas- redefi,
nindo a homoxeneización
unitária da España inverre,
brada. Non poderá conse,
guilo sen antes acabar poli,
ricamente cos nacionalis,
mos basco, galego e catalán
-por esta orde-, reducíndo,
os á mínima expresión elei,
toral. Para logralo, tenta
conxugar o princípio e o fin
da campaña españolista.
T eima que tanto PNV coma
CiU -saben que o BNG
non vai ceder, grave se o fi,
xese- acaten a Constitución
española na sua acepción
unificadora. Esta estratéxia
traeralle ao PP, coi dan,
imensos réditos eleitorais.
Para iso están a preparar a
cidadania. Co informe da
Académia da Língua, da
Académia da História, do
CES, co acto dos 800 con,
xurados de San Millán de la
Cogolla ... Todo en base a
un programa de reunificaciOn
española que o PP se dispón
a cumprir coa sua maioria
absoluta, convertendo o
centrismo en centralismo
franquista. Están na reedi,
ción da Reconquista con
Amar de Cid Campeador.
Os inimigos non son só os
nacionalistas, equiparados
aos reinos de taifas, senón
tamén os moriscos -emigran,
tes . Por iso precisan unha
nova Lei de Estranxeria.
Coma cando os Reis Católi,
cos, agora ou tra v.ez uns e
outros son forzas antiespaño,
las. O mesmo Fraga, que fa,
chendea de ter controlada
G aliza, láiase de ser conside,
rada un rei vasalo incapaz
de someter os seus súbditos
e rosma que na Galiza a his,
tória xa se estuda ben e que
o español non necesita máis
empuxe do que el xa lle dá. +

Por decreto, o tren P!JSa de normal
a 'alta velocidade' sen correr máis
(Páxs. 10-1 1 )

márca nlle
os mellores camiños.

VIAXAR
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A_folga en Pontevedra eas mobilizacións contra Gadis na Coruña
reivindican respeito para os direitos laborais
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As prácticas dos donas dos supermercados non se axustan
sempre nen á léxica do mercado nen á loxica de que os salários deben estar estipulados e
non sacalos do peto cando a
situación o requira. O sobre
funciona, confirman empregados dos supermercados, especial mente no posta de carniceiro_ Só fai falla botar unha ollada as páxinas de empregos
dos xornais dominicais para
ver que sempre é necesario un
carniceiro. Por que? "O carniceiro é, en moitos supermercados, o que atrae á clientela. Se
a carne é boa e o profesional
dá confianza ao público, a carniceria convertese nun centro
de atracción dentro do supermercados. Os salários son baixos, por isto non é extraño que
se bonifique ao carniceiro con
·cincuenta ou sesenta mil pesetas máis ao mes nun sobre,
que á hora de calcular o que
cotizou non· lle van servir . de
nada", di Maria do Tránsito
Fernández, responsábel comarcal en Vig.o de Alim~nta
ción e Servizos na CIG. "Outra
das circunstáncias que explica
o sobre é que o carniceiro non
sexa en realidade oficial de primeira, e que lle paguen un salário inferior que redondean co
sobre", engade.
O intercámbio entre postas de
traballo acostuma ser habitual;
asi unha caixeira pode limpar as
estanterias ao rematar a xornada laboral ou ocupar o mostrador da charcuteria cando sexa
preciso. _"lsto aconteceu hai na-

As 56 horas semanais son nonna nos supennercados. Agora, o convénio de Pontevedra recolle un máximo de 70 horas extras ao ano.

da cunha caixeira que a mandaron para a carniceria e se cortou
un dedo. Como no parte da baixa non podian poñer que se cortara cun coitelo, dixeron que se
pillara o dedo coa gaveta da caixa rexistadora'', canta Tránsito
Fernández.
Todos os representantes sindi-

cais consultados coinciden ao
talar dos supermercados como
centros de traballo nos que as
condicións laborais son "pésimas". Se ben, diferencian entre Gadis, Consum e Froiz
frente a Krone/Moldes, El Arbol -onde se chegan facer sesenta horas semanais- ou
Ekoama, nos que a situación
dos empregados son ainda peores.

tratou. As cadeas argumentaban apertura de novo centro ou
contrato de nova actividade para rachar ca traballo continuo'',
explica Míil do. Tránsito.
Na mesma cadea Froiz, deuse
o pasado 17 de Maio, que
era obrigatório recuperar ese dia
"pagando" con un das vacacións. Antes as protestas pola
ilegalidade da medida, recuaron
e recapacitaron dando por irrecuperábel o dia da Letras Galegas.
ord~

Empresas
de traballo temporal

.
_;i "1~: J ;i.; )',

As caixeiras dos ·supermercados realizan un traballo semellante ás do A/campo e El Corte Inglés. Pero os convénios
son diferentes; as segundas
están adscritas aos de grandes almacens, con condicións
mellares. O salário dunha caixeira de supermercado acada
o seu tope máximo no convé. nio de Pontevedra, o mellar
dos catro. A caixeira gaña
119.112 pesetas mentres unha
auxiliar queda nas 102. 504.
Tampouco abraia o salário dun
encarregado de "super": 123.
442 pesetas mensu~is. •

De calquer xeito, a precariedade dos contratos, as cincuenta
e seis horas semanais como
norma, o cámbio de categorias
e os traslados continuan á orde
do dia na maior parte das cadeas_ Incluso nos grupos máis fortes, a eventualidade é un lema_
Gadis xa dispón dunha empresa de traballo temporal á que
recurrir: TRABATEM, através
da que contrata aos seus próprios empregados "Existen casos de persoas que levan traballando cito anos continuados
para unha mesma empresa, e
que xa non saben. q~en as con}1
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Gadis suprime
1
1 o desconto aos
1
empregados
de Claudia.
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Mobili&adón na Coruña, o 18 de Xuño, po.r a protestar contra o recorte de direitos nos Supermercados Clowlio.

VOZ NOTICIAS

Pero a gota que rebordou o
vaso e que motivou, primeiro, unha concentración de
membros do comité.diante
de estabelecementos Claudia
e, despois, a manifestación,
toi a supresión do desconto
en compra dos empregados.
"É unha decisión unilateral,
como todas as que se toman
ultimamente nos Claudia. ·Este direito suprimiuse de xeito
enganoso para os traballadores na maioria das cadeas
galegas. En Claudia, desde
hai trinta anos, os.traballadores tiñan descanto ao mercar
no centro", sinala Elvira.

Unha folga con carros cheos de comida
Se os supermercado se caracterizan polo emprego eventual, os
babcos salários e tamén a baixa
filiación sindical, non é dificil concluir que non se trata dun sector
especialmente coesionado. Por
esta razón, a folga convocada
para os supermercados da província de Pontevedra en Outubro
de 1999 tivo un punto hístoríco.
O convénio provincial estábase a
negociar pero non había acordo.
A patronal levaba como bandeira
a conxelación da antiguedade e
a ausencia de compromisos para criar emprego estábel. Non o
tivo fácil o ex conselleiro Víctor
Manuel Vázquez Portomef1e,
que actuou de mediador.
"As asembleas de convocatória
de taiga animaban ao exito da
mesma. Pero sabíamos que o
persoal eventual non se ia atrever a parar ainda que contara
ca naso apoio. En moitos supermercados eran as traballa-

doras as que esperaban polos
representantes sindicais para
sair. Tiñan medo", comenta
Tránsito Fernández.
A folga, que durou dous días
con especial incidéncia en Vigo
e Pontevedra, contou cunha forte presencia policial nas mani-festacións. Un empregado dun
super foi retido durante horas na
comisaria, onde se atopaba lesionado. Os axentes exercian
de gardas privados do direito esgrimido pala patronal a abrir.
Sen embargo, o método utilizado polos sindicalistas para presionar o peche foi entrar a mercar. "Fora non podíamos estar
sen enfrentarnos coa policía, asi
que decidimos entrar cos carros,
enchelos de produtos e chegar
a compras de cen mil pesetas
que, por suposto, non iamos pagar. Colapsabamos o centro coa
complicidade das caixeiras e,
aos encarregados, non lles que-

daba máis remedio que pechar",
explican.
Tras a folga, o convénio negociado en Pontevedra recolle un aumento salarial do 3%, un máximo
de setenta horas extras ao aho e
trece meses e medio de duración
máxima da modalidade de contratación "por circunstáncias do
mercado". Ademais, plasmouse
o compromiso da patronal de
acadar un 60% de emprego fixo
a finais do 2001 e indemnizacións de cuarenta días por ano
no caso de que o traballador opte
por rescindir o contrato se é
transladado. "O translado acostuma ser un método de castigo do
empresário'', di Tránsito Fernández Ademais, reseña a secretaria
comarcal da CIG en Vigo, "inclúese algo moi importante como
instalar un réxime disciplinario
por acoso sexual, un tema que
afecta moito ás traballadoras de
supermercados e para o que

O pasado Domingo 18 de Xuño perto de un milleiro de
persoas manifestábanse na
Coruña contra a perda de direitos dos traballadores de
supermercados Claudia.
CCOO viña avisando do retroceso desde a compra da cadea de estabelecementos por
parte de Gadis. A protesta
non foi visíbel nos méios de
comunicación, beneficiários
da publicidade das grandes
cadeas galegas de alimentación. "Os traballadores tiñan
xa uns direitos consolidados
que se van perdendo. Un deles, o horário laboral. Agora
están facendo horas extras
que non cobran. Outro retírese ao emprego estábel xa que
desde a absorción recúrrese
ao precário. Anúncian que
van converter boa parte en fixo, pero de '!qui ao 201 O", explica Elvira Martínez, de
Alimentación e Servizos de
CCOO na Coruña.

Tránsito Fa 1úidez, 5ecrelária Conml de
Comércio e Alimentación de Vigo da CIG.

conseguimos sancións máximas
no caso de que trate dun superior que se aproveita do contrato
temporal dunha empregada". •

Representantes de CCOO e
UGT recollen agora sinaturas
entre a cidadania e, especialmente, entre os clientes do
Claudia en concreto. para
protestar polo deterioro do
traballo no supermercado.
USO, sindicato con preséncia importante no sector da
Coruña, e FETICO, sindicato
de comércio orixinario de El
Corte Inglés, non apoian as
mobilizacións. •

O desleigamento comercial
O apoio que se lle ven dando desde ás cadeas
galegas de supermercados fronte ás grandes
superfícies comerciais foráneas, ten como motivo
principal a aposta por un empresariado autóctono e a
certeira visión de que a comercialización e un grilón
básico da produción. Este empuxe social, político e
institucional, asentado mesmo en campañas públicas
de publicidade, non pode agochar unha realidade, a
dos empregados destes comércios, que leva á
explotación dos traballadores e ao empioramento das
suas condicíóns de traballo e familiares.
O salto cualitativ<;>.e cuantitativo dado pelas grandes
cadeas de supermercados galegas non se pode
sustentar na explotación laboral coa complicidade
_social. O efeito positivo de que tres grandes cadeas
distribuidoras galegas se situen entre as máis
importantes do Estado e sexan capaces de facerlle
fronte ás multinacionais, debe de levar consigo que se
pase dunha fase onde impera o paternalismo, a unha
r.egulacjón laboral~ condicións.de. traba~o en,•. ,· ....... ,
consoáricia coa dimensión e os beneficios

empresariais. A expansión non se pode facer á costa
da mobilidade xeográfica, o aumento do horário de
apertura cargado sobre as pernas das traballadoras, as
ne-cesidades internas en base a conculcar os dereitos
adqieridos, as relacións empresariais modernas
pasando por enriba da dignidade das empregadas ...

Outro ponto no que ainda non avanzaron as cadeas
alimentárias galegas é na aposta polos produtos
autóctonos, base da fidelidade de moitos ·
consumidores e da sua imaxe de marca. Non é que
non aposten xa por eles á hora de surtirse,
pretestando os prezos ou as dificultades de atopalos
nas cantidades· nécesárias. Senón que incumpren a
normativa ao non rotular a procedéncia dos alimentos.
Aspecto no que semellan ir a cja cu algunhas, 9omo
tamén no etiquetado e uso do galego.

É preciso, é posíbel que o empresariado galega compita
neste sector con garantias de expansión fronte ao capital
trasnacional. A confianza dos consumidores vai vir dada
pela imaxe que deles teña a cidadania e non só polos
prezos. Unhas relacións sociais equitativas son o primeiro
Ao final, a sociedade axuda a quen se axuda,
sempre que este opte por estar identificado con ela.
chanzo para esta identifición social. Non só os prezos son
importantes, senón o trato aos clientes. De nada valen os . Senón terá que competir nun mundo (o do
.ultraliberalismo) para o que están menos dotados,
sorrisos por decreto, a amabilidade forzada, a simpatía
por moito que alguns fíen todo á sua intuición de
ermela se, ao peche, os problemas laborais saen
vellos tendeiros. Modernizarse, competir, é
obligatóriarnente cara o bairro. Saen porque teñen que
sair, non hai quen os acoche, ainda que a maioria dos
imposíbel se se esquece a base na que un se
méios esteñan comprados polas c1:Jantiosas insercións
sustenta, os aspectos fortes que un posue fronte á
competéncia. Se cadra todo ten unha explicación no
publicitárias e se neguen a publicar as reivindicacións
.
.Aaborais .. Probadeste teito_é.a teima do..empresariado en. .. . desleigamento de clase e nacional.. .+.. __
.
A NOSA TERRA
fot,JVé3[ publicamente o trato aos traballadores.
·
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Oconselleiro de lndústria négase aemprender medidas concretas
-

'

AFederación de Comércio adia o recurso
contra a ampliación de horários ao non ter o apoio da Xunta
Pontevedra
mobilízase
odia 17

*A. ESTÉVEZ

O acontecido na asemblea xeral da Federación Galega de
Comércio, celebrada o Martes
11 de Xullo en Comp_
o stela,
era previsíbel. Mália que se
trataba da asemblea anual na
que se apresentaban os resultados do exercício de
199~, estaba convidado o
conselleiro Xoan Rodriguez
Yuste para tratar a liberación
dos horarios. Expresou a postura da Xunta: non hai resposta ás propostas dos comerciantes e, por suposto, o Governo autonómico non vai
apoiar nengunha clase de recurso contra o Governo de Aznar.
"A Xunta aposta polo diálogo
permanente pero de nengunha
maneira pensa apresentar un
recurso ante o Tribunal Constitucional. O que hai é vontade
para modernizar o comercio", limitábase Rodríguez Yuste ás
boas palabras diante dos comerciantes. "A nosa atitude é
comprensiva e positiva, as propostas serán analizadas en breve", dixo o conselleiro.
Na Federación Galega de Comércio o asunto do recurso no
Constitucional non está claro.
Recoñecen ser unha das federacións do Estado con máis
dúbidas ao respeito. "Nós o
que queremos é acadar o
maior consenso posíbel, tanto
coas federacións provinciais
galegas como coa Confederación Española de Comercio.
Se o recurso é posíbel, que
ainda non está claro, ten que
estar ben feito para que non
. nolo rexeiten. De calquer xeito,
esta en estudo", explican na
Federación, onde están pendentes dunha próxima reunión
coa Confederación Española
de Comércio.
"Entre as federacións autónomicas hai duas posturas; hai
as que formulan a apresentación dun recurso desde a mesma comunidade e hai as que,
como no caso da galega, están
á espera de acadar maior consenso", din. Non negan que as
medidas que a Xunta este disposta a tomar tamép van influir
nas actuacións da Federación.
A Xunta de Andalucía xa interpuxo un recurso por conflito de
competéncias, a Generalitat
iniciou os trámites e o executivo extremeño anunciou que ia
apresentar recurso máis pediu
unha reunión da comisión xeral
das comunidades autónomas
do Senado para debatir as medidas.
"Na Xunta esgrimen que até
dentro de catro anos non van
entrar en vigor as medidas
máis duras en canto á liberali- ·
zación para o pequeno comercio. Desde a Federación Galega o que se propón é que neste tempo non se autoricen o
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Á esquerda, o conselleiro Xoán Rodríguez: Yuste, xunto a Xosé Luís Femández:, presidente da Federación Galega de Empresários, na
asemblea do Martes 11.
·

estabelecemento de grandes
superficies de máis 9e 2.500
metros cadrados. O governo
galega non asume nengunha
medida concreta e a única proposta concreta retírese aos
créditos brandos.

As centrais sindicais, pola
sua parte, non descartan
mobilizacións futuras, como unha folga xeral no
sector no mes de
Outubro, que se está a estudar. CCOO, CIG e UGT
rexeitan a ampliación de
horários de 72 a 90 horas
máis a apertura en domfnio por considerar "que
benefícia aos grandes empresas, causando un sério
perxufzo aos traballadores
do comercio, ante a imposibilidade de contratar traballadores para cubrir unhas aperturas tan amplas.
Perguntámonos cando
descansarán os
compañeiros".

Unha comisión técnica, na que
toma parte tamén a consellaria
de lndústria, vai reunirse o
Venres 14 de Xullo para analizar medidas, repercusións e
alternativas á ampliación dos
horários. Pola sua parte, A Federación do Morrazo reuniu a
trinta e duas asociacións o Domingo 9 de Xullo para analizar
os "perigos" da liberalización.
Perto de un 30% dos comercios non poderian adaptarse
aos novos horários e 27 .000
empregos correrían os riscos
de perderse, segundo puxo de
manifesto a Federación do Morrazo.

Non vai haber
pleno extraordinário
Estes datos tamén son suscritos polo PSOE, cuxo secretário
xeral Emílio Pérez Touriño solicitou a Manuel Fraga que recurrira o decreto. Xunto ao BNG,
os socialistas querían a celebración dun pleno extraordinario sobre as medidas do Governo Aznar e a posición da Xunta. O titular do Governo galego
xa rexeitou a celebración deste
pleno e defendeu a liberalización, á que se opuña hai tres
anos, porque "formamos parte
do Estado español e da Unión
Europea e seguimos as directrices e tendéncias que, neste
momento, non hai dúbida que
Son as mellores". +

As diferéncias de
posturas entre as
asociacións de
comerciantes galegas manifestáronse nos útlimos
dias. A brandura de que
alguns acusan á Federación Galega de Comércio
maniféstase na convocatória de manifestación para o Luns 17 de Xullo que
apoia a Federación
Provincial de Comércio
de Pontevedra xunto a
CCOO, CIG e UGT. Na
asemblea celebrada o Xoves 6 de Xullo, o
presidente António
Reguera Repiso anunciou
o seu apoio á convocatoria e pediu aos asociados
que dean faciliades aos
seus empregados para
participar na
manifestación que vai sair
da Via Norte de Vigo ás
oito da tarde, incluso pechando unha hora antes.

A rua Urz:aiz: de Vigo por onde transcorrerá a manifestación do Luns 17.

A.N .T.

As centrais sindicais chaman a atención sobre o
feito de que a Xunta faga
deixadez das
competéncias transferidas
en canto á Lei do Comércio. Apelan ao acordo e
denúncian a pretensión de
"substituir a cultura do
ocio polo consumo salvaxe e incontrolado, coa fin
de gañar cota de mercado.
Mais horas de apertura
non supoñen máis servizo
cos consumidores, o único que provoca é o peche
dos comércios. Estas medidas representan unha
séria ameaza ao emprego
fomentando a
contratación en precário,
destruíndo a profisionalidade no sector".•
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Marrocos pode comezar
a~ negociacións en Xullo
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Ao redor do dia 20 de Xullo. Esa é a data que trascendeu
do entorno do comisário europeo de Pesca, Franz Fischler,
para emprender negociacións con Marrocos. Segundo o
eurodeputado popular Daniel Varela, a data non ten porque
ser exacta ainda que sinalou qúe hai intención de ·pechar o
convénio antes de que remate este ano. As centrais -sindicais continuan mantendo o escepticismo ante a demora do
comezo das negociacións e un "paro biolóxico" que consideran fraudulento por parte do governo do país africano.+

Opolbo enfrenta aos pescadores coa Xunta
Pescadores da costa de Lugo e da comarca de Ortega! manifestáronse o Luns 10 de Xullo en Viveiro e Burela para
protestar polo plano experimental do polbo posto en marcha pola consellaria de Pesca. Este plano, que pretende regular a espécie, impide aos mariñeiros deixar as nasas no
mar durante a fin de semana. Os pescadores pretenden
que queden instaladas ainda sen cebo. A manifestación,
que cortou o trafico nas duas vilas, dirixiuse á delegación
de pesca en Celeiro, onde non atoparon interlocutor.
Durante o Martes 11 de Xullo producíuse un encontro entre
representantes da consellaria e naseiros, que consideran
un perigo traer as artes para casa a fin de semana.+

Pita e Garcia Leira
defenden as 'incomparecéncias' de Fraga
O voto nos consulados garantiría unha maior limpeza nas eleicións.

A. PANARO

OConsello de Comunidades Galegas demanda
acriación de mesas eleitorais nos consulados eembaixadas

Os centros galegos denúncian
a manipulación do voto emigrante
9* P.B.

"Pedimos máis control eleitoral porque sabemos que hai
manipulacións no voto por correo", explico u Beatriz Lagoa,
presidenta do centro Betanzos
de Buenos Aires. A manipulación do voto emigrante fol obxecto de debate na reunión
do Consello de Comunidades Galegas celebrado o Domingo 2 de Xullo. Nas conclusións os emigrantes denúnclan "a complicada situación das votacións na diáspora" e solicitan que o Governo galego arbrite os médios
necesárlos para solventala.
"Existen persoas, sempre as
mesmas, ás que non lles chega nunca a documentación do
voto por correo, ou se chega é
cinco dias tarde e xa non dá
tempo. Ou non chegan as papeletas ou os votos pérdense
polo camiño", sinala Betariz
Lagoa. "A manipulación do voto por correo é moi difícil de
demonstrar, pero en Buenos
Aires é algo .que está na boca
da xente", engade Manuel
Arauja presidente da Sociedade Mutual de galegas residentes nesta cidade. Arauja opina
que para eliminar calquer tipo
de sospeitas é préciso que a
Xunta "se faga cargo da situación é mude o sistema de votación".
Os centros galegas exixen a
criación de mesas eleitorais nos
consulados e embaixadas para
exercer o direito a voto. Apontan
que tamén é necesário "actualizar o censo eleitoral tendo en
canta a situación especial daqueles galegas que nasceron fóra do Estado".

Solicitan que se arbitren as
medidas necesárias para garantir a chegada de toda a documentación dentro do prazo
estabelecido e que non se exixa a prévia petición de voto
para as eleicións municipais.
Outra cuestión que ao seu entender cumpre solventar é a da
elaboración do Censo de Residente Ausentes naqueles lugares nos que ainda non existe.
Asi se recolle na resolución
aprobada o Domingo 2 de Xullo polo pleno do Consello de
Comunidades Galegas que solicita da Secretaria Xeral para
as Relacións coa diáspora, da
que é titular Amarelo de Castro, que actue como intermediária diante da Xunta para
atallar o fraude. Para impedir a
manipulación das votacións
que na actualidade se efectuan
por correo, os centros galegas
propoñen que se permita depositar o voto directamente
nunha fuma e, igual que acontece no Estado, que as mesas
eleitorais nos consulados sexan "fiscalizadas polos distintos partidos".

Continuas irregularidades
Nos últimos anos o censo denominado de "residentes audentes" inflouse considerabelmente. Pasou. de estar conformado por 150.000 votantes a
mediados dos anos noventa a
case que 255.000 persoas
apontadas nas últimas eleicións autonómicas, e dicer, un
10% do total. Nestes comícios
o voto emigrante restoulle un
depufado ao BNG pela Coruña
que paso u ao PP. O BNG impugnou o escrutínio porque se
aceitaron como válidas cantos
1

f',.,

de papeletas que non estaban
acompañadas do certtficado de
inscripción no censo.
Daquela o Tribunal Superior
decidiu dar por bó o escrutinio,
pésie estimar que os razonamentos do BNG eran acertados
e as irregularidades detectadas
eran causa invalidante. O Tribunal non contemplou a repetición da votación ao considerar
que os 1700 votos declarados
nulos non variaban o resultado
da eleición.
Na mesma convocatória eleitoral outro dado poñia de manifesto a absoluta falla de fiabilidade do censo elaborado que
se duplicara nos últimos catro
anos. Só na Coruña chegaron
devoltos perta de 20.000 certificados de censo, enviados de
ofício, por estar ~quivocados
os enderezas.
Tamén en 1997, na Arxentina,
houbo mesmo chamamentos
publicitários a votar na sede
do PP. Asi mesmo nas últimas
municipais as denúncias correron por todo o país. Concellos como Laxe, Arnoia ou Carballo impugnaron votos que
manifestamente non expresaban unha vontade política individual. De feito, o voto envíase
por correo ás Xuntas Eleitorais
provinciais e ninguén pode garantir que é o próprio votante
quen o fai. As posibilidades de
fraude aumentan cando, como
aconteceu nas al!tonóm.icas
do 1997, adm(tense papeletas
que non van acompañadas do
certificado censal. Calquer
persoa cunha listado do censo
de residentes na man, poderia
enviar unha manchea de votos
falsos.+

Para Manuel Fraga o retraso lexislativo do Governo galega non ten importancia. Para Xosé Garcia Leira e para
Xaime Pita que o titular da Xunta non compareza no Parlamento, tampouco. O presiden.te do Parlamento sinala
que "se actuara máis na Cámara teria máis expectación,
pero isto é unha cuestión personal". Pota sua parte, o portavoz do PP no Hórreo asegurou que o absentismo non
era unha matéria pendente dos membros do Governo e chegou afirmar que "Fraga vai máis que Beiras ao Parlamento.+

Oposición ao porto deportivo da Toxa
As instalacións do porto deportivo da Toxa van afectar ás
zonas de maior produción pesqueira na Toxa, din os mariscadores. Vários céntos de-mariscadoras de OGrobe e
viciños da vila rexeitaron o proxecto cunha concentración
o Luns 11 de Xullo. Este dia Inmobiliaria La Toja apresentaba o proxecto e un dos técnico que informaba aos viciños recoñeceu que o porto deportivo ia alterar as correntes marítimas, ainda que de xeito mínimo.•

-Denúncian a privatización
da Seguridade Social en favor das mutuas
O novo decreto lei sobre Medidas Urxentes de Intensificación da Competéncia en Mercados de Bens e Servizos inclue un artigo no que se outorgan as mutuas laborais funcións da Seguridade Social, segundo ven de denunciar a
CIG. Este artigo habilita aos médicos das Mutuas para dar
altas médicas en caso de enfermidade comun a aqueles
traballadores de empresas asociadas a -unha mutua.
"Consolidará o poder e extensión destas entidades ao
servizo das empresas e vai supoñer, sen dúbida, un incremento dos controis médicos sobre os enfermos dunha forma abusiva e coaccionante", din na central nacionalista.+

O95% das farmácias pararon
Segundo os datos dos coléxios tarmaceuticos, o 95% das
farmáclas galegas non abriron as suas portas durantes a
xornada de paro convocada para o 11 de Xullo en todo o
Estado. Na província ~e Pontevedra, os datos redondéanse cun 100% dos despachos pechados. Os farmaceúticos
teimaron en explicar que non se trata dunha medida contra o recorte dos benefícios, senón contra a mercantiliza. ción dos medicamentos. O Governo preve descontos en
alguns fármacos, ao cal se opoñen os farmacéuticos, que
defenden o actual modelo e sinalan que os medicamentos
no Estado son os máis baratos da UE. •
:;. -
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OPtNIÓN

CLASE OBREIRA E PODER POLÍTICO
MANuELMERA

camente dos ingresos salaríais daqueles
Seria un suicidio que a clase obreira non se
que traballen na familia, pero, en poucas
plantexe o problema do poder político, e
circunstáncias un govemo ataca a un mes,
que se conforme (como alguns dirixéntes e
mo tempo a todos os sectores asalariados .
intelectuais pretenden) con presionar sobre
o govemo de tumo. Se esta liña se impuxe,
Por outra banda, os meios de información
de masas fan un traballo efectivo contra
ra dentro do movimento obreiro, definiti,
vamente non haberla nengunha posibilida,
calquer intento de realizar unha oposición
de de transformar a sociedade, pero tam,
xeralizada, e ademais, pensionistas e amas
de casa non contan con meios alternati,
pouco de acadar obxectivos mínimos para
os traballadores, como: evitar o medre a vos nos que contrastar as súas e son dos
meios de información
marxinación social e a precariedade labo,
ral. A participación en política e unha es, -controlados polo gran
capital e alternativas
tratéxia de mobilización son fundamentais
sempre, pero moito máis na xeira actual,
anti país.
cando os partidos políticos da esquerda tra,
Agora ben, supoña,
dicional están xirando á dereita, e se
-apoian cada v_ez .máis noutros sectores e ca,
mos que todos os asa,
madas sociais. Por outra banda a clase
lariados se opoñen a
un determinado go,
obreira, mália o que ten hoxe, segue sendo
verno, cantos su,
a única con capacidade real para ser cerna
dun proxecto de sociedade superador do . man .. ? Sobre uns
800.000, polo que se,
existente e alternativo ao que impón o
grande capital financeiro.
guen a ser minoría ·
fronte aos 2.300.000
A prática <lestes últimos anos do "sindica,
persoas con direito a
lismo responsábel" amosa asemade, que fo,
voto; ós que hai que
ron máis os recuares que os avances cando
engadir 250.000 na
emigración. Ademais,
se abandonou o obxectivo estratéxico de
sabemos con certeza
transformación social. No Estado español
ternos vários exemplos, dende a reforma
que os pensionistas
~
das pensións (Pacto de To ledo) até o acor,
votan case que todos,
e na rnaioria dos pro,
do pola estabihdade no emprego. Hai quen
cesos eleitorais, men,
dirá que esto é por mor da globalización e
da derrota do socialismo real. Ainda nese
tres que os obreiros e
estudantes teñen un,
caso, cal é a vantaxe da aceptación total do
ha alta taxa de abs,
marco económico e social existente?... , que
tendón. Con este pa,
diferéncias haberla nos resultados imedia,
tos mantendo unha postura coerente? Sen norama non é <loado
mudar a correlación de forzas políticas, se
dúbida os resultados non serian máis nega,
tivos pero permitirían manter un movi,
non se fai un traballo político e sindical
mento obreiro máis combativo e mobiliza,
axeitado. Primeiro, para que participen
do que o actual, o que o colocaria en me,
políticamente e voten masivamente os
llores condicións para unha ofensiva no
asalariados, e segundo, para recoller as
momento axeitado.
reivindicacións dos pensionistas e organi,
zalos. Asemade, non se deben esquecer
Agora quixera centrarme na capacidade
tampouco as peticións e necesidades das
que ten a clase obreira, neste cenário eco,
outras camadas sociais: labregos, estudan,
nómico e social, para seguir sendo a cerna
tes, pequenos empresarios, traballadores
dun sistema alternativo.
autónomos. Pero, rrroi especialmente, das
chamadas amas de casa.
• PESO SOCIAL E POLÍTICO. A clase
obreira non ten hoxe o peso social e políti,
• AVANCES SOCIAIS E "CONCERTACIÓN".
co de hai cincuenta anos, nos países indus,
Non hai posibilidades para avances sociais
trializados porque hai novos sectores ou ca,
desde a "concertación", como pretenden
madas sociais que non dependen (directa,
alguns líderes sindicais e políticos (do so,
mente) do traballo asalariado, ou das ren,
cialismo neoliberal ou terceira via). Tanto
das <leste para obter o~ seus ingresos. As
porque a burguesía busca máiores benefí,
pensións de xubilación orixinaron un novo
cios abaratando os custos laborais, como
grupo social que, anque na maioría dos ca,
porque ten un maior peso político nas ins,
sos depende das cotizacións dos salarios,
titucións e a sociedade; encetando por un
ten reivindicacións próprias ante a socieda,
control practicamente absoluto, abafante,
de e o poder político. A esto hai que sumar,
na cultura, lecer e na información de masas
ademais, que os estudos alongáronse a case
que todas aquelas persoas que teñen menos
de 25 anos.

(ou sexa, en todo o que ten que v~r coa for,
mación ideolóxica) ... Pola sua banda, como
xa indicamos, a clase obreira xa non ten a·
maioria social ·nos procesos eleitorais, an,
que si no sistema productivo!
Xa non existe o cenário posterior á Se,
gunda Guerra Mundial onde a "ameaza
comunista" facia que a burguesía buscase
un pacto social "histórico" co movimen,
to obreiro máis mode,
rado (que lle intere,
saba amplo e duradei,
ro, para que servise
de colchón) facendo
cesións pra frear cam,
beos políticos radi,
cais. Hoxe, o capital
necesita un sindica,
lismo flebe, fraccio,
nado e derrotado ide,
oloxicamente, que
acepte negociacións á
baixa e teña medo de
botarse á rúa. Na loi,
ta sen cuartel entre
grandes grupos eco,
á
nómicos por concen,
trar capitais e facerse
cós mercados non te,
ñen lugar as conce,
sións humanitarias,
xa que se trata dunha
guerra económica sen
cuartel; máxime can,
do hai excedente de
produción por que o
consumo aumenta
menos cá produtividade.

'Hoxe,
o capital necesita
un sindicalismo flebe,
fraccionado e
derrotado
ideoloxicamente,
que acepte
negociacións baixa e
teña medo de botarse
a rua "

No caso concreto de Galiza ternos hoxe un
número maior de asalariados que fai <lúas
décadas (representan o 70% da povoación
ocupada), mais se ternos en con ta a súa
presenza como votantes, e polo tanto a súa
capacidade para condicionar un govemo
saído das urnas, vemos que baixa a sua inci,
déncia directa a menos dun 40% do total.
Esta contradición entre o peso que a clase
obreira ten no sector produtivo da econo,
mia, e a sua capacidade para condicionar os
procesos eleitorais, é unha das grandes no,
vidades das últimas décadas. Esta eiva per,
mite que un partido realice políticas nega,
tivas contra sectores da clase obreira moi
numerosos, e non vexa en perigo seguir go,
vemando.
Dirase que moitos dos sectores pasivos da
economía (por exernplo estudantes e amas
de casa) teñen unha relación directa coa
clase obreira, xa que dependen economi,

A clase obreira segue a ser a única con ca,
pacidade de mobilización suficiente como
para ser unha alternativa ó sistema, rnália
que hoxe está moi fraccionada entre: traba,
lladores públicos ou privados; con contrato
fixo ou eventual; entre aqueles que están
no paro e teñen algun ingreso económico,
e aqueles outros que están na máis absoluta
indefensión. E ainda que levamos anos sen
unha folga xeral (falando do caso galego) o
certo é que as loitas en defensa do pasto de
traballo ou por mellorar os convénios son
demostrativas da capacidade que hai para
alterar o "normal funcionamento do siste,
rna" . Tanto polo número de loitas e perso,
as participantes, asi como pola sua conti,
nuidade, non existe nengunha outra cama,
da social que lle faga sombra á clase traba,
lladora en capacidade de mobilización,
combatividade e organización, e que, acle,
rnais: teña un proxecto teórico alternativo
no económico e no social. +

O FRACASO
DO EURO
JoRDI CuvILLÉ 1 RmES

Parece ser que despois duns meses
da eufória, case histérica, da adop·,
ción do euro como moeda única,
todo aquel optimismo esvaeceuse.
Fixar datas límite sempre compor,
ta un risco; asi antes da adopción
tive.mos que asistir ao feito de es,
quivar o non cumprimento, por
parte da maioria dos estados da
UE da condición estabelecida Pº'
lo Programa de Converxéncia
Económica e Monetária, de que o
endebedamento non ultrapasase o
60 por cento do PIB.
A implantación do euro debía
achegarlles aos países integrantes,
como mínimo, as seguintes vanta;
xes: posufr unha moeda estábel e
sólida, sobretodo fronte á hexemo;
nia do dólar. Facilitar o intercám,
bio entre estes, xa que se estabele,
cia unha paridade fixa, e mediante
a intervención do Banco Central
Europeu (BCE), evitar especula,
cións monetárias que tantos pro,
blemas causaran nos anos prece,
dentes. Para acceder a estas vanta,
xes, os estados membros deberían
prescindir dos seus bancos centrais,
ceder as suas reservas ao BCE e, o
máis grave, renunciar a ter unha
política monetária própria.
Que sucedeu en realidade? É certo
que se facilitaron os intercámbios
entre os países integrantes do eu,
ro, pero polo demais este non res,
pondeu á esperanza da sua fortale,
za <liante do dólar, todo o contrá,
rio, perdeu rnáis do 15 por cento
do seu valor e ao prescindir dunha
política monetária própria, os es,
tados máis febles, como no caso
do Estado español, son simples
comparsas da UE.
Centrémonos no caso do Estado
español. Como primeira medida
cedemos 10.000 millóns de dóla,
res, as nosas reservas, ao BCE, e ao
renunciar a unha política monetá,
ria própria, hoxe, para enfriar a
nosa economía e frear a inflación
non podemos recorrer a tornar me,
didas de manual e o governo do
estado debe inventarse histórias
que non teñen nada a ver co pro,
blema.
Podemos perguntarnos porque o
BCE non intervén na caida cons,
tante do euro, por que non sobe os
tipos de interese para frear a suba
dos prezos., A resposta é sinxela.
Para os países ricos da UE a situa;
ción actual élles favorábel, sobre,
todo para Alemaña, a debilidade
do euro facilita as suas exporta,
cións, o que reactiva a sua econo,
mia. Exporta máis que importa,
polo tanto a situación vénlle per,
fecta. Por óutra banda, ten contro,
lada a inflación, polo que os tipos
de xuro actuais sonlle cómodos.
Todo o contrário nos sucede a
nós. Importamos máis do que ex,
portamos e <lesa exportación só o
20 por cento está dirixido fora da
UE; e importamos en dólares polo
que · se nos encareceron as com,
pras. Exemplo -paradigmático é o
petróleo+
Joaor CLIVILLÉ é economista
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Arias Cañete comprométese acontar co sindicato nas cuestións relativas aGaliza

O novo ministro de Agricultura, ·
disposto a incrementar o diálogo co SLG
A primeira toma de contacto
entre o responsábel de Agricultura do governo espaftol e
o Sindicato Labrego Galego
(SLG) foi valorado positivamente pola central nacionalista. Miguel Arias Cañete comprometeuse a aumentar o diálogo entre ambas as partes. Na
reunión, realizada en Madrid o
pasado 11 de Xullo, puxéronse
enriba da mesa os principais
problemas do agro en Galiza.
"Foi unha xuntanza positiva pero
non suficiente". Asi definiu a secretária xeral do SLG, Lídia Senra, o encentro con Miguel Arias.
Para a sindicalista, a actitude do
ministro é a correcta pero cómpre que atenda máis polo miúdo
as demandas "que a agricultura
gaJega ten actualmente". A preocupación principal coa que a delegación galega chegou ao ministério residia na necesidade de
reformar a normativa sobre cámaras agrárias, para que a representitividade obtida nos sufráxios autonómicos se traslade
ao nivel estatal. Neste tema ,
Arias recoñeceu que era necesário equiparar as normativas
sindicais obreiras coas labregas
para evitar este tipo de absurdos. Ademais , o ministro comprometeuse a contactar co SLG
cada vez que se trate algu')
asunto vinculado con Galiza. "E
un bon detalle pero precisamos
que se mude de vez a lei para
non ficar dependendo da vontade do político que toque'', explicou Senra.

ao ministro a sua inquedanza por
graves eivas que sofre o agro galega e que non atopan solución
coas actuais políticas do governo
estatal. Unha destas é a discriminación que sofren as labregas,
-que teñen maltas dificuldades para acceder a causas tan elementais como á cotización e acollemento á Seguridade Social. Arias
recoñeceu o graf1 problema que
isto supón e accedeu a estudar,
en alianza co ministério de Traballo, unha modificación xusta.
En canto ao leite, o SLG pediu
que se remate co actual sistema
escurantista que arrodea o mercado lácteo. Tamén solicitou
que se declaren isentas da supertaxa aquelas explotacións de
menos de 150.000 quilos de
produción ao ano.

Lidia Senra, Secretária Xeral do SLG.

O outro grande aspecto que o
SLG lle levou a Arias tiña que
ver coa reforma da Política
Agrária Comun (PAC) , norma
que rexe todo o sector a nivel
europeu. Senra, que contou xa
ca apoio do ministro portugués
deste ramo para cambiar a PAC,
pediulle que o Estado español
faga fronte comun para ver de
modificar as suas liñas mestras.
A resposta de Arias foi cauta. .

A.N.T.

Recoñeceu que o governo de
Aznar ainda non ten definido o
modelo de agricultura pola que
vai apostar no futuro. E por iso
que ten inlención de abrir un
amplo debate--entre todos os actores sociais implicados, ao que
dixo querer invitar ao SLG.

A axenda pendente
A delegación do SLG transmitiulle

Arias tamén se comprometeu a
estudar as supostas medidas
que pretenden rematar coas
subvencións por sacrifício de reses e as primas por vaca nodriza. O SLG quíxolle facer ver a
necesidade real dese diñeiro
para a sobrevivéncia das explotacións e máis a lóxica de que·
esas partidas xa están orza- .
mentadas na PAC.
A viña é outro eido no que preocupan os cámbios previstos,
neste caso mediante a pendente aprobación da Lei, da viña, do
viño e dos alcois. "E necesário
que se regulen as axudas a este
sector en Galiza, xa que está vivi ndo un incremento das suas
posibilidades", resaltou Senra.•

Manterá otradicional remate na Quintana

OBNG celebra o Dia da Pátria
baixo o lema de 'Afrontando novos retos'
"Afrontando novas retos", "Nun
proxecto compartido" , son as
duas ideas básicas escollidas
polo BNG , como lema e sublema, para celebrar o Dia da Pátri a do ano 2000. O enfoque
desta celebración, segundo fontes da organización nacionalista,
vai na liña marcada polo manifesto apresentado o 22 de Xuño
e titulado "Un compromiso responsábel co país".
Neste manifesto tamén están os
obxectivos que a frente nacionalista se fixa para o próximo curso político, marcado pola precampaña eleitoral que xa parece
que comezou con forza. Como
primeira aspiración do BNG está
acadar o Governo galega, sendo o núcleo dun "cámbio real e
efectivo no país".
Para logralo oferece diálogo. Un
diálogo que quer impulsar ao
conxunto da sociedade para
"acadar unha nova maioria social
que propície un cámbio político".
Esta nova etapa política que
pretende abrir o BNG, reflectida
mesmo nos lemas do 25 de Xu-

'1

o BNG quer lanzará sociedade,
creando unha polémica inútil.
Tamén estarán presentes na celebración nacionalista os convidados tradicioinais como PNV,
ERG, CDC, PCP ..., salientando
nesta ocasión a preséncia por
vez primeira de Unió Democrática de Catalunya e o Partido Democrático dos Povos de Europa.
Esta federación de partidos, á
que está integrada o BNG, estará presente como tal, ainda que
o farán tamén os partidos. que a
conforman.
O BNG xa vén realizando todo o
mes de Xullo unha intensa campaña coa celebración de diversos
actos na case totalidade de cidaDetaile dunha manifestación do BNG un 25 de Xullo en Compostela.
A.N.T.
des e grandes vilas nas que se
explican o manifesto, o traballo realizado e os novas retos a enfronllo, non impede que esta celenuel Beiras. Lago, festa na cartar. Hoxe, o 13 ·de Xullo terá lugar
balleira de San Lourenzo. A pobración teña un claro contido
en Compostela un acto no que o
sibilidade de que o fin da manipatriótico e de afirmación naBNG explicará a sua proposta de
cional e nacionalista, segundo
festación se realizase no Obrafinaciamento autonómico. Tamén
do i ro foi desvotado unha vez
fontes da organización. Seguirá,
polo tanto, coa sua faciana e · máis porque poderia ser apro- · están a celebrar reunións cos comerciantes para explicarlles as
veitada {por parte do PP e os
estrutura tradicional, con maniconsecuéncias do decreto liberaliseus meios de comunicación)
festación ·desde a Alameda e
zador de horários e a postura e
para desvirtuar a celebración e
remate na praza da Quintana
alternativa do BNG. •
facer inaudíbel a mensaxe que
coa intervención de Xosé Ma-

Ofiscal pede dez anos
de inabilitación a Castro
polas-contratacións
en Ponteareas
O fiscal considera que
sesenta contratacións do
concello de Ponteareas realizadas entre 1991 e 1997
son irregulares, polo que
solciita dez abnos para Xosé Castro, alcalde desta vila
pontevedresa. Membros do
PP e familiares de alcalde e
concelleiros nutren esta lista
de traballadores municipais,
que foi levada aes xulgados
polo BNG . O fiscal acusa do
mesmo delicto de prevaricación aos concelleiros que
formaron parte neste periodo da comisión de governo.
Durante os últimos tres
anos os contratados compareceron no xulgado, 13
recoñeceron pertencer ao
PP, 23 ser familiares de
concelleiros e 33 interventores nas elei~ión~ _
municiapis. •

As importacións de millo
transxénico dos EEUU
non teñen garantias
"As exportacións de millo
procedentes de Estados
Unidos descenderon considerabelmente ao non
poder garantir na sua orixe que este millo conten
unicamente modificacións
xenéticas autorizadas na
UE", resposta o Governo
central ao deputado
nacionalista Francisco
Rodríguez. lnteresábase o
representante do BNG en
Madrid pola aplicación
das normativas europeas
referentes a alimentos
modificados xeneticamente. Na sua resposta, o Governo sinala que ainda esta por constituir a
comisión de Biovixianza,
que se encarregará de
controlar os produtos que
cheguen ao Estado con
modificacións
xenéticas.+

Xornadas de verán de
Galiza Nova en Rianxo
Compaxinar festa e acti\{jQades de lecer con outras formativas é o obxectivo das
XII Xornadas de Verán de
Galiza Nova, que se
celebran os dias 14, 15 e 16
de Xullo en Rianxo. Na vila
natal de Castelao, o programa comeza cunha mesa redonda o Venres a cargo de
Pilar Garcia Negro e Manuel
Rei Romeu. Roteiros, videoforum e música con Xelda e
Bate Certo completan a xornada. O Sábado o roteiro leva aos participantes ao Castro oe Baroña, a Porto do
Son, ao dolmen de Axeitos e
ás dunas de Corrubedo. O
concerto rock do Sábado está protagonizado por
Drinkin ' Tinto, Mecánica e
Sensacha. Para o Domingo,
antes do remate, están previstas visitas á aula activa do
mar de Rianxo, a unha rota
de petroglifos, ás torres de
Catoira e a un obradoi ro de
ecoloxismo.•
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: Os encoros,
: modificadores
: do méclio natural
1

O aproveitamento hidrolóxico
das cuneas fluviais do noso
país é moi alto, sendo os seus
fins a obtención de enerxia ou a
sua utilización no
abastecemento urbano e industrial. A artéria Miño-Sil, e os
seus afluentes, constitue a principal rede de explotacións
hidroeléctricas da Galiza, cun
número que supera a quincena,
seguíndolles en importancia as
cuneas do Límia, Ulla, Tambre,
Xallas e Eume. De menor extensión e magnitude, e con fins
máis diversos, existen máis de
80 explotacións hidráulicas que
aproveitan os recursos hídricos
de cuneas menores, localizándose nas vertentes cantábrica e
atlántica.
As importantes modificacións
do médio natural que provoca a
construcción dun ecoro son de
índole moi variada: en primeiro
lugar, a dinámica hidrolóxica da
cunea regularizase, diminuíndo
as diferencias de caudal entre
as épocas extremas do ano, á
vez que se converte nun receptáculo de sedimentos. Asimesmo, a auga embalsada ocupa
as boas tenas de labor, sitas
nas partes baixas dos vales, e
provoca modificacións no ecosistema fluvial e no microclima
da zona, ao aumentar o número
de dias con néboa. •

O Xallas é o único rio europeu que desemboca nunha fervenza.

OXallas, privado da sua marte, no mar, volve ao estado natural média hora á semana
.

.

A fervenza do Ezaro, relóxio que non anda

os Domingos para asistir á apertura do encaro". De todas formas pensa que hai que seguir
avanzando na recuperación do
enclave e que para conseguilo é
válida calquera iniciativa tomada
por parte da sociedade civil.

Atentado ecolóxico e
paisaxístico'

1

natural non se produce. Só ten
ainda que nun princípio a sua
lugar no inverno e nalguns dias
demanda ascendia a unha hora
sémanal.
O rio Xallas é un rio sen tempo, sen vida. O encoro de Santa de outono", datas nas que, seUxia -da empresa Ferroatlántica- secou o seu último tramo e gún el, "non se atraen turistas".
Unha das persoas que ten feito
privounos dun accidente natural único en toda Europa, a posi- O dono de Ferroatlántica explimáis pala recuperación e defenbilidade de ver unha fervenza desembocando no mar. Desde o cou que o investimento non será
sa da zona é o
dia 9 de Xullo, a empresa hidroeléctrica decidiu abrir as com- moi alto ainda
escritor Francisportas durante média hora á semana para que poidamos dis- que ao perder
co X. Fernández
frutar deste espectáculo de novo. Média hora só para dar idea enerxia van perNaval que durand.unha das máis impresionantes riquezas paisaxísticas do pa- der cartas, pero Coa abertura
te a apresentaís, da que tanto tempo se leva reclamando a sua recuperación. alega a "neceside comportas ·
dade de conserción do seu libro
Coma tantos outros na Galiza,
var o médio amPois ben, para poder gozar desUnha viaxe á
durante
média
o ria Xallas leva moito sofrindo
biente".
te fermoso espectáculo a soluprocura do so/as consecuéncias dunha polítición que adoptou Ferroatlánti- ·
por. Do Tambre
hora negociada
ca irracional de explotación dos
ca, a empresa proprietária do
Traballos de
á fin da terra lecon Fraga,
recursos naturais que non ten . encaro, despois de conversas
vou a cabo unha
recuperación
en canta o respeito polo meio
co presidente da Xunta de Galicampaña de reo encaro vai
ambiente nen a conservación
za, Manuel Fraga, é permitir a
collida de sinatuSon moitas as
do naso ecosi·stema. Neste
apertura das comportas média
persoas e colectiras en favor dun
converterse
senso resulta inevitábel lembrar
hora semanal, isto é, os Domincomunicado no
vos que traballan
o eterno leit motiv da dictadura
gos de 13:00 a 13:30 horas a
para lograr a renunha atracción que se demandafranquista: "Queda inaugurado
partir do dia nove de Xullo e duban duas caucuperación das
turística sen ter
este pantano" ..
rante todo o verán. Con esta
sas: por unha
paraxes que Otemedida téntase de converter a
parte devolverlle
ro Pedraio, Frei
en canta
Só asi se entende que ao longo
apertura do encaro nunha
a vida ao rio que
Martín Sarmiento
do seu cauce se encontren enatracción turística, elevando asi
no seu tramo fie . Castroviejo
o
equilíbrio
quistados vários encoros. Un dea número de visitantes que se
nal se atopa seco
evocaron
nos
les, o de Santa Uxia, obra do enachegan até a Costa da Marte,
seus escritos, toecolóxico c;Jo ria. ("que valva haber
xeñeiro e escritor Juan Benet e
sen ter en canta para nada o . mando o rio ·coameneiros, sal_ que está en funcionamento des. gueiros ... ") e por
curso natural do rio nen o equimo ponto de parde o ano 1988, atópase no tralíbrio ecolóxico da zona.
o·utra que se faga compatíbel a
tida. Un destes colectivos é a
mo final do rio e prívao da sua
explotación hidroeléctrica do rio
asociación Neria cuxo presidenespectacular morte: a desemboA medida foi apresentada polo
coa recuperación e goce da ferte, Xúlio Díaz Rellán, califica escadura no mar formando unha
proprietário da hidroeléctrica do
venza.
ta medida de suficiente; consiferven.za, a de Ézaro, única no
Xallas, Juan Manuel Villar Mir, · dera que "esta iniciativa é moi
continente. Este tipo de desem- · para atender ás demandas dos
Fernández Naval considera esinteresante e que é tempo de
bocadura non se atopa noutro
casa a medida adoptada por Fe- ,
colectivos interesados en devol- - abando a média hora durante a
lugar en toda Europa e crese
verll e a vida ao río. Villar Mir
cal se vai poder gozar da ferrroatlántica xa que ere que "o ria
que é debido á resisténcia da rodestacou que "esta solución
ten direito á vida". Ainda asi,
venza". Esta asociación confórcha, que frea a erosión, máis
pretende provocar a fervenza xa
mase co tempo estipulado por
pensa que "se está a progresar
que pala elevación do terreo.
que nesta época este fenómeno · parte da empresa proprietária,
e que é necesário estar ali todos
-0- IVÁN G. RIOBÓ

Outra destas persoas preocupadas pola situación do Xallas é o
historiador Xosé Maria Suárez
Lema. Considera Lema que este encaro é un "atentado ecolóxico e paiasístico " ainda que
coida que é un alicente que a
determinadas horas do dia se libere auga do encaro e se permita recuperar momentane amente a fervenza.
Unha das voces máis críticas
coa medida adoptada é o alcalde do concello · de Dumbria, Xosé Manuel Pequeño, que sostén
que "ainda que isto é un paso
cara adiante non é suficiente
para recuperar o dano que hai
feíto". Pequeño vai máls alá nas
suas reivindicacións e afirma
que "hai que seguir pelexando
para que a fervenza funcione
constantemente ainda que sexa
con menos caudal". ·.
Ademais do importante deterioro
paisaxístico e natural que experimentou a zona pala acción dos
encaros, hai que salientar a desaparición dun importante patri~
mónio histórico e arqueolóxico.
Neste senso, víronse sucumbir
baixo as augas aldeas enteiras
coma a de Santa·Uxia, á que Miro Villar adicou un poema, tal e
como recolle Fernández Naval
no seu libro, e que comeza dicindo: "Reloxo que non anda,
Santa Uxía do Xallas". •

(<,
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Que é a Real Académia da
História?
Un arcaismo moi pouco operativo.
A história faise neutro sítio. O único que se lle coñece nos últimos
anos son conferéncias que pasaron inadvertidas até que Esperanza Aguirre utilizouna como caixa
de resonáncia. Coincidindo con
ese momento organizouse un ciclo que se titulaba Reflexiones sobre el ser de España, recopiladas
nun libro ao que lle deran o Prémio Nacional de História. Di causas como "non encontrará o leitor
nestas seiscentas páxinas o mínimo nesgo senon a verdade espida, sen dogma". Posltivismo de
princípios de século, cargado de
xuizos morais, como ''xa en Covadonga plantárase a semente que
sete séculas despois agomaria no
grande proxecto de unidade ..." A
Académia nacera no XVIII para
establecer unha certa racionalidade e desterrar a influéncia dos
cronicones, cos que se xustificaban pasados gloriosos de famílias
nobiliárias. Na Restauración é
cando ten o seu momento máis
alto. Presídea Cánovas que quer
facer unha História Nacional, a
história, que seria a grande frustración da Académia porque nunca foi completada. A partir de
1900 criáronse as faculdades de
história e dende ese momento a
história faise fóra da Académia.
Non hai mais que facer un repaso
dos historiadores españois do sécu lo XX que non foron académicos : Vicens Vives, Tuñón, etc.

''.. '
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Ramón López Facal, catedrático de História

'Os académicos da História láianse
de que os libros estean escritos
en galego ou en -euskera'
-0- G. LUC:A

O CATEDRÁTICO DE HISTÓRIA RAMÓN LÓPEZ FACAL COIDA QUE O RECENTE INFORME DA REAL
ACADÉMIA DA HISTORIA FUNDAMÉNTASE EN PERXUÍZOS POLÍTICOS E NON EN ARGUMENTOS.
LÓPEZ FACAL É AUTOR DUNHA .TESE SOBRE O CONCEITO DE NACIÓN NO ENSINO DA HISTÓRIA.

Como se pode aplicar ese
principio á história dun país
perdedor coma Galiza?
Ternos unha história de perdedores pero a racionalidade pasa pola
desmitificación, por saber das limitacións que tiña a xente e de entendela no seu contexto. Por pór
un exemplo dunha persoa con
prestíxio na nacionalismo galega
coma Risco. El tiña unha formación cultural relativamente limitada
ainda que sobrancesase dentro
do marco da Galiza de comezos
de século. O Simbolismo francés
morrera habia trinta anos. Risco
non era a avangarda do pensamento europeu de> século XX, como pode parecer nalgun libro.
Non. Nós viviamos unhas circunstáncias difíceis e esta desmitificación non significa desprezo senon
todo o contrário: o coñecemento
do que fomos e o que somos, e as
circunstáncias que nos levaron a
viver así e que causas deberían
seren doutro xeito. Tamén a mitificación do campesiñado como clase progresiva non se corresponde
coa verdade en moitos casos nen
sempre, e moitas veces houbera
movimentos reaccionários por
parte desas clases. lsto leva a
que, a máis de coñecer o pasado,
a saber as dificuldades de supervivéncia, as dificuldades na defensa dos sinais de identidade sen
exaltación senon dende a racionalidade. É máis importante que os
alunos de história dun instituto fagan traballos de verdadeira contra-memória histórica, de recuperar a memória, como os que descreben as condicións de traballo
des seus pais e avós. Esa é unha
história ocultada. O suxeito histórico dende o século XIX era a nación. Dende o meu horizonte o suxeito deben ser os perdedores da
história. Explicar a emigración galega e as condicións en que se
producia pode ser moito máis formativo nun momento en que estamos a receber emigrantes que un
episódio de auxe das letras no pasado.

E o Informe?
Comeza dicidndo "dende hai
anos a Académia quixo conseguir
información detallada de como se
está ensinar a história" Este propósito concrétase en oito páxinas.
O texto traduce unha ideoloxia
sorprendente: "Xa a ministra Esperanza Aguirre quixera facer un
informe pero desafortunadamente
o asunto levouse ao Parlamento
e, predominando ali lamenta belmente as posturas políticas
partidistas... " Citan como fonte de
autoridade a Watson, un historiador británico moi conservador que
xa tivera unha polémica sobre a
ref arma do ensino da história cun
historiador de sino contrário, Samuelson. Ou cando di que o retraso español a respeito doutros países de Europa no ensino da história "débese ás especiais circunstáncias políticas que se dan a partit de 1975". Non lle botan a culpa
á tradición franquista senón ao
momento en que comeza a tradición democrática. Conservadores
como Batllori, demócrata cristiano, antifranquista, desmarcouse
del e Gonzalo Anes procurou decontado matizar afirmacións burdas que aparecen nel.

O informe fol calificado de encarga do Ministério de Educación. Está dacordo?
No informe predomina a intencionalidade política. Hai quen afirma
que é unha encarga do Ministerio
para criar determinado ambiente
favorábel a un cámbio nacionalista
español no ensino da história. Ainda no susposto de que isto non
sexa certo, eu coido que pode responder ao malestar que hai de
non entender os cámbios que se
producen na política española
contemporánea. Xa non digo a
respeito do federalismo ou a confederación senon do marco constitucional que establece unha concepción de España diferente da
que existía hai trinta anos. Non o
entanden nen asumen. Por exemplo, láianse de que os libros de
história estean escritos en galega

rrente crítica que asume, con
compoñentes distintos, unha idea
que ven da Escala de Francoforte, de Adorno, cando di que despois de Auschwitz nada pode ser
igual. A barbárie había que explicala doutra maneira despois duns
señores que eran quen de levar a
alguén á cámara de gas e ao
mesmo tempo extasiarse cun
cuarteto de Schubert. A función
da história debe ser máis a de
criar unha conciéncia crítica sobre
os problemas antes que na exaltación de valores irracinais. Tendo
un horizonte ético de busca da
xustiza, é máis importante reflexionar por que houbo perdedores
no pasado e que levou á catástrofe. Habermas di que para ser
mestre da vida hai que coller
aquelas experiéncias que levaron
a desastres.

A.N.T.

ou en euskera. Ou sorpréndense
de que os governos autónomos
teñan capacidade para lexislar sobre unha parte considerábel dos
contidos. Pois iso derívase dunha
senténcia do Tribunal Constitucional, que ven dado do marco legal
vixente que seica lles molesta.

Dende o Ministério e a Academia talan de acadar un consenso historiográfico.
T eñen dito que hai que procurar
os elementos comúns da História
de España: por exemplo, na declaración que veñen de aprobar
os parlamentários do PP en San

Millán.
t.= inconcreta pero vai
nese sentido: buscar o que sexa
común, que una e que n011 separe. Hai vários erros de base na
formulación. O primeiro é considerar que a história é un arma de
nacionalización da mocidade. Eu
penso que non o é. Érao no século pasado cando estaba escolari~ada menos do 10% da poboación. Hoxendia o referente nacional non ven tanto· pola escola
como doutros sítios. A nosa xeración ·pasou por unha escola franquista fortemente adoutrinadora e
o franquismo goza de escasas
simpatias na poboación. A escola
debe cumprir outro papel. No

adouttinamento ten demonstrado
o seu fracaso.

Como establecer un compromiso entre unha história non
adoutrinadora e a necesidade
de aprender do próprio pasado?
Hai algo que pasa desapercibido:
a história nacionalizadora, a que
quer inducir patriotismo vinculado
a un ámbito concreto, está máis
presente nas histórias da literatura que nas próprias histórias. Por
exemplo, nos libros de história da
literatura de Lázaro Carreter que
son inefábeis. Entre os que nos
adicarnos ao ensino hai unha co-

As nosas desmitificacións
danse dentro dun Estado con
mil resortes, belixerante na ·
defensa dos seus mitos
Eu non digo que haxa que desmitifcar só o noso pasado senon
todos: ao pasado hai que lle
axustar as cantas. A min paréceme ben non ocultar que as teorias de Sabino Arana eran racistas e inaceptábeis. Por certo, os
libros de texto do País Basco
dinno ben claro. Agora ben, hai
que dicer que Cánovas talaba de
Razas coma Menéndez Pelayo
· ou que Cánovas era o derradeiro
gobernante de Europa que defendia o escravismo, porque tiña
un irmán casado cunha rica terratenente cubana. •
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INFRAESTRUTURAS

Vol ta
de torno

da represión
O diário GARA advirte que o
tomo da represión do Govemo
en Euskal Herria da unha volta
máis: "O xuiz da Audiéncia de
Madrid, Guillermo Ruiz
Polanco, decretou o ingreso na
cadea de Kepa Saratxuga, baixo a acusción de inducción ao
homicídio terrorista e todo por
considerar que encabezaba unha manifestación a prol de que
as forzas de seguridade do estado abandonen Euskal Herria e
porque na marcha bradouse

govemaron o país entre marzo
de 1976 e finais de 1983, son
tan sinistros coma os inquisidores de séculas antes. As suas palabras fachendosas, campantes e
valeiras só causan abraio. Quitando os seus compadres,
· ninguén os xustifica. Fracasaron
en todo: na dirección da economía por corporativistas, na guerra porque os máis deles eran
burócratas vestidos de militares,
na chamada loita anti-suversiva, por non comprender o que
acontecia e tentar unha
solución final manu militari.
Ninguén acredita que fixesen
nada contra o marxismo internacional. De reserva moral da
nación, convertéronse en símbolos do mal. Os que veñen de
expulsar a Martín Balza do circulo militar perdérono .todo non
senda a pel e certa comodidade
burguesa. Decatáronse de que o
proceso naufragaba e lago terian
que render contras polo
salvaxismo, próprio de
delincuentes comuns. Poderian
esperar a ambigua honra de seren considerados figuras tráxicas
pero carecen mesmo dese carácter de personaxes dramáticos". +

Máis estradas,
máis coches

pajaritos pío pío, picoletas pim
pam pum. Eneko Olza, un mo-

A construción e ampliación de
estradas e a dotación de no_vcis
zo que levaba dous anos en livías periféricas non resolve os
berdade condicional baixo
problemas de tránsito. A revisfianza de un millón dt: pesetas,
ta holandesa CAR BUSTERS
e que acudira todos os quince
súmase con este comentário á
días a dar conta do seu
crítica dos países máis ricos da
paradeiro, foi para a cadea naUE contra a proliferación do
da máis celebrarse xuizo e sen
automóbil. "O argumento máis
mediar senténcia. O xuiz conempregado para xustificar a
siderou a petición fiscal de que
construcción dunha nova
existía risco de fuga despois
estrada ou via periférica é que
deste longo prazo de liberdade
vai reducir os problemas de
vixiada. Eneko Olza pode ser
tránsito. O argumento non é
condenado a quince anos de
<loado de rebatir, pero a
cadea e 28 millóns de peset(,ls
evidéncia esmagadora é que o
de multa pola queima dun caiaumento da capacidade vial
xeiro automático. De se confir- non resolve nunca o problema
mar este extremo, Olza pasaría . de circulación senon que o
máis tempo na cadea que o
agrava, porque incrementa o
condenado por ter matado ao
tránsito e a dependéncia do auseguidor da Real Sociedade". +
tomóbil. O Inforrne Sactra ela- .
borado polo ministério de
Transportes británico, estudou
151 exemplos en todo o território do Estado e sinalou que o
melloramento dunha estrada
incrementa o tránsito nun 10%
a prazo curto e un 20% a ·prazo
Os militares golpistas
longo. No 85% dos casos, o esarxentinos confiaban que co
tudo identificou níveis de trántempo o povo perdoarialles a
sito superiores nun 25% aos
violéncia e poderia lembralos
que predeciran os técnicos despolo seu sacrifício. Así comeza
pois de ampliaren a capacidade
James N eilson un comentário
dunha via. O tránsito británico
titulado O laio dos perdedores no
de hoxe non caberia na rede de
diário de Bos Aires PÁGINA .
1950 e o parque automobilisti12. "Para unha proporción a
co actual non seria posíbel sen
cada maior da cidadania, os que
ter con:sCAR BUSTERS
truido estradas sen
parar durante 49
anos. O
esquema
é idéntico
en tod0 o
mundo:
rematas 1
unha nova estrada

fracasaron
en todo

e

multiplí- ·
canse os
coches".+

Cuiña recoñece que ofuturo tren non superará en moitos tramos os 200 Km/h

Un decreto converte
·o tren normal en 'alta velocidade'
*A.E.

Unha semana máis a Xunta
volveu apresentar os seus logros en matéria de ferrocarril.
Cuíña Crespo deu por gañada
a última batalla. A velocide alta
chegará a Galiza en 2007, tarase unha nova via pola que tamén circularán os trens "rexionais" e todas as cidades 'estarán a menos de catro horas
de Madrid. Antes de fin de ano
todo esto quedará reflectido
nun convénio con Fomento.
Tren de velocidade alta, tren de ~
alta velocidade, tren normal que ¡::::
non se atafegue en cada costa -~
e non dea rousado en cada reO TRD, na foto, en teoria xa pode alcanzar os 200 Km/h, polo que é de " alta veJocidade".
volta ... Acabáronse as polémilocidade é o espácio partido polo
obras. Guiña afirma que esta vez
cas. Galiza terá tren de "alta vetempo), aoque, recoñece "nos falnon vai ser asi porque o diñeiro
locidade". Será por decreto. Fovai vir da UE, que abriga a que
tan alguns estudos". E, segundo
mento publicouno o 5 de Xullo e
Cuíña, todas as cidades galegas
as obras estean rematadas antes
estabelece que "terán a condivan estar a menos de catro horas
de do 2007, porque un ano antes
ción de liñas de alta velocidade
remata a vixéncia dos planos.
de Madrid por ferrocarril de ancho
as especialmente acondicionaeuropeu. A via será de nova consdas, nas que, debido á dfficuldatrución e "agás nos pontos onde
Cuíña recoñece que ainda falta
des topográficas, de relevo ou
non o permita a orografia, de doestudos e que o o convénio ainde contorno urbano, a velocidabre dirección". Por esta via tamén
d a non se pode asinar. Pero
de axustarase caso por caso".
transitarán os "trens rexionais gaainda asi, deu todo por feito e
legas", polo que haberá que adaprematado, afinando que "desE eso é o que vai facer Fomento
tarlles os eixos.
e a Xunta. Asi o explicou Xosé
pois do acordo con Fomento, os
Cuíña. O tren galega será de alopositores xa non teñen arguBenz6n histórica
mentos, só lles queda a demata velocidade pero só acadará
góxia". En 1993 xuraba e perxuesta condición, 300 quilómetros
Toda esta benzón "histórica e
hora, e alguns tramos entre Saraba o mesmo, poñendo todos
trascendental", en palabras do
os seus atributos sobre da mesa
nábria e Valladolid. Nalguns trapróprio conselleiro, será rubricamos entre Ourense e Valladolid
para afirmar que as autovias
da nun convénio con Fomento
poderá acadar os 250 quilóme"estarán rematadas no seu praantes de que remate o ano. Conzo", a cualificando os críticos de
tros hora e, na maior parte de
vén i o que Cuíña non dubidou,
"maledicentes".
Galiza non superará os 200 kilóenchendo o peito, en comparar
metros hora. O Ave Madrid-Seco asinado en 1990 entre Fraga
Todo esto se fará grácias ao pevilla supera sempre os 250 quilribarne con Saez de Cosculluela
lómetros hora e o tren de Marso político de Frsiga e o seu enpara a construción das autovias.
did a Barcelona circulárá amáis
tendimento con Alvarez Cascos.
de 350 quilómetos hora.
O que non explica Cuíña e coNon importa que, segundo este
mo fan logo os demáis, que van
acordo, as autovias galegas tiñan
Para Guiña Crespo iso é o de meter os trens antes ca nos e meque estar rematadas en 1M5 e,
nos, "o importante non son as vellares, sen esa amizade, peso
ainda cinco anos despois estalocidad es, senón o tempo" (espolítico e entendimento co Gomos a agardar que finalicen as
quecendo a ecuación de que a veverno amigo.+

LÍNGUA

Para manifestar 'o orgullo de ser xefe dun Estado
no que se talan as duas línguas principais de Latinoamérica'

Camilo Nogueira recoméndalle ao Rei
o uso do portugués no Brasil
O deputado do BNG no Parlamento Europeu Camilo Nogueira propón ao Rei Xoán Carlos o emprego do portugués durante a sua visita ao Brasil para superar "a idea
errada de que a nosa relación con
aquil continente establécese únicamente a traveso do castelán".
Nogueira remitiu unha carta ao
Rei na que lle expón que durante a sua recente visita ao continente, dentro dunha delegación
do Parlamento Europeu, falou
"con naturalidade a língua que
teño en comun cos brasileiros e
na Arxentina a lingua castelán".
O deputado nacionalista di que
utilizou asi "o privilexio de Galiza
ser un país onde se talan as

duas línguas principais de Latinoamérica, priviléxio que ao posui lo Galiza exténdese a toda
España, e que vosté personalmente sempre compartiu".
Camilo Nogueira di que asi se
recoñece "a pluralidade da riqueza cultural española e refórzase
a nosa relación fraternal co Brasil · onde se tala unha língua, o
galego-portugués-brasileiro, que
naceu en território galaico". O
uso ·en Brasil da língua común e
expresión dun "desexo que coido comparten todos os galegas
e galegas de que o Estado que
preside recoñeza unha realidade
histórica e de futuro que a todos
pertence e arriquece".+

Camilo Nogueira.
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Aproveitando a chamada saída
Sul e cunha liña de metro de cinco quilómetros de lonxitude, a
UGT propuxo un sistema integral
de transporte urbano en Vigo que
se completaria cun metro lixeiro
desde Peinador até Baiona. O
custo total ascendería a 62.600
millóns, que procederian en grande parte de fundos europeus.

1

A UGT concebe
un AVE que chegaria

en tres horas e média de Ferrol a Madrid ·
Serviria á Coruña, Compostela, Vigo eOurense eteria unha conexión con Lugo
xe da Coruña a Ourense a unha hora e cuarto.

-0- H. VIXANDE

Para a UGT, a proposta de Xosé Cuiña de unir Galiza con Madrid
por ferrocarril de "altas prestacións" en catre horas seria apostar
por un proxecto que non competiria coa autovia e estaria condenado ao fracaso. Contra isto, propón unha liña de alta velocidade en L entre Ferrol e Madrid, pasando por Ourense. Este sindicato é quen máis ten estudado as solucións ferroviárias para
estruturar o país e conectalo con Madrid, a Península e Europa.
A idea da UGT é concentrar fluxos de viaxeiros para acadar
maiores frecuéncias , só asi se
conquire un tren de alta velocidade rendfbel e efectivo. Para
iso, hai que conectar núcleos de
moita povoación sen ter que realizar transbordos nen enlaces.
Tamén hai que evitar trazar unha liña para o Norte e outra para
o Sul porque iso non só provoca
retrasos polos enlaces, senón
que divide os viaxeiros e abriga
a ter menos frecuéncia nas saídas porque se tardaria máis en
encher cada un dos dous trens
-os trens de alta velocidade só
son de trescentas prazas. Ademais, canto menos frecuente é
o tren, máis viaxeiros se perden,
porque entón optan polo avión
ou pola autovia.
O AVE entre Madrid e Sevilla
ten un 82% de cota de mercado
porque percorre 471 quilóme:tros en duas horas e quince minutos, sen embargo o tren qué
vai de Estocolmo a Goteborg
(Suécia) ten unha cota de mercado do 60% porque tarda tres
horas en percorrer unha distáncia semellante á que hai entre
Madrid e Sevilla, no caso sueco,
460 quilómetros. Cada hora de
máis, pérdese un 20% de cota
de mercado, por iso o TGV de
Paris a Estrasburgo só ten o
. 44% de cota de mercado, porque cobre 504 quilómetros en
catro horas.
"Con Gal iza pasaria o mesmo",
explica Cándido Rodríguez Gra-

1

O feito de que o proxecto de velocidade alta da Xunta sexa en
Y -entrar na Galiza por Ourense
e desdobrar as vias deica Santiago e deica Vigo- implica facer
unha liña de velocidade alta entre Vigo e A Coruña e construir
41 O quilómetros de vias férreas
na Galiza. lso supón un investimento de 320.000 millóns de
pesetas. A solución da UGT en
L significa a construción de como máximo de 237 quilómetros
e un investimento nunca superior aos 285.000 millóns.

ña, secretário de Transportes da
UGT na Galiza. "Perdendo cota
de mercado -engade-, pérdense viaxeiros e os trens teñen
que sair con menos frecuéncia,
o que induce á perda de máis
viaxeiros. Coa proposta da Xunta haberia diariamente cinco
AVEs a Madrid e outros cinco de
volta, pero nós ternos unha alternativa que implica ter dezaoito
trens diários en cada sentido".

Cándido Rodríguez Graño, Secretário de
Transportes da UGT.

A proposta da UGT é significativamente mellar que a da Xunta e Fomento e ademais ten a
ventaxe comparativa de estrutu rar o tráfego interno e aumentar a velocidade: duas horas de Ourense a Madrid, duas
horas e vinte minutos desde

Vigo e tres horas desde A Coruña. Con iso entre Vigo e A
Coruña haberia cuarenta minutos e entre esta cidade e Ourense unha hora de viaxe. Entroques, o velocidade alta da
Xunta é a douscentos quilómetros por hora e prolonga a via-

Pero ademais, a UGT discute o
critério de levar o tren por Zamora
para entrar por Ourense. O sindicato socialista ere que mellor é
que chegue por Benavente porque isa mobiliza fluxos e viaxeiros
de Lean e Astúrias e outorga
maior rendibilidade, e daquela
máis frecuéncias, á liña. Posteriormente de Benavente iria a Valladolid e dali a Madrid, pero tamén
cara o Norte: Euskadi e Europa.•

l

Afalácia de Lugo e León
Un AVE polo Norte ademais de
A demanda dun AVE da Coruña
ser menos competitivo, detraea Madrid por Lugo, Monforte e
ria pasaxeiros ao outro tren de
León prosperou en determinaalta velocidade e ambos perdedos sectores sociais da cidade
rian cota de mercado, compede Lugo. Os defensores da chatitividade e frecuéncia.
mada saída Norte xustifican a
sua reivindicación en non deixar
A solución que propón a UGT
illada á cidade, pero a xuízo da
é facer unha via entre Lugo e
UGT optan por unha solución
Ourense para ir a 160 quilófalaz porque non só seria un
metros por hora, cubrir a distren de máis longo percorrido,
táncia en cincuenta minutos e
senón que seria menos compeenlazar co AVE na mesma estitivo -é dicer teria menos fretación. Asi, cada cuarenta e
cuéncia porque atenderia menor
povoación- e condenaria ao illa- · cinco minutos Lugo enlazaria
cun AVE a Madrid, aportaria
me nto da cidade do resto de
viaxeiros ao AVE galega -e
Galiza. "Esta opción_é piar includaquela faríao .máis rendíbel e
so para Lugo", indican na UGT.

O plano da UGT está estruturado
en base a tres liñas ferroviárias. A
primeira delas seria a chamada
saída Sul, que implicaria levar o
tren até Porriño directamente,
sen ter que ~ar a volta por
Redondela. Esta opción, que xa
está en estudo por parte do
Ministério de Fomento, obriga a
facer un túnel desde a actual estación de tren para sair en Sárdoma e seguir até Porriño. Asaída
Sul tamén teria unha variante
desde Sárdoma até Bouzas para
levar o tren á Citroen e conectar
esta factoria co mar.
Sárdoma seria un lugar estratéxico, por ali tamén pasaria un metro lixeiro entre o aeroporto de
Peinador e Baiona, pasando pala
universidade, polo que seria posíbel enlazar meiante transbordo
deica a estación de tren, en pleno
centro da cidade. A UGT ere preciso criar u·n centro loxístico en
Sárdoma que sexa de transporte
intermodal e que teña un estacionamento disuasório e centros comerciais e de lecer. A idea é atraer aos visitantes a esa zona para
que, unha vez estacionado o seu
veículo, consideren máis barato e
cómodo trasladarse por via férrea
ao centro da cidade. Ali haberla
unha liña de metro de cinco quilómetros que completaria o servizo urbano.
A liña de metro partiría da
estación marítima de ria, pasaria
pola estación de tren e iría até Návia e Balaidos polas ruas
Venezuela e Camélias, no meio
das zonas máis povoadas da cidade e tocando lugares de importáncia como o concello, dous
hospitais, o pazo de Xustiza e a
Seguridade Social. A liña conectaría coa variante da saída Sul
que vai de Sárdoma ~té Bauzas.

con máis frecuéncias- e solucionaria a sua estruturación
ferroviária dentro do país.
"Lugo non só estaria a duas
horas e cincuenta minutos de
Madrid, senón que estaria a
setenta minutos de Vigo e a
oitenta de Pontevedra", indica
Cándido Rodríguez Graña,
secretário de Transportes da
UGT, que lerribra que a estruturación polo Norte coa Coruña "faríase con trens rexionais e aproveitaríase a variante de Cúrtis e Ordes que
se está a preparar para ir até
Compostela".•

Ao entender da UGT, o problema
de Vigo é que as suas ruas son
insuficientes en número e amplitude porque é o centro dun área
metropolitana con 600.000 habitantes que ten como característica unha forte dispersión urbana.
"lsto fai que o autobus non poda
dar servizo a todos e aboca á povoación a coller o veículo particular", explica Cándido Rodríguez
Graña, da UGT. A solución é retirar parte do tránsito privado media11te un sistema metropolitano
de transporte que serva á cidade
e aos núcleos do arredor.

1-

A respeito dos custos económicos, o presuposto que contempla
a UGT ascende a 62.600 millóns,
pero só implicaría un sobre custo
sobre os planos actualmente en
estudo de 26.400 millóns. •
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Adirección nacional de EU
deixará tora do partido aos dous edis se facilitan que oPP chegue ao poder

Os concelleiros de Esquerda Unida

.

.

na Guarda abortarán a moción se PSOE e

BNG retiran os presupostos
-0- H. VIXANDE

Os concelleiros de Esquerda
Unida na Guarda, Celso Rodríguez Fariñas e Lídia González, manterán a sua pos~u
ra de votar a prol da moción
de censura apresentada conxuntamente co PP, que se debate o Xoves 13 de Xullo, segundo decidiu a sua Asemblea Comarcal. Ante o descontro coa Executiva Nacjonal, que expulsará aos
dous edis se persisten na
sua atitude, aceitaron retirar
o apoio á moción se PSOE e
BNG renúncian aos presupostos e negócian uns novos.
A reunión que mantiveron a
Asemblea Comarcal do Baixo
Miño e os líderes da Executiva
Nacional de Esquerda Unida o
Mércores doce de Xullo, concluiu
sen acordo. Unanimemente, os
membros da Asemblea Comarcal decidiron apoiar a moción de
censura ao governo progresista
da Guarda int~grado polo PSOE
e o BNG e sentar na cadeira da
alcaldia ao cabeza de lista do
PP, Xosé Luís Alonso Riego.
O Consello Nacional de Esquerda Unida celebrado o Sábado oito de Xullo aprobara unha resolución que desautorizaba o acorde
alcanzado entre o grupo municipal de EU e o PP para apresentar
a moción de censura na Guarda
e e~_ixia á.Agru,p~~ión Comarcal o
mantimento do dobre compromiso eleitoral de non facilitar o governo da direita e executar no posíbel o programa eleitoral.
O acorde da Asemblea Comarcal ! entraba en dontradición coa
resolución do Consello Nacional, por iso o coordenador
· xeral da coalición, Manuel Peña
Reí, anunciaba ao remate da
reunión que "a desobediéncia
do mandado, é dicer, votar a
prol da moción, implicará que
deixemos tora da organización
aos dous concelleiros".
I·

Cando xa estaba a rematar a
reunión entre a Asemblea Comarcal e a Executiva Nacional, e
ante o desacorde existente entre
os dous órganos e a eventualidade da expulsión, o concelleiro
Celso Rodríguez Fariñas anunciou que ·intentaría nunha negociación cos representantes do
PSOE e do BNG nas poucas horas que restaban para 6 pleno
· que haberia de debater a moción
de censura -celébrase o Xoves
trece de Xullo ás doce da mañá.
O contido das negociacións
anunciadas por Rodríguez Fariñas é relativo aos orzamentos
municipais, que quedarían aprobados automaticamente de non
prosperar a moción de censura.
O concelleiro de Esquerda Unida exixe a socialistas e naciona~~.

- _:::
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Celso Rodriguez: e Lidio González: (EU) fonnoron porte do govemo local durante os 3
primeiros meses do seu mandato.
A.N.T.

li"sta.s a retirada dos -presupostos· ciais anunciaban eiue continuapara proceder a negociar uns
ban adiante coa sua iniciativa e
novas, só con
xustificaban a
ese compromiso
sua posición sob
abortaria a moa excusa de que
ción de censura. Se os dous edis
non se trataba de
tránsfugas, un
1
portavoz próximo
O coordenador
quedan tora
xeral de Esquerá Executiva galedo seu partido,
da Unida agarda
ga era máis cauque o resultado
e sinalaba que
o PP chegará ao to
das negociacións
se se produce un
sexa positivo "pade expoder co apoio de anúncio
pulsión, haberian
ra non ter que
proceder a deixar
de valorar a sitránsfugas.
fóra da coalición
tuación e decidir
aos dous concese seguir adiante
lleiros". Oeste xeiou non.
to, amósase tallante na condena
No caso de fracada moción de
sar os intentos de
censura, ainda
negociar a retiraque critica o conda dos orzamentido dos presutos e daquela os
postos e en xeral
concelleiros de
a liña seguida polo governo proEsquerda Unida seguir adiante
gresista tras o abandono do
coa moción de ·censura, os dous
mesmo por parte dos dous conedis, Celso Rodíguez Fariñas e
celleiros de Esquerda Unida, cirLídia González, saben que a organización déixaos á marxe. De_, cunstáncia acaecida tres meses
despois de constituirse o execuse xeito, o PP acederia á alcaldía
tivo local nado das eleicións mumeiante o apoio de tránsfugas e
nicipais de Xuño de 1999.
racharía o seu compromiso chegado co PSOE de non .aceitar o
Ambigüidade do PP
apoio de cargos desa condición,
ainda que alguns sectores do PP
Pola sua banda, o PP mantiña
tratan de emascarar o feito de
unha atitude ambígua e non deque se trata de tránsfugas dicinfinía a su~ posición con claridado que "non van marchar eles,
de. Mentres os órganos provinyan botalos". •
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Oconcello de Ferrol
merca o Castelo
de San Felipe
Por un prezo de 165 millóns
de pesetas, o concello de
Ferrol, governado por BNG
e PSOE, decidiu mercar o
Castelo de Felipe. A
decisión veu motivada polo
ultimatum do Governo
central que pretendia, se o
concello non se decidía
antes do 15 de Xullo, que o
castelo forq. vendido a
algunhas das empresas
interesadas neste
património. O castelo é un
dos bens desafectados
polos usos militares en
Ferrol. -"Non nos podemos
permitir o luxo que o castelo
pase a mans privadas", dixo
Xaime Bello para explicar
unha decisión que, en
principio, choca co oqxectivo
· do BNG de modificar a Lei
de lnfraestruturas de
Defensa. Todos os grupos ~
municipais estiveron de
acordo na operación de
compra e agora no concello
ferrolán trabállase no plano
de usos para San Felipe.+
A povoación de Ourense tamén amosou o seu aPoio a Benposto, como demonstrou na manifestación ck) 27 de Xuño, á que corresponde esta imaxe.

A.N.T.

Mentres non se resolva atitularidade dos _
terreas 'nengunha institución pode entrar'

AXunta debe estar queda en Benposta, di o 1'SXG
-0-A. ESTtVEZ

Caen as denúncias

A Xunta non pode actuar impacientemente para ocupar os terreos de Benposta. Asi reza o auto da sala do contencioso administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza, no que se frean
as intencións do Govemo de Manuel Fraga de comezar a obrar
nos terreos nos que se instala a Cidade dos Muchachos. "O auto
conclue con que até que os xulgados non resolvan o conflito
pola titularidade dos terreos, a Xunta non pode enviar nengunha excavadora", explica Antonio Apolinar, alcalde de Benposta.

Os diferentes procesos xudiciais emprendidos tamén en diferentes tribunais van deixando
boas novas para o Padre Silva.
Cáritas de Lugo apareceu nun
primeiro momento como denunciante das condicións dun
A empregada de Cáritas acugrupo de nenos salvadoreños
dia ao ><t-Jlgado como imputad.a
·en Benposta. A sinatura dunha
min delicto de falsidade, tras a
traballadora social desta orgainterposición dunha denúncia
nización aparecia nu.n escrito
nos xulgados de Ourense por
de denúncia da fundación hoparte do Padre Silva. A reprelandesa Bernard Van Leer. Es- . sentante de Cáritas asegurou
ta fundación fináncia parte do
non ter relación profesional
programa Preescolar da Casa,
coa asociación Fe y Alegria,
do Salvador, nen coñecer a
promovido por Caritas de Lugo
e a consellaria de Família. O
Marisa' de Martínez, denunMartes 4 de Xullo esta traballaciante.•

Para este auto non cabe recurso do Governo. Nen a administración autonómica nen nen gunha outra poden saltarse as
medidas cautelares que esgrimen os responsábeis de Benposta. A cuestión de a quen
pertencen as tres cuartas partes dos terreas en litíxio ainda
non está resolta mália que o
mesmo Manuel Fraga declare
que son da Xunta. O Padre Silva e a sua equipa xurídica rem ítense ao mesmo texto da
operación realizada en 1985.
"Xesus Cesar Silva vende por
oitenta e dous millóns de pesetas confesadas recibidas á
Xunta de Galiza que merca representada polo Ilustrísimo señor don Carlos Morato Miguel,
como director xeral de Património en funcións, manifestando o
represnetante da compradora
que a adquisición desta finca
éo para ser destinada á cons-.
trución de vivendas de protección oficial'.
En Benposta esperábase o auto do TSXG para ter unha
maior tranqui1idade. "Non sabiamos se voltarian aparecer
os técnicos de novo acompañados de máquinas e policias",
comenta Apolinar. No pasado
mes de Decembro, o xerente
de Xestur, que depende da
Xunta, Xoán Carlos Cabanelas,
acompañado dunha excavado.ra e cincuenta policias,
apresentábase ·na Cidade dos
Muchachos. S'urprendido pola
preséncia incordiante dos ne-

nos, tivo que desistir. As medidas cautelares estabelecidas polo auto impiden que estre feito
volva a repetirse e reseñan que
os métodos utilizados polo Governo galego "non foron os correctos". Daquela nen a própria
policia sabia como actuar xa que
non receberan orde concreta.

dora declarou que acudiu ao
TSXG despois de ser chamada
polo fiscal. Recoñece que foi
intermediária na visita dun representante da Van Leer a Ourense pero que ela non denunciou nunca maos tratos.

Carta dun pallaso e apoios de Rúsia e EEUU
''Todo o que hoxe son débollo a
Benposta, como organización
non guvernamental e ao Padre
Silva, o seu fundador, que é o
meu pai e o avó dos meus tillos
e de todos os que estamos alí".
Miguel Anxel gonzález Barral,
cuxo nome arristico de pallase
foi "Manzanitas", é hoxendia un
profesional da fotografia en Ourense. Nunha carta dirixida ao
presidente da Xunta, Manuel
Fraga, á que sabe que non vai
res postar, ensalza os valores
compartidos cos máis de trinta
milleiros de persoas que pasaron pela Cidade dos Muchachos.
Durante máis de vinte anos
percorreu todo o mundo como
mensaxeiro de Benposta e palpou "dia a dia as maiores inxustizas, atrocidades e asobaUamentos dos direitos hum.anos". Narra a Fraga o seu periplo tras educarse na "nación"
de Xesús· Silva. "Na Arxentina
fumos perseguidos polos pode-

res fácticos de Videla, Viola e
do noso circo aos que, de toCachatore; en Chile por Pinodos xeitos, retiramos hai temchet, etc, hoxe todos no cárcepo. Mentres vostede perecorre
todos os páises pedindo que se
re ou reclamados pela xustiza
internacional. Pois be.n, fumos
levante o bloqueo de lrak coa
expulsados destes países porcabeza moi alta non cae na
que lles molestaba a nósa º conta que co seu pe direito está esmagando a Benposta: únimensaxe de paz, acusándonos
de revolucionários, -subversivos
co páis utópico onde se loita
e de introducir a ETA en Latipor ese idílico país perfecto".
noamérica. En Arxentina tivemos que sair ás catro da maÁs dezaseis mil sinaturas endrugada nun avión privado patregadas en Compostela o dia
ra Montevideo, nunca me sen- · 5 de Xullo súmanse numerosos
tin máis importante, pensei que
apoios chegados de asoera só un pallasa do circo que
ciacións pro Benposta de Vigo,
Vil~garcia, Pontevedra, Salafacia rir á xente dos cinco contimanca, Madrid, Colómbia, Venentes e de súpeto os poderes
nezuela, Mozambique, Rúsia e
fácticos convertéranme nun reEstados Unidos. Ante as declavolucionário perigoso".
racións de Fraga sobre a non
validez das sinaturas os resAsegura "Manzanitas" que a
ponsábeis de Benposta afirman
union dos benposteños por un
que "o único que se fixo foi leanaco de terreo evitará que a
valas á ; un notário para darlle.
Xúnta poda construir alí un esvalidez á entrega que, polo nútádio de futbol. · "Don Manuel
mero de sinaturas recollidas, ·
os compoñentes do seu circo e
deberia significar algo para o
troupe de delfins que a integran
presidente".•
son, máis dañinos que os leóns

Tres milleiros de persoas
por un PAC en Monterroso
Tres milleiros de viciños
de monterroso e Antas
manifestáronse o Sábado
8 de Xullo polas;ruas do
concello monterrosino en
demanda dun servizo de
urxéncias médicas. O
mesmo alcalde, Antonio
Gato, do PSOE encabezaba a.marcha, é
que se sumaron
numerosos comerciantes
que pecharon os seus
negócios. Hai dous anos
que os viciños
demanadan un Punto de
Atención Continuada, que
foi ubicado en Palas de
Rei. PP e BNG apoiaron a
convocatória e o dia 12 o
alcalde reuníase cos
grupos parlamentários en
Compostela para' acadar o
seu apoio.+
!

.Palmou investiga
as denúncias
contra o alcalde de Teo
A dirección do Partido
Popular de Galiza ainda non
se plantexa relevar a
Armando Blanco do seu
· posto como alcalde de Teo.
O secretário xeral Xesus
Palrnou asegurou que
existian "alguns problemas"
pero que ainda carecia de
elementos de xuízo para
comprobar se as supostas
irregularidades urbanísticas
son tal, tal como denúncian
os próprios compañeir9s de
filas de Blanco, que lle
retiraron o ~eu apoio na
corporación municipal. .ao
non ter maioria no pleno, as
licéncias urbanísticas están
_senda concedidas "pala
porta de atrás". Tamén se
pronunciou Palmou sobre a
denúncia de acoso sexual
dunha traballadora do
concello contra Armando
Blanco asegurando que se
estaba investigando a
verdade.+
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Pasando páxina
para atras
/

Os seleccionados coinciden coa lista
que aCIG apresentou ante notário antes de comezar oconcurso

Educación adxudícalle.a dedo praza
definitiva en San Caetano a 19 profesores
-0.- P. BERGANTI ÑOS

A ConselÍaria de Educación
ven de adxudicar 23 postas de
traballo con carácter definitivo
nos servicios centrais da Consellaria. A relación de persoas
escollidas coincide cunha lista de nomes que, antes de comezar o proceso de selección,
a CIG-Ensino apresentou ante
notário. Trátase de profesorado que desfrutaba dun destino privilexiado nas comisións
d e servizos declaradas ilegais polo Tribunal Superior.

Agora, despois dun ano e médio de sair a sentenza, a: Xunta
convoca mediante unha orde
publicada o 1O de Abril no Diário Oficial de Galiza, un concurso de méritos para cobrir, con
carácter definitivo, 28 prazas
nos servizos centrais de San
Gaetano. "O obxectivo era o de
converter en prazas fixas postas de traballo non docente que
estaban ocupadas en comisión
de servizos desde había moitos
anos por profesorado colocado
a dedo, sen nengún tipo de
concurso ou selección e de xeito ilegal, segundo sentenciou o
Tribunal", engade Louzao. _
Para demonstralo, o 7 de Xullo,
antes de que se inciase o proceso de selección , a CIG requeriu do notário don Manuel J.
Reigada Montoto unha acta de
protocolización, na que consta
o nome de 14 profesores coa
praza que se lles adxudicou finalmente como asesor técnico.
Tamén os outro cinco docentes
que estaban en comisión de
servizos de forma irregular e
que se apresentaron ao concurso de méritos, acadaron a
praza definitiva. En total 19 das

A maioria absoluta acadada polo PP nas últimas eleicións
xerais está a producir os primeiros resultados en forma de
políticas e medidas concretas en aspectos tipo económico,
social, político e cultural. Un somero balance das preferén,
cias e proxectos artellados pola maioria govemamental po,
de resumirse nos seguintes pontos:
l., Desde o ponto de vista económico, a política seguida mes,
tura políticas liberalizadoras e práticas intervencionistas. for,

tadas as competéncias monetárias redúcese a capacidade de
manobrar senda perceptfbel un avance formal nas medidas li,
beralizadoras xunto cunha presión concreta para favorecer a
determinados grupos que se consideran de interese para Espa,
·ña. O choque entre Villalonga e Aznar é ben significativo da
dualidade das práticas económicas do Executivo cando, efecti,
vamente, ten capacidade para influír. O poder económico em,
presarial non é forte en España e poderá ter dificuldades coa
veta autárquica que tamén aniña nunha parte do eleitorado do
PP. Q intento de potenciar as actividades de I +D e as novas
tecnoloxias xunto coa adopción de medidas fiscais e laborais
semellantes ás do contorno global son razonábeis pero haberá
que esperar a sua posta en prática para avalialas. En todo caso,
a evolución da economía española discorre, por agora, por un
carreiro de crecimento e criación de emprego importante con,
tinuando as diferéncias interrexionais de sempre.
2.' Desde o ponto de vista social, os cámbios producidos son
escasos, proseguen as mesmas tendéncias demográficas e non
se observan modificacións substanciais nos servizos públicos
de educación e saúde se,ndo especialmente suave co novo
Executivo a política dos sindicatos maioritários españois. Os
problemas máis graves son os relativos á política de imigra,
ción e as derivacións da abundante economia sumerxida e
ilegal que ten en España un dos seus destinos preferentes. En
calquer caso, os rátios de benestar social son favorábeis e non
se propoñen polfticas especialmente antisociais.

A Consellaria de Educación tiña
como costume nomear de forma
clientelar a un número importante de profesores en comisión de
servizos sen nengun tipo de
xustificación. "Abondaba con estar ben relacionado para que un
docente puidese contar coa grácia de obter un destino apetecíbel en lugar do que lle correspondería por concurso de traslados", explica Anxo Louzao, representante da CIG.
A central sindical denúnciou a
situación ante o Tribunal Superior de Xustiza, que en sentenza firme, feita pública o 24 de
Novembro de 1998, anulou a
totalidade das comisións porque o seu outorgamento "non
era conforme ao ordenamento
xurídico". A própria senténcia
declaraba ilegais as adscricións
de profesores aos servizos administrativos en pastos vinculados a funcións non docentes.
Pero, pésie a decisión do Tribunal, a Consellaria de Educación
porrogoulle a moitas destas
persoas a comisión de servizos
para o curso 1999-2000.

MANUELCAO

Das 23 persoas seleccionadas como asesores técnicos, 19 xa ocupaban o mesmo posta
antes en comisión de serviz:a.
A.N .T.

23 prazas que se van cobrir fiensino non universitário, semennalmente. Só catro se van ca~
te se apresentaran 40.
brir con profesorado que non
estaba en cbmisión de serviEn terceiro lugar aplícase un
zos, concretamente as de Colabaremo no que só os que, estaborador na avaban neses pos/iación de progratas podian acamas e institu- 1
dar a pontoación
cións educativas,
e estabelécese
obxectivo
Colaborador no
que a entrevista
era o de
seguimento de
e o proxecto seprocesos de avax an eliminatóconverter
1i ación, Asesor
rios. Cada unha
técnico para muprobas ·
en prazas fixas . destas
seística pedagosumaba até seis
xica e unha de
pontos e nenpastos
Asesor técnico
gunha das perde traballo
na xestión das
soas que se
novas tecnoloapresentou para
non
docente
xias para a educompetir cos que
cación.
estaban en comiadxudicados
sión de servizos
de xeito ilegal"
conseguiu do triPasos
bunal -formado
que seguiu
polo secretário
a Consellaria
xeral, dous subdirectores e dos
A CIG denúncia
xefes de servique a convocatózo- obter un caria destas prazas contradi os
tro, nota mínima para non queprincípios de igualdade, mérito e dar eliminado.
capacidade, que son os requisiA central sindical ten recorrida a
tos mínimos de calauer oferta
pública, e explica os 'pasos que
orde que regulou este proceso e
foi dando a Consellaria: ldentifívai por en coñecimento do Valecanse as persoas ás que selles
dor do Povo todos estes dados
para que actue en consecuéncia.
quer adxudicar unha praza .definitiva, logo elabóranse uns perTamén vai demandar aos grupos
p'arlamentares que interpelen ao
fis e requisitos que só cumpren
os escollidos, (ver ANT nº 930 ).
conselleiro de Educación , Celso
Currás, sobre o que consideran
Asi se explica que de perta de
unha actuación fraudu lenta. +
28.000 funcionários docentes de

3.' Desde o ponto de vista polftico, a presión españolista é agora moi superior tanto palas características do viveiro de votos
que suhstenta á maioria govemamental como pala incapacida-de da oposición española en construír unha alternativa máis
moderada e críbeL O discurso nacional sindicalista renta avan,
zar posicións unha vez liberados das pexas que irnpoñia a maioria minoritária anterior. Este discUISO tradúcese a nível interno
na belixeráncia sistemática contra os nacionalismos periféricos
e a nível externo nunha aproximación á proxección exterior
do franquismo retomando unha linguaxe neoimperial centrada
no idioma e na razón de Estado. Unha posición polftica claramente eurocéptica e unha boa relación con países antes impe,
riais (Inglaterra, Rúsia, China, etc) representa un cárnbio na
politica exterior española que cómpre salientar.

O

José Maria Az:nar.

A.N.T.

4_, Desde o ponto de vista cultural, son perceptíbeis modifi,
cacións relevantes cunha presión mediática e institucional
favorábel ao uniformismo ou predomínio cultural da visión
centralista, castelanizadora e burocrática. O lamentábel in,
tento de utilización da história, as humanidades e a língua
española como na época franquista chocará coas culturas
de Catalunya, Euskadi e Galiza pero, sobre todo, coa mera
existéncia da liberdade e a democrácia, coa multiculturali,
dade dominante no planeta e, finalmente en España, coa
hexemonia do patrón cultural do Grande Hermano.
En suma, a nova maioria do PP está a artellar un modelo que
asume a globalización económica e tecnolóxica por ser inevi,
tábel mentres que nos eidos con maior capacidade de decisión
opta por un paso de páxina, pero cara atrás bebendo nas fontes
tradicionais do franquismo sociolóxico coas derivacións de au,
toritarismo, uniformización e simplicidade nos contidos que
teria como corolário un modelo de partido único español. •
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Máis inflación

A UE desmente ao -Governo e
di que o parQ español está no 14,3%
-<>-

RAMÓN MACEIRAS

A secretaria de estatísticas
da Unión Europea (Eurostat)
publicou a semana pasada
unha cifra de paro en España de 14,3%, en aberta contradición co INEM, que publicitou unha cifra de 9% o mesmo dia. Cada vez está máis
claro que o governo de Azliai'
manipula abridamente as cifras de paro e usa-as para facer propaganda simple e chá. '
A semana pasada publicaron-se
os dados do paro rexistado nas
secretarias do INEM, con unha
diminución de 31.000 parados,
cifra aparentemente positiva ainda que influída por factores estacionai s e menor á do mesmo
mes do pasado ano. A taxa de
paro rexistado, como porcentaxe
da povoación activa estimada
pola EPA, situou-se no 9%, o
que presuntamente coloca a España, mesmo, por baixo da meia
dos países da zona do euro.
O mesmo dia, Eurostat, a secretaria de estatística da UE, publicou as taxas de paro da Unión e
da zona do euro para o mes de
Maio, con cifras do 8,8% e
9,2%, respeitivamente. Para España, Eurostat dá un 14,3%, case catro pontos por encima do
seguinte país no ránking, ltália.
A diferenza entre a taxa de Eurostat e a do INEM non obedece
a que os dados se referan nun
caso a Xuño e no outro a Maio,
se non a que Eurostat calcula
as taxas de paro utilizando para
todos os países as mesmas definicións de paro estabelecidas
pala Organización Internacional
do Traballo (OIT}, que son as
que utiliza a EPA, mentres que
o INEM utiliza as suas próprias.
lsto leva ao vello conflito entre

Esta semana o INE publicará
os dados de inflación de
Xuño. Os analistas coinciden
~n que haberá un novo reponte, até o 3,2% interanual. A cifra terá repercusións nos xuros. Tamén a inflación está á
suba en Europa, ainda que
máis moderadamente que en
España. Case non hai
dúbidas sobre unha nova suba de tipos por parte do Banco central Europeu.
Duisenberg adoptou a semana pasada un ton restritivo
que augura un tirón nos tipos.
Os analistas da prensa europea sinalan tamén que a suba
será en Setembro, despois da
reunión que manterá a Reserva Federal de Estq.dos Unidos
en Agosto.+

as cifras de paro rexistado que
dá o INEM e as da EPA, con unha diferenza entre ambas fontes
da arde de un millón de persoas. Este conflito reflicte-se agora nas estatísticas europeas.
O paradoxo é que·hai diferenzas
entre estas duas fontes estatísticas á hora de medir esta variábel. O Instituto Nacional de Estatística acaba de publicar os resultados dunha comparación dos
dados de emprego e paro realizada pqr un grupo de peritos sobre estatísticas conxunturais do
mercado de traballo. Do millón
de parados de diferenza, unhas
seiscentas mil son persoas que
están iflscritas no INEM como
demandantes de emprego pero
que éste non contabiliza como
parados e a EPA, si. Entre elas,
situan-se uns 200.000 parados
agrários acollidos. ao PER, outros
tantos estudantes en busca de
emprego e máis de 100.000 que
buscan un emprego de menos
de vinte horas semanais. Outros
400.000 son persoas que buscan
emprego pero que non están inscritos no INEM, o que non é de
estrañar dada a pouca eficácia
dos seus servizos.
Estamos entón ante unha aberta manipulación acom.odatícia
das cifras, xa que a metodoloxia estatística mostra unhas cifras moi aproximadas de paro.
Pero o governo de Aznar non
pode deixar de quitar-lle proveito a esa cerimónia de princípios
de cada mes na que se publfcan as cifras de paro rexistado
do INEM coa consabida "interpretación" positiva da cifras, o
que viria a demonstrar, de novo, "o grande momento que vive a economia" e os excelentes
resultados das "políticas liberalizadoras que executa o governo". Amén.+

Puro turismo

O Governo dá unha porcentaxe do 9%. Na fotagrafia, unha cola agarclando á porta
do oficina de·emprego.
A.N.r.

A prensa económica madrileña comenta con certa desazón a viaxe de Aznar a
China. Que a organización
da visita e a definición de
obxectivos defraudaron as
expectativas. Os
empresários da comitiva española dician que nen Aznar
nen Piqué estiveron presentes no asinamento dos acordos empresari~is, o que interpretan como un descoñecimento da mentalidade
oriental que considera esta
preséncia como un respaldo
governamental aos acordos.
Especialmente criticados toron os discursos de Aznar,
adicados a explicar e loubar
as medidas "liberalizadoras"
tornadas recentemente polo
governo, mencionando ape·n as as relacións comerciais
e QS obxectivos da visita. No
que se retire a talladas, mentres Aznar paseaba pola
Grande Muralla, unha delegación alemana levaba-se o
contrato dos estudos de viabilidade dun tren magnético
en Shangai. O caso é que
desde que Aznar se interesa
no intercámbio comercial
con China as compras chinesas a España cairon do
1;3%
0,3%.•
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A ideoloxia

Un mundo feliz
A xulgar polo optimismo desbordado dos mi,
nistros de Economia do Grupo dos Sete (G,
7) o pasado fin de semana no Xapón, o máis
seguro seria aplicar a sabedoria popular e di,
cer que se aos sorrisos seguen as bágoas no
07, un tropezón da economia mundial non
pode estar moi lonxe.
No encentro deste fin de ·semana prévio ao
cume de chefes de estado dos países máis ri,
cos do mundo (do 21 ao 23 de Xullo en Oki,
nawa, Xapón), os ministros de Finanzas do
Grupo dos Sete coordenaron-se para apresentar a imaxe máis paradisíaca das previ,
sións sobre o crecimento mundial.

As axéncias tle prensa difundiron as versións
idílicas sobre a economia mundial que vende,
ron os ministros do G-7. "lsto é probabelmen,
te domáis optimista como xuntanza do G7 á
que eu asisto en moito tempo", declaraba o
canadiano Paul Martín á axéncia Reuters.
"Basicamente, eremos que estamos en verdade
nun período de medre sostido". O medre ca,
nadiano tivo un forte impulso, mentres que
cifras recentes semellan confirmar que a
boiante economia estadounidense está,se de,
sacelerando, ainda que non demasiado rápido.
"Non vou predicer histórias como a de Riiñas
de Ouro, pero sen nengunha dúbida os pre,

sentimentos na América do Norte son moi
bons. Son moi optimista", afirm~u Martin.
O francés Laurent Fabius afirmou que a
maioria das economias
estaban en boas condi,
cións, mesmo "brillan,
tes" de algunha manei,
ra. A confianza da xente na economía estaba
no seu ponto máis álxido na Franza no último
de século.

do desastre demográfico
dados nos que se mostraba o medre da produ,
ción e do investimento, ademais dun aumento
no optimismo dos prihcipais fabricantes. "O
señor Miyazawa· indicou cerro grao de con,
fianza que eu non vira
anteriormente sobre ca,
ra onde se dirixe o Xa,
pón", afirmou Martin.

'De crer ao G7,
o milleiro de millóns
de parados no .mundo e
os 300 millóns de nenas
sobre--explotados son
pequenos detalles, que
non ocultan que vivemos
· nun mundo feliz"

O alemán Hans Eichel
atreveu,se mesmo a ir
mais alá. "O medre na
zona euro é extraordinariamente robusto e
forre", dixo. "Se o me,
dre nos Estados Unidos
recua, eu vexo posibili,
dades de que a Unión
Europea tome o seu
pos to como locomotora do medre mundial".

Mesmo o xaponés Kiichi. Miyazawa, cuxo país
está a atravesar dificuldades para deixar atrás
unha década de inflación e parálise, pudo
mostrar,se menos pesimista tras unha série de

Por supostü, a función
do G7 é actuar como
·animador da economía
mundial e neste caso as
preocupacións sobre os
desequilíbrios mundiais
que foron omnipresen,
tes na última xuntanza
do G7 o pasado 22 de
Xaneiro brillaron pola
sua auséncia.

De .crer-lles a este homes, o milleiro de mi,
llóns de parados denun,
ciados pola OIT, os 300 millóns de nenas so, ·
bre-explotados denunciados pola ONU, a
crecente miséria na África e no terceiro mun,
do, etc, non deixan de ser pequenos detalles
que non opacan o feíto de que estamos a vi,
ver nun mundo feliz.+

Unha investigación publicada
na edición de Xuño de Le
Monde Diplomatique revela o
que hai detrás do catastrofismo demográfico que nos invade ultimamente. Ignacio
Duque, escrebe que " anúncia-se-nos que co avellentamento ºda povoación farán-se
insostíbeis os sistemas públicos de pensións". O correlato
lóxico non é outro máis que: ·
"se vostede non quer ser un
futuro ancián desvalido, empece a investir en fundos privados de pensións". A outra
"solución" son as chamadas
migracións de sustitución:
"importemos estranxeiros
que coticen hoxe para
asegurar a nosa vellez
mañán". En resumo, o traballo de Duque vencella estos
estudos catastrofistas ao in- ·
terés de dar-ile cobertura ideolóxica ás estratéxias de negócios de determinados empregadores dalguns sectores
económicos e aos xestores
de furi.dos de investimento de
aforro a lóngo prazo. +
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SOCIEDADE
Marcos Serrano culpa
á dirección da equipa
Once do seu mao inicio
nos Pirineos

Vi axe
acidentado no

Raul
con resultado
de incéndio
Carmen subiu ao coche de
Raul na estación de autobuses
de Vigo o Luns 10 de Xullo.
Esta empresa é a que cubre o
traxecto entre a cidade e Mondariz, pasando por Ponteareas e
con algun outro destino máis
na zona do Condado. Xa á altura do Porriño, comezou cheirar a fume no interior do veículo. Os pasaxeiros comezaron
a preocuparse pero o condutor
quitoulle importancia.
Pero cando parou na estación
de Ponteareas, que unha roda
bota fume era tan evidente que
comezaron a apremialo para
que el mesmo ollara o que estaba acontecendo. "Non pasa
nada; se eu vou ben, vostedes
tranquiliños", dixo o chofer a
Carme. O autobus enfiou o seu
percorrido até Mondariz. Xa
perto da vila, alguns dos pasaxe iros pediron que abrira as
portas recebendo o silencio por
parte dos conductores. .
Xa cando entraba en Mondariz
Balneario, á altura do Marcote,
as chamas pasaron da roda ao
resto do veículo. Só nese momento, os cincuenta viaxeiros
que ocupaban o autobus puderon baixar del e respirar. O resultado: salvo o motor, o veículo ardeu por completo. A sua
documentación estaba en regla
e non era dos coches máis vellos que posue esta empresa. A
pergunta que todos se facian
era que teria psado se fallaran
as portas ao chegar a Mondariz
e non puideran ter baixado. Os
últimos quilómetros foron feítos sen llanta da roda, sendo
totalmente perceptibel que o
autobus abaneaba de un lado.
Tiveron que acudir a apagar o
incéndio bombeiros de Ponteareas e do Porriño. O coche quedou calcinado ainda que non
houbo pasaxeiros lesionados.
Alguns deles increparon a un
chofer que intentou nun primeiro momento sofocar as lapas
cun extintor. A empresa Raul
foi obxecto de protestas no pasado tanto polo estado dalguns
dos seus veículos como o exceso
de horas e auséncia de dias de
descanso para os condutores. •

Reunida a Xunta Xeral de Accionistas da entidade ENIS
TEXTIL Sociedaee Limitada o
día 7-7-00, acorda por unamimidade ampliar o obxecto social nos seguintes apartados:
1.- Promoción inmobiliaria de
todo tipo de edificacións
2.- Aluguer de embarcacións.
Enlx Textil S.L. Mos (Pontevedra)

O centro de Vigo, dependente de Alecrin, atendeu moitas demandas no pouco tempo que leva aberto.

FÁTIMA

OCentro Xove de Saúde Sexual eAnticoncepción de Vigo
atende as dúvidas da mocidade

Un lugar onde o sexo non étabu
*

psicóloga e unha monitora de
réncia importante cos tradicioeducación sexual. Estas profenais centros de orientación faAcabar coas dúvidas sexuais - sionais garanten unha atención
miliar. No Centro Xove non se
dos máis xóvenes e fomentar
inmediata e un
esixe ningún tipo
Únha atitude sexual positiva,
servizo gratuíto,
de identificación
pracenteira e libre de riscos,
ou acompañaanónimo e confi- I
é o obxectivo do Centro Xove dencial. Para lemento paterno.
ste centro
de Saude Sexual e Anticonvar a cabo estes
Neste senso Picepción de Vigo. O Grupo de
obxectivos
o
lar Alonso, moniten como
Estudos sobre a Condición
centro conta até
tora de educaobxectivos
da Muller "Alecrin" ven de pomediados
do
ción sexual do
ñelo en marcha. Garanten-anoano 2001 cunha
centro afirma
principais a
nimato e confidencialidade.
subvención da
que "os mozos
Deputación Proque plantexan
prevención dos
"Alecrín" leva tempo traballanvincial de Ponteunha demanda
do na defensa dos dereitos da
vedra.
queren que esta
embarazos non
muller. Esta organización femidemanda sexa
desexados,a
nista puxo en marcha o primeiAna Míguez, diatendida de xeito
ro Centro da Muller en Galiza.
rectora de "Aleinmediato porprevención das
Agora crea o Centro Xove que
crín", mantén
que, na maioría
segundo Ana Míguez, directora
que "este ·tipo de
veces, acenfermidades de das
de "Alecrín", "nace coa idea de
centros son moi
tuan por impuldefender os intereses da mociprecisos na nosa
sos. Se para que
transmisión
dade, un sector da povoación
sociedade, na
a súa demanda
sexual e a
discriminado por todos os partique ademais de
sexa atendida tedos políticos que tenden a esinformación neñen que esperar
promoción dunha seis meses xa
quecerse dela porque non gacesítase un esrante un benefício social a curpazo no que
sexualidade sá e non van e abanto prazo"
atender aos máis
do a n antes de
novos, xa que
sen riscos.
que se resolvan
Este centro ten como obxecticada vez as relaas súas dúbidas"
vos principais a prevención dos
cións sexuais veembarazos non desexados, a
ñen máis cedo, e
O Centro Xove
prevención das enfermidades
iso é algo do que
pretende facilitar
de transmisión sexual e a proternos que ser conscientes".
o acceso da mocidade a un esmoción dunha sexualidade sá e
pazo no que se resolvan as súsen riscos. Para acadar estes
Que se demanda
as dúbidas de carácter sexual.
obxectivos ofrece unha ampla
Pero este centro non pretende
información , prescripción de
O Centro Xove é unha novidadar só unha información punanticonceptivos, actividades
de e, polo de agora, só se recitual senón que quere crear uns
educativas dentro e fóra do
bi ron chamadas de posibéis
hábitos responsábeis de concentro, formación de formadousuárias. Aínda que ven . de
ducta que lle permitan á mociras e de voluntariado e asesoabrir as suas portas, Pilar Alondade vivir a súa sexualidade
ramento na interrupción volunso, monitora de educación sede xeito máis positivo e libre de
tária do embarazo.
xual do centro, afirma que esriscos. Preténdese que o Cenperan atender maiormente detro Xove sexa un lugar no que
Este centro non só atende as
mandas de tipo informativo soa mocidade se sinta a gusto.
demandas da mocidade do
bre métodos anticonceptivos,
Un espazo no que as dúbidas
concello de Vigo, senón que se
enfermidades de transmisión
se resolvan nun ambiente disextende a toda a área de insexua) e sobre ·o coñecemento
tendido e de total confianza.
fluéncia do concello. Os mozos
do próprio carpo.
Un lugar no que o sexo deixe
que alí acudan terán a súa dis- de ser un tema tabú e a mociposición unha médica, unha
Este centro marca unha difedade un sector discriminado.•
FÁTIMA RODRfGUEZ
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O galego Marcos Serrano,
gañador da pasada edición
da Volta a Galiza e
concorrente no actual Tour de
Fráncia por parte da equipa
Once, culpou ao director da
sua escadra, Manuel Saiz, do
seu descalabro na primeira
etapa de montaña, na subida
ao Hautacam, nos Pirineos.
"O líder noso, Laurent
Jalabert, cansou demasiado
pronto e tiven que ficar con el
porque habia que salvalo a todo risco", comenta na sua coluna diária en Faro de Vigo.
"Ao final el entrou a máis de
oito minutos de Lance Armstrong , e eu a once. Foi unha
mágoa porque estaba moi ilusionado por poder loitar man
a man cos mellares. As estratéxias das equipas mandan e
hai que aceptar as ordes do
director. Cando Saiz me deu
luz verde para ir adiante, era
xa praticamente imposíbel recuperar o tempo perdido".•

Mercado de cousas vellas
do clube GolRños en Bueu
A asociación clube "Golfiños" de Bueu percurou un
modo de reunir cartas cos
que financiarse e, tras descartar os métodos tradicionais das rifas, decidiu abrir
o " Mercado Exposición de
cousas v/bellas". Con máis
de exposición que de mercado, esta mostra conta
con traballos doados por
persoas anónimas para ensinar valores traidcionais,
culturais e etnolóxicos. Do
14 ao 20 de xullo en horário
de mañán e de tarde-noite,
esta mostra vai estar aberta
na vella fábrica de Conservas "Massó". A entrada,
através da cal se busca o
financlamento desta
asociación, custa duascentas pesetas e poden ver exposicións temáticas sobre
ensino ou entroido en Bueu
asi como participar de actividades recriativas. •

Demanda de
galeguización de nomes
no rexisto civil vigués
O Venres 7 de Xullo un grupo
de militantes de Galiza Nova
desenvolveron un acto nos
xulgados de Vigo para
demandar a galeguización de
nomes e apelidos. Desde Xaneiro a organización xuvenil
está a·desenvolver a campaña "Existimos en galega, o futuro está na língua". Resaltan
os mozos nacionalistas que a
modificación da lei facilita os
trámites de galeguización
cunha simples comparecéncia no rexisto civil. "Os nomes
e apelidos forman parte da
nosa identidade individual tamén constituen o indelébel
carimbo da nosa identidade
colectiva", din.•
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Amaioria dos alfaieiros galegas secundarán oparo organizado como protesta

Os xOieiros toman medidas para tentar
poñer fin á inseguridade coa que desenvolven o seu traballo
-0- IVAN G. RIOBÓ

O dia 20 os xoieiros do noso
pais pecharán os seus establecementos desde as 12:00
até as 16:00 horas como protesta pola situación de inseguridade que experimentan
no desempeño do seu traballo. A medida, acordada por
unanimidade pola Asociación
Espaftola de Xoieiros, Prateiros e Reloxeiros tras reunirse en Madrid cos presidentes de todas as asociacións
do Estado español, pretende
facer que o Governo atenda
as suas reivlndicacións.
A marte do empresário cordobés Manuel Víctor Adam o pasado catro de Xullo foi a gota
que colmou o vaso para un
sector que sofreu máis de
9.000 actos delitivos e tivo máis
de 13.500 millóns de pesetas
en pérdidas por roubos nos últimos cinco anos. O constante
perigo no que desenvolven o
seu labor os xoieiros fixo que
alzasen a voz para pedirlle ao
Ministerio de Xustiza que os reciba para tentar poñer fin a unha situación que está empiorando co paso do tempo.
Unha das suas principais exixéncias é a preséncia de maiores efectivos policiais para que
leven a cabo labores de vixiáncia, pero o esencial para os xolleiros é lograr a máxima coordinación entre xuíces, fiscais, ministérios e grupos parlamentários para que os delitos non
queden impunes.
A Asociación de Xoieiros de
Pontevedra prepara unha concentración para o día 20, coin cidindo co paro, baixo o lema

M~nifesto

"Exiximos xustiza, non máis
roubos", diante dos xulgados
de Vigo. A concentración que
terá comezo as 12:30 horas
"pretende presionar ó Governo
para que se dea canta de que
teñen que tomar outro tipo de
medidas, a policía ten que ter
máis preséncia na rua e os delincuentes non poden andar as
suas anchas sen que tañamos
unha protección mínima", declara Roberto González, presidente da Asociación de Xoieiros de Pontevedra. Ainda asi,
segundo Roberto Fernández
"un dos maiores problemas está na xustiza, aquí os delincuentes non aparecen e os que .
callen déixanos ir, non teñen
unha prisión cautelar, non os
reteñen", afirma.
Na Galiza existen actualmente
duas asociacións de xoieiros. A
que canta con maior número de
sócios (uns 140 membros) é a
Asociación de Xoieiros de Pontevedra cuxo presidente é Rob e rto González. Esta aso-

levo a Roberto González, que
xa leva 12 anos no cargo.

Próximas mobilizacións

~
~
-~
Ultimamente as xoierias son vítimas de atracos a mans de bandas organizadas.

ciación formouse hai xa 50
anos e foi fundada por Raniero,
xa falecido, que foi tamén cofundador da Federación de Comércio e da Confederación de

Empresarios. A de xoieiros foi
das primeiras que naceu con
estas duas asociacións. Despois de case 38 anos coma
presidente, Raniero deulle o re-

A. EIRÉ

Políticos adúlteros
Por que os médios americanos troncharon a carreira
presidencial de Gary Hart cando o descubriron sain,
do de noite da casa dunha muller que non era a sua
e acocharon o adultério continuado dos presientes
Kennedy e Lyndon B. Johnson pouco tempo antes?
O ex director do Washinton Post, Ben Bradlee expli,
ca o feito dando duas razóns. A máis importante, as
constantes declaracións a favor ·da fámilia realizadas
por Hart e as arremetidas contra os adúlteros. A ou,
tra foron os cámbios na prensa: "as revistas rosas co
seu voraz apetito sensacionalista, arrastraron a tele,
visión, cada vez máis penosa, caracterizada pola

mesma voracidade". Algo semell~te está a acorrer
na prensa española na que os pispeiros están cada
vez máis presentes a todos os niveis. De momento, '
ainda non traspasaron as fronteiras políticas, pero
poden facelo en calquer intre. Xa non estamos nos
tempos, por exemplo, de Alfonso Guerra, cando o
vicepresidente convivia con duas mulleres sen que
levantase nen escándalo nen rios de tinta. Se os
tempos están a mudar, alguns políticos deberian de
coidar moito roáis as suas declaracións se non que,
ren atoparse cun futuro semellante ao de Hart. Al,
gunhas veces o pasado faise presente.•

Roberto González asegura que
"en princípio ternos pensado facer este paro a nivel simbólico
en todo o Estado e agardamas
que o Governo tome nota e nos
convoque para mirar o que se
pode facer; de todas formas, de
non f~cernos caso, pasaremos a
outro tipo de accións". En canto
á reunión co Ministerio de Xustiza, considera primordial que se
logre isto para así poder establecer unha colaboración máis ampla. Neste senso pensa que a
colaboración coa policía é moi
boa, pero dentro dos médios dos
que dispoñen. O que considera
intolerábel é que despois dos
roubos non aparezan os botins e
que os delincuentes abandonen
a cadea en pouco tempo.
Pala sua parte a Asociación Española de Xoieiros, Prateiros e
Reloxeiros destaca a necesidade das mobilizacións xa que, segundo eles, o sector sufriu dende o ano 1999 seis secuestros,
unha marte violenta, agresións a
numerosos profisionais e graves
prexuízios económicos. Afirman
que "19.000 profesionais no ámbito da industria, exportación,
importación, obradoiros e comercios conforman un sector
azoutado nos últimos tempos
por unha delincuéncia cuxa tipoloxi a responde, en termos xerais, a unha perfecta organización para delinquir". Neste senso, Roberto González reclama
unha reforma da Lei de Inmigración para rematar coas bandas
de colombianos e eslavos que
dominan o negócio do roubo
neste tipo de establecementos. •

pola conservación da Praza de Fefiñáns e do seu entorno

S

e hai algo que caracteriza, representa e aínda singulariza a Cambados, non só no seu aspecto visual, senón tamén como referencia compartida e sinal de identidade é, sen dúbida,
a Praza de Fefiñáns e os seus arredores.
Con ervar Fefifiáns é defender o núcleo mesmo da esencia cambadesa. Por contra, o seu
estado actual, arrastado penosamente tantos anos, convertido en estrada e aparcadoiro, inzado
de valados, automóbeis, adefesios e cachifallos múltiples,
ten pouco que ver- ou nada, para a nosa vergoña- coscartaces turísticos tan xenerosamente difundidos urbi et
orbi, e evidencia unha pobreza mental e un desprezo ao
noso patrimonio, que a pouco que se teña sensibilidade e
se saiba algo do mundo actual, transforma a autocomplacencia en mágoa.
Hoxe mesmo, e, logo de tanta vía xenerosamente asfaltada nestes últimos anos, existen alternativas máis que
abondo para o tránsito e estacionamento <lestes vehículos
que enchen a Praza de Fefiñáns e a estragan ¿Qué extraño
anacronismo pode xustificar, logo, tanto desatino? ¿Ata
cando terá que padecer Fefiñáns as súas incomodidades?
¿Que delirantes razóns permiten fechar a praza á circulación rodada para facer fotos publicitarias, ou en ocasións
sinaladas, e en cambio impiden facelo o resto das datas?
¿Ata cando teremos que seguir demandando respostas a
Ramón Caride Ogando, escritor, autor do manifesto. X. Henrique Acuña, editor. X. Alonso Montero, académico. Aquilino
S. Alonso, profesor de Universiclade. Alberte Ansede Estraviz,
profesor, presidente da ASPG. Xosé Ballesteros Reí, escritor.
Xosé M. Beiras, portavoz nacional do BNG. Carlos Caamaño,
arquitecto. Manuel Caamaño, arqu. técnico, profesor de Universidade. María Campos Cabaleiro, actriz, membro do grupo
Migallas. X. Carlos Caneiro, escritor. Francisco Carballo, historiador. Xosé Lois "O Carrabouxo", humorista. Pepe Carreiro, debuxante. Nando Casal, músico de Milladoiro. Fina Casalderrey, escritora X. H. Costas, profesor de Universidade.
Isaac Díaz Pardo, deseñador. X. Antón L. Dobao, profesor de
Universidade. Roque Dw·án, xomalista. Afonso Eiré, xomalis-.

ta. Francisco Femández Rei, académico. Miguel Anxo Femández, critico cinematográfico. Manuel Ferreiro, profesor de Universiclade, Xesús Ferro, académico. Antón Figueroa, catedrático de Universidade. X. L. Franco Grande, académico. Camilo
Franco, xomalista X. R. Freixeiro Mato, profesor de Universidade. Salvador García Bodaño, académico. Lois Gil Magariños, escritor. Marilar G. Aleixandre, escritora Gogue, caricaturista Marcial Gondar Portasani, antropólogo. Ernesto González Seoane, profesor de Universidade. Manuel González,
académico. Bemardino Graña, poeta. Carme Hennida, profesora de Universidade. Juan Femando de la Iglesia, profesor da
Facultade de Belas Artes. Xaime illa Couto, académico. Emilio Ínsua, escritor. Mª do Carme Kruckenberg, escritora. Antón

estas cuestións? ... A estas alturas da historia, cando enceta o século XXI, ter que seguir loitando
por cuestións tan evidentes debería facer pensar ás autoridades. Semellaría ridículo, se a realidade non fose tan patética: as feridas das pedras de Fefiñáns, os danos infrinXidos polo tránsito de
vehículos á praza están ben á vista, para quen non elixa fechar os ollos. Son probas abraiantes
da inhibición ante o problema dos que debían conservar o que é patrimonio de todos.
¡Abonda xa de remendos e de apaños a medias! A supervivencia da Praza de Fefiñáns esixe a súa peatonalización e humanización, de vez e para sempre. Fefiñáns é patrimonio común de todos, e a nós correspóndenos legalo
ás xeracións vindeiras, rematando co seu deterioro. Non
debemos consentir que se continúe destruíndo, un ano tras
de outro, un día si e outro tamén, non so a nosa historia,
senón tamén o me11or recurso cultural e paisaxístico do
que dispomos para o tan pregoado turismo de calidade.
Non ternos dereito nós tamén a mirar para outro lado, non
é lóxico, nin siquera admisíbel, seguir arrasando co noso
patrimonio, como quen despilfarra unha herdanza allea en
vez do capital propio.
Unha vez máis, e as veces que fagan falla, ~emos que
erguer a voz para esixilo:

¡Peatonali%ación da Pra%a de Fefiñáns,
. agora e para sempre!
Lamazares, pintor. Francisco Leiro, escultor. Xosé W Lema
Suárez, historiador. Olimpio Liste, presidente da Fundación
Liste. Pedro de Llano, arquitecto. Xurxo Lobato, fotógrafo.
Rosa López Fernández, lexicógrafa. Ramón Lorenzo, académico. Gustavo Luca de Tena, xomalista. Antonio Magariños,
documentalista Manuel María, escritor. Ramón Mariño Ferro, antropólogo. Xosé Xoan Martínez Costa, arquitecto. Carlos P. Martínez Pereiro, profesor de Universidade. X. L. Méndez Fenín, escritor. Carlos Mella, economista e escritor. X.
M. Millán Otero, escritor. X. Henrique Monteagudo, profesor
de Universidade, Gonzalo Navaza, profesor de Universidade.
Camilo Nogueira, eurodeputado do BNG. Saúl Otero, pintor.
Elias A. Oubiña Búa arquitecto. Xarr Paz, pintor. Manolo Paz,

escultor. Dionisio Pereira, historiador. Augusto Pérez Alberti,
xeógrafo. X. L. Pérez Franco, arquitecto. Xoán A. Pillado Silvoso, portavoz do BNG en Cambados. Daniel Pino, urbanista
Esperanza Piñeiro de San Miguel, catedrática de Instituto. César Portela, arquitecto. M" Xosé Queizán, escritora Xosé L.
Regueira, profesor de Universidade. Antón Reixa, artista multimedia. Francisco Rodríguez, portavoz do BNG no Congreso. Cesáreo Sánchez Iglesias, poeta. Antón Santamarina, académico. Manuel Seixas, escritor. Miguel Anxo Seixas, historiador e documentalista. Lino Silva, pintor. Tereixa Táboas
Veleiro, arquitecta Xurxo Souto, músico. Francisco Trigo Durán, deputado do BNG no Parlamento Galego, X. Vázquez
Pintor, escritor. Xoaquín Xesteira, gaiteiro de Treixadura.
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AUEFA usou todas as suas armas para impedir adesignación de Suláfrica

L

OMundial de futbol de 2006, negócio ~dondo para Alemaña

Q

v;
LI
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do o negócio do futbol nun bulleiro demasiado profundo.

*CÉSAR LORENZO GIL

A escolla de sede para o
Mundial de futbol de 2006
converteuse nunha aposta
tan clara por Suláfrica que os
gaños dos que se decantaron
por Alemaña son substanciosos de máis. En menos de ·
duas horas, pasouse de comentar os grandes intereses
que ~ Fila tiña· no futbol africano!a perguntarse se o futbol
mundial está, en troques, dominado pola poderosísima UEFA.
A delegación da candidatura sulafricana chegou o pasado Xoves, 6
de Xullo, a Zurich coa fachenda
de ter a eleición gañada. O presidente da Fifa, Joseph Blatter, xa
anunciara que o seu voto de calidade ia recaer nos africanos e o
inquérito preliminar entre todas as
confederacións continentais dábaos como virtuais gañadores.
Nas votacións preliminares caeron a candidatura de Marrocos,
carente das mínimas garantias de
seguridade, e de Inglaterra, marcada con ferro fervendo pala violéncia endémica que sofre o seu
futbol por causa dos hooligans.
Para a xuntanza final ficaron Suláfrica e Alemaña. Franz Beckenbauer, delegado dos xermanos
en Suíza, sarria ás cámaras. Naquel intre parecia o riso desesperado de quen se sabe derrotado
denantes de comezar o xogo.
Mais a reunión dos embaixadores do futbol internacional tivo
sorpresa final. O representante
de Oceania, o neocelandés Charles Dempsey, contra o critério do
organismo que delegara nel,
abstívose, e permitiu a vitória da
candidatura alemana. A presidéncia da Fifa e a expedición chegada de Capetown ficaron abraiados, estupefactos porque pensaron sempre en que era algo feito.
Os xornais do país africano titularon as notícias de deportes,
nun primeiro momento con perguntas como: "Non era un negócio fechado?" Foi tanta a seguranza que Blatter lle dera ao
presidente do país, Thabo Mbeki, que habia moitísimas festas
de celebración preparadas que
ficaron cos foguetes mallados.
Rapidamente, da incredulidade
pasouse á sospeita. Toda a tensión que acumulaba Suláfrica
atopou lago unha via de denúncia. A primeira ministra neocelan- ·
desa, Helen Clark, acusou a
Dempsey de incumprir as ardes
que lle deran desde o seu executivo. "Nova Celándia ordenou
que se votase primeiramente a
Inglaterra, e se esta non saía escollida, entón optaríase por Suláfrica. Estou avergoñada do papel
que representamos en Zurich".
Foi nese momento cando toda a
·atención informativa pasou dos
· brindes de Gerhard SchrOder ás
portas do Bundestag a un luxase hotel de Singa;pur, onde o
miúdo Dempsey, coa ollada extraviada e as mans trementes,
fuxia dos micrófonos da prensa.
Un portavoz da Fifa, Keith Cooper, facia públicas várias conversas con Dempsey, nas que
es te recoñecia ameaz_a_s _9e
i. 1
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A história de Dempsey, lida entre
liñas e salvando todas as elipses
e xeroglíficos do seu discurso,
recorda moito ao escándalo da
designación de Salt Lake City como sede dos Xogos Olímpicos
de inverno. Daquela, moitos pos
representantes do Comité Olímpico Internacional, confesaron
que recibiran moitos regalos e incluso diñeiro e outra série de recompensas por apoiar a candidatura do estado norteamericano
de Utah. Foi a primeira vez que a
opinión pública tivo coñecimento
do sistema de funcionamento
destes eleitores do mundo capitalista, ainda máis interesados
ca aqueles aristócratas que escollian o Emperador xermánico
na ldade Média e Moderna.

Charfes Dempsey, representante de Nova Celándia, denunciou presións europeas.

marte e "chamadas misteriosas"
que o conminaron a gardar o
seu voto. Nos dias seguintes, foi
el mesmo quen, en várias aparicións públicas, coa voz crebada,
admitiu que "o _clima que se vive
neste tipo de reunións é abafante. Recíbense moitísimas presións, vénc;jense e cómpranse
vontades. E algo inexplicábel e
~orroroso", confesou.

O :zoco dos votos
A defensa empregada por Charles Dempsey non lle serviu. para
salvar a cabeza. A presión pública obrigouno a demitir e a prensa de toda Oceanía comezou a
escavichar na dubidosa rede de
intereses que se move no máximo organismo futbolístico dese
continente. Sen ir máis lonxe, re-

sulta estraño que a filia de
Dempsey, Josephine King, ocupe o cárrego de secretária xeral
da Confederación de Futbol de
Oceania (OFC) e que a própria
King estea lanzando cebos artificiais para salvar a cara deste ente. "A Uefa ten mo,ito poder e
nesta votación quixo cobrar certos favores do pasado". Non explicou máis, pero asolagou a to-

\

Neste caso, coma unha onda expansiva do escándalo que provocou o caso Dempsey, saíron á tona intereses ocultos e razoábeis
intrigas que sementan de incertidume o xeito de conducir o futbol
mundial por parte dos seus dirixentes. Parece claro que neste
deporte, cando se trata a nivel de
elite, non existe a inocéncia. Hoxendia, os benefícios que move o
balón son demasiado xugosos
como para que estean fara dos
circuítos da grande maquinária
das transnacionais e mais dos órganos de difusión de propaganda
dos diferentes países.•

Adivinidade dos axentes internacionais .
O rol de axente futbolístico internacional é un cárrego que existe
en todas as federacións estatais
e mais nos organismos internacionais, tales como a Uefa, en
Europa, a ·devandita OFC, en
Oceania ou a Fifa, a nivel mundial ..Normalmente son persoeiros
vencellados de sempre ao mundo do futbol, ben por praticalo,
presidir algun club, ser árbitro ou,
simplemente, facer carreira á
sombra dos grandes organismos.
O seu poder é case sempre secreto, moi presente en todos os
. seus actos, pero misterioso en
canto á sua orixe e lexitimidade.
Moita xente de Vigo ainda lemb ra cando unha comisión de
axentes da Uefa visitou Balaídos
hai pouco máis dun ano, examinou que habia poucas zonas
nas bancadas para sentar as autoridades, recriminoulles ás autoridades locais a escaseza de
cuartos de baño de 1.uxo e lago
saíron pitando, e entre risadas,
para A Coruña en jet privado.
O labor da maioria destes representantes consiste nisto. Chegan a un lugar, reúnense cos dirixentes e lago avalian. Os seus
informes son ouro en pano para
os afectados. Como ben dixo
Dempsey, as su as vontades cotizan na bolsa de valores.
Nun sistema asi, non é estraño
que se intenten sobornos e se
administre sen critérios obxectivos. Sábese que a cantidade de
diñeiro que moven ~anta .ª fifa
{,., c¿\l.t
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como a Uefa -a organización
continental máis poderosa- é
tan imensa como difícil de facer
corresponder nunhas cantas
claras. Só na Liga de Campións
europea, os benefícios desta
"asociación" superan os 40.000
millóns de pesetas. Esta cantidade é superada polo orzamen~
to que a Fifa aproba anualmente só para fortalecer as infrastruturas do futbol africano.

Johansson e Blatter
a puñadas
A máxima autoridade da Fifa,
Joseph Blatter, e o secretário
xeral da Uefa, Lennart Johansson, manteñen un pulso sen
trégua desde xa antes do ascenso do primeiro. No fundo
das diferéncias entre ambos os
líderes reside a pelexa por tirarlle o máximo rendimento económico a .este deporte.
A estratéxia de Blatter consiste.
na apertura de novas mercados, facer un pouco de iñdústria colonial que explote tatentos futbolísticos o suficientemente vendíbeis como para armar unha boa estrutura mediática que asegure os patrocínios
das firmas téxtiles e os contratos multimillonários das canles
televisivas . Por isa Blatter
apostaba por Suláfrica, tal e como fixera cando apoiou a candidatura de Xapón e Corea do
Sul hai catro anos.
África converteuse desde finais
t'.J... ,~
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dos anos 80 no gran viveiro para o futbol. A forza deste deporte nas ruas das grandes capitais de países como Camerun ,
Nixéria ou Ghana e os conseguintes triunfos das seleccións
destes estados, grácias tamén
ao labor de equipas como o
Amsterdam, que investiu moitos
cartas en escalas de futbol ,
desde Dakar até Johanesburgo.
Na beira contrária está a Uefa.
O seu maior obxectivo é asegurar o predomínio absoluto do
futbol do vello continente no
mundo. A via que utiliza para
consolidar este domínio é facilitar o desenvolvimento dos outros continentes só como fontes
de recursos humanos, sen
máis, para evitar que a autosuficiéncia dos outros continentes
ameace os seus gañas. Arestora, nen sequer América do Sul
é quen de garantir un nivel de
competición que se poida medir
en condicións de igualdade con
Europa.
Johansson dotou a este organismo dunha liquidez asombrosa e ·conseguiu parar en seco a
grave ameaza de secesión dos
clubes con maiores ingresos,
que pretendian criar unha competición tora do seu control. A
renovación da Liga de Campións e a teima case persoal na
aprobación da Lei Bosman converteron o ente europeu nun
poder fáctico capaz de mudar o
curso da história, como se viu a
semana pasada en Zurich.
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Outravolta
a indústria alemana
Tampouco se debe menosprezar o interese que o próprio Estado alemán tiña na organización deste Mundial. A Alemaña
reunificada só organizou , en
once anos, os Mundiais de atletismo en 1993, algo considerado insuficiente por un país que
leva moi mal un papel secundário no mundo. Desde o próprio
Schroder até futbolistas xermanos, como Mattháuss, afirmaron días atrás que o prestíxio
internacional do seu país dependia desta eleición.
Segundo as primeiras pesquisas, Alemaña apostou ben forte
a gañar. O xornal inglés The
Sunday Times publicou unha
información acerca de investime11tos de empresas alemanas
en Asia, que sairon á luz xusto
na pasada quincena. Entre astes negóci0s está a 'venda a
Arábia Saudí de 120.000 lanzafog uetes antitanque, investimentos de case 50.000 millóns
de pesetas por parte de Daimler-Chrysler en Corea do Sul ou
os case 263 billóns que Siemens empregará na difusión da
telefonia móbil en Tailándia.
Nos próximos días ·seguramente
aparecerá novas ·dados que engadan máis adobios a esta história. Por se acaso, Suláfrica e
Nova Celár:idia xa iniciaron procedimentos xudiciais para anular
a decisión tomada en Zurich. •

Cl

d
d

•.

~

1

•

SOCIEDADE
13 DE XULLO DE 2000

19

ANOSATERBA

Nº 943 - ANO XXIII

AS VIAXES LITERÁRIAS
LITERATURA PARA COÑECER O PAÍS. EsA É A PROPOSTA
QUE A NosA TERRA OFERECE NESTA NOVA SECCIÓN

As

DAR POLA PRÓPRIA TERRA, A VENTURÁNOOSE DIANTE DAS

ÜAQUELES ESPAZOS POLOS QUE TANTAS VECES ANDARON

~OTA

SEN~

-MOITAS DELAS NA PÁTRlA DA INFÁNCIA- E QUE AGORA

PARA ESO, CICERÓNS PRIVILEXIADOS SON OS NO~

NOS APRESENTAN PARA QUE NÓS TODOS COMPARTAMOS.

MIL SURPRESAS QUE CADA

E,

PON ANTE OS NOSOS

VIAXES. EN TEMPO DE VACACIÓNS, CANDO AS HORAS DE

TIOOS.

LECER CONVIDAN A TOMAR NOVOS CAMIÑOS E EXPLORAR

SOS ESCRITORES E ESCRITORAS QUE, AMABELMENTE, NOS

ACOMPAÑADOS DA SUA ESCRITA, GUIA RECOMENDÁBEL E

LUGARES DESCOÑECIDOS, NADA MELLOR QUE BOTARSE AN~

ABREN AS PORTAS DOS LUGARES Q~E MELLOR COÑECEN.

CARTAFOL QUE AGOCHA TANTOS SEGREDOS LITERÁRIOS.

OS CEOS PAGANOS DE CANGAS
LOis DIÉGUEZ
O tímpano celeste
de Son Fb:
de Cangas

Regresa o viaxeiro pala mesma
estrada outra vez a Ferreira,
construindo o rompecabezas de
Eiré no seu maxin, buscando, sen
atapar, a relación de capiteis e
modillóns coa lenda das formigas.
Necesitaría subir á Pena da Abadesa, no Pedragude (o topónimo
fai referéncia a "menhir"). Queda
a andaina para o verán. Ha ser a
panorámica soberba e pode a Pena gardar algun segredo.
A estrada para San Fiz de Cangas sai da parte alta de Ferreira.
Por ela se mete. Casebio é pazo
de grandes galerías e solainas. A
el se parecen outras casas que
vai vendo por Briallos, A Lama
ou Serode, cos seus pombais redondos e brancas, as altas portadas rematadas en cruz e os muros de cachete demarcando as
propriedades. Terra rica é a que
aterece casas tartas dominando
lameiros encostados e devesas
seculares, pequenos outeiros e
castros, e hartas nas que ainda
maduran os tomates, pementos
e fabas. Hai vacas polos prados,
poucas, e algunha ovella. Comezan, outra vez, os viñedos.
Deixa o desvío para Ca~gas e
segue deica A Arribada, como lle
explicou Flora Enríquez. Dalgunha desas casas seria o canteiro
"faccioso, déspota y soberbio", tal
como o definiu Ramón Castro López. Seica, cando regresaba "de
sus correrías a las altas horas de
la ·noche", ao baixar para A Arribada, cantaba moi rufo "Si te preguntan ¿quién vive/ en el alto de
la Calzada,/ responde con arrogancia/ ¡el cantero de Arribada".
E non seria el de ideoloxia tan
ruin, pois cando nunha ocasión
exixiu aos da casa Foles de Eiré
dous cabalas para a sua partida,
ao marchar con eles seica berra-

ba "Arriba, caballos de Foles después de los ricos vendrán los pobres". Mais o viaxeiro , sen se
atrever a arrimar vereditos, caída
que a verdadeira afeizón do canteiro debia ser a de poeta.

máis, pero el nada di. "Deberia vir
o pai comigo", pensa o viaxeiro.

Desde a capela baixan andando
deica á igrexa por un camiño de
carro, na tarde dourada a morrer.
Ali houbo abadia xa na época
O Suso da Arribada manda con
sueva ou visigoda, de monxas
el o fillo, un rapaz espilido e
bieitas. Que terian as mulleres
deste val, as emparentadas cos
atento. Soben no coche deica o
reís e outras populares, para encampo da festa onde, nun cruzacheren de tal xeito os mosteiros A
m ento de camiños, aparece a
capela humilde a xeito de palleiigrexa mantén unha espadana da
ra, coa fronte ceépoca da sua
rrad a con barroconstrución. A
/
portada de arco
tes de madeira
apontado expón
que deixan ver o
un lugar máxico.
no tímpano gravacalvário gótico de
Lembra-no os
d os de carácter
inocentes, máis
primitivo, acaso
que tráxicas, figutopónimos dos
ras de Cristo, San
máxico, con cruz
grega entre o sol
Xoán e a Virxe.
arredores: Auga
e a lua, e baixo
Quen diria que o
deles, dous recmedo aos roubos
férreas, regato dos
tángulos concénabrigaron a deixapantanos, o Couto,
ren aqui unha cótricos marcando
pia, boa, por cerno seu centro o inAlto
da
Medorra,
to. O orixinal garfinito, L,m cuadrado
da-se no museu
A Cova de Üuro e p ocupado todo el
por unha estrela
das Clarisas de
Castro de Guende.
de oito rádios e
Monforte. Desde
outra figura á eso campo calle-se
quercia, con seis
unha fermosa
esferas subindo
perspectiva das
en grupos de tres, duas e unha.
encostas botando-se no Cabe.
Curiosa representación do cosmos non só nas figuras senón taÉ lugar máxico o de Cangas.
mén na numeroloxia, pois o catro
Lembran-no os topónimos dos
e o oito son insistentes. En oito laarredores Augas férreas, regato
dos construíron os templários as
dos Pantanos, o Couto, Alto da
igrexas adicadas ao Santo SepulMedorra, A Cova de Ouro e o
cro. E a marte, cos enterramencastro de Guende, ás costas de
tos, están amplamente represenonde están viaxeiro e guia. Castadas en San Fiz, desde a capela
tro López dixo deste "Más bien
dos Torrenovaes construída no
que castro, parece un monumenséculo XVII despois de destruiren
to erigido para perpetuar la meo absidiolo esquerdo, até o castro
moria de un héroe, o guardar las
de Guende coa sua curiosa forma
cenizas de un gran caudillo". O
de pirámide ou as tampas dos primozo canta-lle que sobe a el, de
cando en vez, cos amigos. O viameiros anos do século XVI sacadas para o adro despois da desxei ~o espera algunha palabra

E

Martirio

de San Sebastián

feita do absidiolo referenciado, do
"muy nobre cabaleiro Gomes
Ares Mosquera" e da "sva moller
Giomar Meends da Noia", señores da Casa de Cangas, e que se
gardan outra vez no interior da
igrexa. A nave principal desta, por
outra parte, rompendo a división
en tres anunciada polos arcos do
cruceiro, queda, curiosamente,
nunha, mostrando asi a forma
dunha arca. Seria San Fiz, xa que
logo, o panteón da noqreza da
zona e mesmo dalgunha personaxe relevante.
A porta norte é estreitiña, cun
tímpano repartido entre unha
cruz grega e trebolada e un falo
selvaxemente castigado, proba
de que na simboloxia medieval
podían coexistir sen contradición
a idea da fertilidade e os camiños
para produci-la, coa da luz e a
transcendéncia, e máis nesta
igrexa, parte fundamental dun
mosteiro governado por mulleres.

martírio de San Sebastián (un
dos arqueiros recolle na boca a
frecha para disparar) capiteis onde se amorean en tocamentos
lascivos monos e cuadrúpedas
estraños animais atrapando unha
águia real palas patas serpes enfeitizando a gatos ou leóns ácios
de uvas rompendo en ortodóxia
cristiá (doce máis un) tanta liberdade simbolista. E nas capelas
engadidas posteriormente, curiosa figura de nobre axoellado (Rodrigo López de Quiroga) ou pia
baptismal en forma de graal (o
segredo da busca) cunha enfiada
de triángulos entre duas cordas
horizontais sobre a cuncha que
forma o nacimento da própria pia.
Axuda-lle o mozo nos preparativos para as fotos. "Tes présa",
pregunta o viaxeiro. O rapaz contesta axiña, "non teño nada que
facer". "Non hai traballo, logo".
Nega coa cabeza e baixa os olios
como contrariado. Sente-se atrapado na aldea, e só. •

Surprende o interior ao viaxeiro
por romper os cánones até na ornamentación pinturas vivas do

Lo1s DIÉGUEZ é autor de
Viaxe ás terras encantadas de Lemos da
colección As viaxes de A Nosa Terra, libro
ao que corresponde este texto.
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.oPP suaviza ocontido pero imporá a.sua filosofía sobre aeducación nos parlamentos

Aespañolización, cogollo do Manifesto de San Millán
~B.

LAXE

O manifesto de San Millán
de la Cogolla, feito público
por 800 parlamentários do
PP, pretende sentar as bases para '! futura reforma do
ensino. A última hora rebrandeceron o seu contido,
para tratar de arrastrar ao
PSOE, pero, segundo afirmou Mariano Raxoi, imporán a
sua filosofia cando se discuta
nos respectivos parlamentos. ·
O Cid acabalea de novo despois
de morto como inventara Menéndez Pidal e os seus hispanistas e gravaron nas n·osas
mentes a Enciclopédia Alvarez
e a imposición franquista. Agora
é Aznar quen se en~apucha o
camal (así o pintan en El
Mundo) para comezar a recon·quista da reunificación española
contra os nacionalismos periféricos (autononomias igual a reinos de taifas na sua linguaxe) e
a morisma emigrante.
Podia comezar en Covadonga,
pero temeu atopar oposición no
bable astur e decidiu escollar
como símbolo San Millán de la
Cogolla, no mosteiro de Yuso,
· berce, din, do castellano, pero,
tamén, do euskera. J,\li xuramentáronse 800 integrantes da
Unión lnterpalamentária do PP.
Aznar canta agora coa forza
que non tiña en 199f;I cando a
ministra Esperanza Aguirre, señora feudal de Educación, decidiu comezar a guerra contra os
nacionalismos periféricos atacando o ensino das Humanidades. Escolleu como avanzadilla
guerrilleira a Comisión de Humanidades. Pero esmendrellouse ante o castelo de Ci U e os
seus pactos na corte madrileña
de Aznar.
Ainda asi, agora Azanar tenta
armistícios e alianzas cos socialistas para que non dificulten o
carácter de cruzada e contentar
os seus cabaleiros vasalos de
Galiza, Valéncia e Baleares,
que temen unha revolta eleitoral
nos seus respectivos territórios.
Tampouco queren declararlle
ainda a guerra a ·Catalunya, á
que gaban con promesas e dádivas orzamentárias.
Non, o PP non quer declaracións abertas de guerra, senón
untia aniquilación sistemática e
socialmente lenta das posicións
inimigas. Asi, rebaixou considerabelmente as posicións de partida, brunindo o texto Eugenio
Nasarre, un dos principais derr.otados na liorta de 1998, ao
mando, daquelas, da secretaria
xeral de Educación e, hoxe, Secretário de Formación do PP.

Os pretextos
Agora, nesta declaración "amolecida" vólvese a pór como pretexto que o sistema educativo
presenta "unha série de desaxustes e deficiéncias, cuxa so1u ció n pretendemos abordar
mediante un firme compromiso
coa mellara da sua calidade".
Para logralo , o PP pretende
"reforzar a preséncia das Humanidades" para "ensanchar e
enriquecer a visión do noso

O Secretário Xeral do PP, Javier Arenas, xunto a vários dirixente.s populares o Luns 1O de Xullo en San Milán de lo Cogolla (A Rioxa).

mundo, comunicarse, coñecer
o pasado común, así como as
realidades científicas e tecnolóxicas".
Términos aos que pouco haberia que obxectarlle se non aparecese ese "pasado comun"
con raiceiras moi unificadoras,
que se aclaran nesa liña cando
afirman lago que é preciso "reforzar o estudo da história con
respecto aos feítos históricos
mesmos e coa necesária dimensión cronolóxica, que ten
que incluír o estudo do pasado
comun de España". Todo moi
na liña do informe da Académia da História. Loxicamente,
os feitos históricos en si mes-

mos (como foron) , a "dimensión cronolóxica" (a sua importáncia) e o "pasado comun"
(que visión) dictarnos a visión
centralista e acientífica do PP
e os seus intelectuais españolistas.
Pois, o PP afirma nesta Declaración de San Millán de la Cogolla, que ten a ''firme vontade
de manter a vertebración do naso sistema educativo atráves de
normativas básicas" . Por moito
que lle engada o da "cooperación" entre o Estado e as comunidades autónomas , atísbanse
as imposicións do seu modelo
de ensino, conculcando os Estatutos das comunidades autóno-

mas, tal e como pedía o informe
do CES.
Para logralo, os parlamentários
do PP xuraméntanse a levar a
cabo ás asembleas parlamentárias das que forman parte estas iniciativas , en particular,
acordan "promover mocións,
nos termos parlamentários que
proceda". Así é como van tratar
de implicar ou descualificar socialmente ao tratar de impoñerlles os seu sistema ás distintas
formacións políticas. Eso será
na próxima lexislatura. Agora
segue a cruzada propagandística governamental de reafirmación española preparando á sociedade. +

Palmou afirma que na Galiza ahistória
ensínase correctamente eque oespañol non necesita pulo nengun

O BNG acusa ao PP de pretender
'lexitimar socialmente a censura na educación' ·
. o pp te como un dos seus ob-

nengun impulso, o mesmo que
xectivos básicos "españolizar a
o español. Palmou foi máis alá
sociedade". Así interpreta o voao afirmar que ese impulso do
ceiro do BNG nas Cortes, Fran- · español "hai que facelo noutros
cisco Rodríguez a política que
paises". Esto noo impediu que
está a levar a cabo o governo esseis parlamentários galegas
pañol, da que forma parte o maparticiparan no acto, con espenifesto de San Millán. "Trátase
cial protagonismo de vice-pordun intento de coartar a liberdatavoz Xoán Casares.
de de docéncia, de investigación
e o contraste de pareceres e funNo PSOE houbo várias .voces,
ción dun interese político óbvio, o
algunhas mesmo discordantes.
da españolización", afirma FranFoi moi duro Martínez Noval,
cisco Rodríguez, que considera
máis mixiriqueiro Pérez Rubalque o PP está agora na fase de
caba, ainda que todos coincidian con manuel Chaves, o pre"lexitimar socialmente o control e
a censura na educación".
sidente da xestora, á hora de
acusar o PP de "monopolizar
Xesus Palmou, secretário xeral
unha determinada idea da únido PP galego mostrouse mesdade de España". Chaves consimo crítico coa reunión de Yuso,
derou a reunión de San Millán coafirmando, despois de restarlle
mo "un paso atrás" e afirmou que,
importáncia, que o "ensino da
de darse o acorde sobre a reforhistória lévase correctamente
ma os nacionalistas non pode
na Galiza e que non necesita
quedar fora e menos que o PP se

apróprie "dun tema tan delicado".
Para Durán i Lleida, secretário
xeral de Unió, esta reunión de
Yuso "forma parte da rena cionalización do Estado da
que participa singularente o
PP". Durán considera que a
mesma reunión xa desprende
"un tufo reseso". -Pujol , pola
sua banda, anunciou que votaría en contra destas reforma .
cando se apresenten.
Desde o PNV tamén foron moi
duros á hora de criticar esta
reunión, por máis que o manifesto non teña aristas cortantes
que arremetan directamente
contra o pluralismo. Pafa a deputado do PNV, Margarita Liria,
"falar dunha história comun "recorda os tempos pasados nos
que a República desaparecera
dos libros de história". +

Coche bomba da ETA
en Madrid
Ás seis da mañá do
Mércores doce de Xullo
estoupou un coche bomba
cargado con quince quilos
de explosivos no centro de
Madrid. O veículo, un
Renault, estaba situado na
Praza de Callao xusto
diante de El Corte Inglés e
ao estoupar causou feridas
a oito persoas e cuantiosos
danos aos edificios do
arredor. Tres dos feridos
houberon de ser ingresados
en centros hospitalários.
Unha chamada telefónica á
Delegación do Governo en
Madrid reivindicou o
atentado en nome da
organización
independentista basca ETA.
Con esta acción, ponse de
manifesto que o comando
Madrid de ETA está
operativo e que poderia
levar acabo novos
atentados terroristas.
Mentres, en Euskadi,
comezou unha campaña de
ameazas aos empresários
para cobrar o imposto
revolucionário. •

Amoción de censura
en Melilla é racista,
denúncia Aberchan
O governo melillense do
socialdemócrata Mustafa
Aberchan apoiado polos
cinco concelleirosdeputados de Coalición
por Melilla e os dous do
Partido lndependente de
Melilla vai sofrer unha
moción de censura que
asinarán trece
concelleiros: PP, Unidade
do Povo de Melilla (UPM,
direita), PSOE e grupo
misto. En opinión do
ainda presidente, a
medida ten carácter
racista e converterá ao
enclave colonial nun
polvorín. Aberchan
lembrou as palabras do
líder de UPM, Juan José
lmbroda, que dixo no seu
día que "a cidade non
está preparada para un
alcalde musulmán" e "hai
que cambiar o estracto
social da cidade" . •

CiU rexeita a alianza
con Esquerra Republicana
de Catalunya
A oferta de governo
realizada por Esquerra
Republica de Catalunya á
coalición governante CiU
· atopou o rexeitamento
desta última. Unha
ponéncia·dos republicanos
aprobada o Sábado oito de
Xullo previa a colaboración
cos converxentes para
garantir a estabilidade no
governo da Generalitat, no
que CiU está en minoría.
Sen a presenza de Jordi
Pujol en Barcelona, foron o
número un de Unió, Antoni ·
Durán, e o número dous de
Convergencia, Athur Mas·,
quen rexeitaron o
oferecimento de ERC e
afirmaron que continuarán
a curto prazo a colaborar
co PP.•
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Oprimeiro ministro israeli, Ehud Barak, salva unha moción de censura da direita

Oex futbolista
Diego Maradona·
critica o Vaticano

Resucitan as conversas de Camp David
coa independéncia de Palestina ao fundo~li'l"'R~""ll .

*CÉSAR LORENZO GIL

Este verán vai ser histórico para
o proceso de paz entre Israel e
Palestina. Desde a marte de Isaac Rabin, ambos os países nunca estiveran no transo de negociar os avances suficientes para
acabar ~oa violéncia. Na mesa
que Bill Clinton preparou en
Camp David, o pasado Martes,
11 de Xuño, sentou unha parte
fundamental do futuro de Oriente Próximo. Por unha banda, o
líder árabe, lasir Arafat, quer
atopar o respecto xudeu aos
seus desexos de independéncia. Pola outra, Barak pretende
facer as concesións mínimas
que lle permitan darlle paz ao
seu povo sen perder territórios.
Esta nova rolda de negociacións
debe ser alomenos tan transcendental como aquela que no
mesmo lugar convocou o presidente Jimmy Carter entre os líderes exípcio, Anuar el Sadat e
israeli, Menahem Beguin. lso é o
que quere Bill Clinton. Xa de retirada, sen nada que gañar dentro do seu país, a pouco máis de
4 meses para as eleicións, o
presidente norteamericano busca un acordo que o coloque no
ponto máis alto da história diplomática do século que esmorece.

É por iso que Clinton vai ser un
moderador estrito, apoiado pola
constáncia de Madeleine Albright.
Os dous negociadores saben que
a sua aposta debe ser alta porque lles convén aos seus próprios
intereses. "A paz xa non é unha
exixéncia teórica, é unha necesidade primária", afirmou Arafat.
Para o líder palestino, Camp David tamén ten algo de cita para a
posteridade. Leva preparando esta negociación con Israel desde
hai moito tempo, nun lento tecido
diante da opinión pública que
acabou co anúncio da declaración de independéncia para o
próximo 13 de Setembro.
A situación de Barak é máis abafante. O primeiro ministro laborista
ten que amarrarse en duas varandas que cada vez parecen máis falsas. Despois de salvar a cabeza no
derradeiro instante logo da moción

da sua autor~dade, os árabes
exíxenlle todo o contrário. "A nosa paciéncia foi xa demasiada.
Non se pode permitir que nos
aniquilen .e ainda nos pidan que
esperemos", volveu dicir o líder
palestino a pasada semana.

Tres millóns de refuxiados

Ehud 8arak empurra a lasir Arafat á sala de negociacións de Camp David.

de censura que a direita apresentou contra el o pasado Luns, 1O de
Xullo, a sua imaxe saiu reforzada.
O ataque do Likud e dos demais
partidos ultranacionalistas e relixiosos tiña un só obxectivo, parar as
conversas de paz, evitar que a política israelí mudase un milímetro.

A outra varanda que cambalea
reside na presión que os palestinos exercen sobre Israel. Se a
direita lle pede que non conceda
máis cesións, que amplie ainda
máis a colonización dos territórios ocupados e que ameace coa
guerra total se Arafat se desliga

Mais non todo se vai debater
nestas cónversas de Camp David. Un dos grandes problemas
que trouxeron consigo as guerras
de 1948 e 1967, e que non se resolveu nunca, é a situación de
máis de tres millóns de refuxiados palestinos que teñen que vivir en campos de asilo en Xordánia, Síria e o Líbano. A pesar de
que a ONU emitiu un ditame polo
cal se lle abrigaba a Israel a permitir o retorno dos exiliados, o
certo é que nengun dos 59 acampamentos actualmente abertos,
pode prever o seu feche.
Agora, Ehud Barak afirmou que o
seu futuro non é competéncia de
Israel, senón dos estados nos que
están acollidos. "Deberian ser os
seus novos países os que se preocupasen da sua calidade de vida",
dixo o primeiro ministro israelí.+

Os trunfos da baralla da negociación
Da xuntanza da residéncia estival do presidente estadounidense teñen que saír, á forza, decisións viábeis nos temas que se
van negociar. A dia de hoxe son
até sete os asuntos que, ao xeito dos trunfos nunha partida de
brisca, van procurar palestinos
~ israelís para gañar a partida.
A sombra dos pradairos que
medran nos outeiros de Maryland, os negociadores van suar
de abando para achar saída
aos problemas do futuro político, económico e social da zona.

fronteiras, espácio aéreo ou
control militar.

na recuperaría o !30 por cento do
seu país en 25 anos.

En canto á capitalidade dese futuro estado, xorde a discrepáncia. Os palestinos quérena situar
en Xerusalén Leste, algo aoque
os israelís se opoñen e que calla
fondamente no imaxinário colectivo do pavo xudeu. Tel Aviv pretende que nesa cidade non estea nengunha sede do poder
árabe, ainda que si estaría disposto a ceder a administración
dalguns bairros e mesquitas.

A colonización xudia é un dos
grandes atrancos para a chega- .
da da paz. Até 158.000 israelís,
profundamente ' identificados
· coa sua relixión e nacionalidade, viven en territórios ocupados. Arafat, consciente de que
o seu desaloxo provocaría unha
guerra civil -os colonos están
armados e forman un grupo de
presión importantísimo- pede
que a sua administración dependa do governo árabe.

O tema estrela é a exixéncia
palestina de chegar á independéncia neste mesmo ano.
Os israelís, que si están de
acordo na criación dun estado
alleo, pretenden, en troques
impoñer un sistema político
sen atribucións en matéria de

Palestina pretende que Israel
abandone definitivamente os territórios que ocupou en 1967. Barak quere asegurarse o domínio
de Xerusalén e do Val do Xordán, ainda que seria favorábel á
continuidade da fórmula paz por
territórios, mediante a cal Palesti-

A fonte da água que abastece
as cidades israeJis provén, na
sua meirande parte, de Gaza e
Cisxordánia. Sabedores da sua
importáncia, os palestinos queren garantir o seu control, algo
que non é aceptado por Barak. +

· O ex xogador de, entre
outras equipas, Boca
Juniors, Barcelona e
Nápoles, o arxentino Diego
Armando Maradona, arremeteu contra a política do Estado Vaticano desde G.uba, onde se recupera da sua
adición á cocaína. Nunha entrevista difundida na
televisión arxentina, o
campión do mundo afirmou
que a lgrexa Católica estaba
errada no seu comportamento. "Non entendo como o Papa pode ser tán tillo de puta
para vivir nun lugar co teito
de ouro, mentres que tanta
xente pasa fame. E ainda
despois bica a terra dos países pobres". Maradona
tamén aludiu ás sospeitas
sobre a relación do Vaticano
qon negócios ilegais, tal e como publicaba un libro ,sobre o
Banco Ambrosiano. "E un país imiscuído no tránsito de órganos humanos, droga e armas". Desde a lgrexa arxentina restóuselles importáncia
ás palabras do ex futbolista.
"Estas declaracións permiten
constatar os efectos terríbeis
da droga".+

Jospin dá un paso adiante
na autonomia corsa
No marco das
negociacións que o governo francés realiza desde
hai vários meses cos ·
representantes nacionalistas da illa de Córsega, o
presidente Lionel Jospin
vén de propoñer unha fórmula autonomista como
ponto de início de diálogo
para pacificar·o território,
esquecido historicamente
pola Administración de Paris e entregado ás máfias e
á corrupción. Jospin
propónquesecrieunPa~

lamento corso, que
compartiria o poder lexislativo co central. Esta nova
Asembles poderia ter o
control das competéncias
sobre educación, cultura e
médio ambiente. Os
nacionalistas corsos consideran a oferta "unha casca valeira" e peden que se
reforme a Constitución para lles conceder un real estatuto autonómico.+

i1farme:

as NfGOClílS na POOlR
fortes intereses es~eculativos ememn con acnaiara Ct~a~e ~os Mucnacnos.
en Ourense, ~es~e un proxecto ur~anístico ~a Xunta aín~a ~ouco claro ~ue
~reten~e ~arlle avolta á Ei~n~e. Pare encuorilo er~uéranse vuias cBm~añas
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A guerra é parte esencial da política rusa. Na imaxe, calunas blindadas rusas avanzan cara Grozni, capital ele Chechénia. Na folografia da direita, V1adimir Putin .d urante a sua wita a E1paña, a mecftado1 da me1 pasado.
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TODO O PODER PARA O KRÉMLIN

un

CARLOS MÉIXOME

O dirixente da Unión de Forzas da Direita
Boris Nemtsov, ex ministro de Enerxia e un
dos moitos "golfiños" devorados por leltsin,
empregou este arremedo de consigna bolxe,
vique para referirse ao espírito das leis que a
Duma vén de aprobar, por maioria absoluta,
para ledícia do Presidente Putin.
A reforma do Consello da Federación, impul,
sada desde o Kremlin e aprobada pola Duma
(dos grandes grupos só os comunistas se opu,
xeron), supón a prática desaparición da auto,
nomia dos "suxeitos" que conforman a Fede,
ración rusa, unha reforma constitucional en,
cuberra e a posta en cuestión do carácter fede,
ral da organización estatal nacida en 1992. O
proceso semella que non vai ter volta atrás. O
veto exercido polo Consello da Federación
quedará invalidado ante a maioria de dous
tércios que obtivo a lei na Cámara Baixa. Aos
178 membros do Consello (dous por cada un
do 89 suxeitos: 21 repúblicas, 49 rexións, 6 te,
rritórios, 1 rexión autónoma e 1Odistritos au,
tónomos) só Hes resta recoller a acta de defun,
ción. Negáronse ao suicídio, mais están igual,
mente morros. A nova lei, entrará en vigor en
Febreiro de 2001, impídelles aos presidentes
dos executivos e lexislativos rexionais formar
parte da Cámara Alta do parlamento de Mos,
cova e, en consecuéncia supón para eles a per,
da da imunidade parlamentar que alguns em,
pregaban como escudo protector. Aparente,
mente mantén cerras consideracións cos po,
deres rexionais ao permitirlle, aos executivos e
lexislativos dos "suxeitos", nomear de xeito
directo cada un seu senador, que ·cesará no
momento no que a institución que o designe
remate o seu mandato.

A administración presidencial perseverou
no seu esforzo por limitar os poderes rexio,
nais. O seguinte paso foi presentar na Du,
ma dous proxectos de lei que lle permitirán
ao presidente da Fede,
ración destituír aos xe,
fes dos executivos, ain,
da que fosen elixidos
nas urnas, disolver os
lexislativos locais no
caso que, segundo a in,
terpretación do Krem,
lin, aproben leis con,
trárias á Constitución,
e mesmo cesar os alca},
des. Os dous foron
aprobados por maioria
absoluta e superior aos
dous tércios.

sentido a carniceria de Chechénia, non só
como xeito de empoleirarse no Kremlin ou
obrigar os distintos sectores políticos a si,
tuárense no maniqueísmo de "estar con
Rúsia ou contra Rú,
sia", senón, e funda,
mentalmente, como
exempto de até onde
está disposto a chegar
no seu proxecto de re,
rusificación, recupera,
ción da "grandeza" per,
dida, exaltación do
"chauvinismo grande
ruso" e paneslavismo.

'Q Presidente Putin

sabe manexar os
elementos necesários:
quentarlles as orellas
aos cidadáns con
grandezas perdidas
mais recuperábeis e
topar culpábeis
<loados de esmagar"

Con anterioridade un
"ukase" presidencial ti,
ña pasto en marcha un,
ha nova división terri,
torial, praticamente
coincidente coa mili,
tar, que sen corrixir o
mapa administrativo
existente, superponse ao mesmo. Desde o
Báltico ao Mar do Xapón, o xigante ruso
quedou dividido en sete enormes distritos
que serán dirixidos, con amplos poderes,
por representantes persoais do Presidente.

As mudanzas lexislativas e administrativas
conforman a cerna da contrarreforma cen,
tralista promovida por Putin desde a sua
chegada ao poder. Nesta estratéxia toma

•NOVIDADE•

Aguerrilla antifranquista
de Mario de Langullo
OPinche
De Antonio Téllez
Colección
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Os mandatos de leltsin

caracterizáronse pola
inestabilidade e perma,
nente necesidade de
apoios que o obrigou a
negociar, ceder ou en,
tramparse con Ociden,
te, cos líderes rexionais
ou cos oligarcas. Pola
contra, o actual presi,
dente pretende impri,
mirlle a sua década a
marca da orde, da disciplina e da recupera,
ción da grandeza imperial, sen mudar o de,
seño económico herdado do seu antecesor.
O até hai ben pouco controlador do Krem,
lin, o plutócrata Berezovski, hoxe firme
opositor ás pretensións centralizadoras, ten
definido o proxecto presidencial como "mo,
delo latinoamericano", esto é, conxunción
de liberalismo económico absoluto e autori,
tarismo político; O exemplo a seguir seria o
Chile de Pinochet e as suas altas taxas de
crecimento económico e represión.

• Fs:rRATÉXIA IMPERIAL O Presidente Pu,
tin sabe manexar os elementos necesários:
quentarlles as orellas aos cidadáns con grande,
zas perdidas mais recuperábeis e topar culpá,
beis doados de esmagar. Para moitos cidadáns
rusos, a causa da decadéncia actual non está
no boicot dos dirixentes soviéticos ás reformas
de Gorbachov, nen nas manobras ocidentais
para facelas fracasar, nen no asalto dos oligar,
cas aos bens do estado, nen na caréncia de
tradición d~mocrática, nen nas incapacidades
de Ieltsin, etc., senón na permanente conspi,
ración anti.rrµsa dos nacionalismos separatis,
tas, dos islamismos anticristiáns e mesmo, ul,
timamente, no complot internacional xudeu
encabezado por Gusinski. Entre os actuais di,
rixentes governamentais están estendidas
concepcións como que as competéncias dos
"suxeitos" son excesivas e impiden a recupera,
ción, que ª5 independéncias proclamadas des,
pois de Agosto de 1991 foron algo que non se
puído evitar e non un exercício de democrá,
da, ou que o acordo do bosque de Belovesh
foi un sacrificio históric~ que algun dia haberá

xent1
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clusi
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que corrixir. Nesta dirección vai o proxecto
de Confederación con Bielorrúsia, a concretar
nos próximos cinco anos, que para moitos de,
beríase estender á Ucraína se non fose pola re,
sisténcia dos nacionalistas.
Para o círculo petersburgués de Putin a Rú,
sia do século XXl debe recuperar a sua esén,
cia histórica e reafirmar o seu carácter na,
cional. Acadar estes obxectivos pasa, en pri,
meiro lugar por limitar os excesos federal~
tas, concentrar o poder e combater con todos os médios calquer tentativa semellante á
chechena, como quedou explícito na dou,
trina sobre seguridade aprobada, o pasado 23
de Febreiro, Dia do Defensor da Pátria, polo
Consello de Seguridade na que se contem,
pla a posibilidade de empregar armas de tipo
nuclear no caso de agresión armada ou can,
do os outros médios para resolver as crises
internas que ameacen a integridade territorial rusa se teñan esgotado ou resulten inefi,
caces. En segundo lugar· por achegarse aos
dous estados de maioria eslava (Bielorrúsia e
Ucraína) e despois xa recuperar a influéncia
nas repúblicas asiáticas e sulcaucásicas.
Ao longo desta década os proxectos para
impedir a desintegración total da antiga
URSS fracasaron. O primeiro, a Unión de
Estados Soberanos (UES) de Gorbachov
non pasou dos papeis. O segundo, a Comu,
nidade de Estados Independentes (CEI)
impulsada por leltsin durante os seus caóti,
cos mandatos non foi quen de impedir o
afastamento total das repúblicas bálticas,
nen a perda do control político e económi,
co sobre as do Sul do Cáucaso, nen de de,
ter o deterioro <leste sobre as asiáticas.

esta]
agr
com
de VI

que

tais r
tindo
ded
profü

A re~
máis
cante
na hi
mase
26 at
za á
da ce
ciab i
prole
nestE
de ai
dos 1
xente
dar a
vonté
cand
xerár
ten u
ale ah
os d(
das e
boa ¡
un c1
lóxic(

que

i

riamE
comu
te es
en ca
própr
Aqui

recer

O proxecto de Putin compre intuílo. O seu
estilo non é a transparéncia. Non informa,
actua e corrixe sobre a marcha. Os indícios
son claros: recuperar o control na área tra,
dicionalmente rusa a partir da superiorida,
de económica e militar. Non se pretende
estabelecer cooperacións económicas, nen
moito menos criar estruturas de integración
política. Rúsia é demasiado grande para
perder o tempo en debates con cativos te,
rritórios, ainda que teñan a consideración
de estados. Claro que cando acorden, moi,
tos deles poden xa ter atopado acougo bai,
xo o paraugas da OTAN e dunha UE que
prepara a sua expansión para o presente
lustro iniciando o debate sobre o xeito de
organización dunha Unión de 28 membros.
Mentres os camións dos "kamikazes" cheche,
nos lémbranlle a Moscova que a guerra non
rematou, as bandeiras das eséncias imperiais
ínflanse desde os adarves do Kremlin. •
é membro do IGADI e coautor de
Rusia, das orixes á crise dun modelo.
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"Ten o seu punto a fresca rosa"
de nengun modo poderia pertencer a este xénero.

Caciquismo e
Protección Civil

Mais, de existir ese tipo d~ novela,
como chamar á imensa maioria
das novelas da história da literatura? "novelas heterosexuais"?

Un debate hai tempo planificado
e que non ven mal retomar é o
que se resume na pergunta:
Afeizoados ou profisionais? Hai
agrupacións
de Protección
Civil en vários
concellos ga- Ainda que está
legas que son
profisionais composto por
no sentido de voluntários,
que
teñen
xente con de- cada agrupación
dicación ex- ten un xefe que
clusiva e polo
tanto debida- só depende do
mente remu - alcalde eque
nerados: es tas agrupa - toma decisións
cións non son deforma
as que predominan, xa que unilateral ao
atendendo a
servizo do poder
un enfoque
estatutário, as doconcello.
agrupacións
compóñense
de voluntários
que adican o seu tempo libre a
tais mesteres tan altruístas. Partindo desta definición é correcto
deducir a falta do seu carácter
profisional.
A respeito do caso que coñezo
máis de perto, Abegondo , en
canto á sua composición interna hai un predomínio do xénero
masculino con idades entre 1826 anos, ou sexa, que a pertenza á agrupación pode ser tomada como unha actividade de soci ab i l idade máis , como unha
prolongación , non descartada
neste caso concreto, da panda
de amiguetes que se xuntan todos os días no bar, que é boa
xente e están dispostos a axudar ao que sexa; pero esta boa
vontade pode verse enturbiada
cando se afonda nas relacións
xerárquicas : cada agrupación
ten un xefe que só depende do
alcalde, non é raro que ambos
os dous coincidan en mariscadas do mesmo partido, o que a
boa árbore se arrima ... Senda
un colectivo de voluntários , o
léxico seria que fosen eles os
que se organizasen asembleariamente dentro duns critérios
comuns nos que estaria presente ese ánimo intencional tendo
en conta que a sua xustificación
própria parte da sua finalidade.
Aquí seria moi necesário esclarecer o que desde o meu ponto

Este exemplo vén ao caso para
deixar constáncia de que a norma
nunca ten marca de xénero. Do
que resulta que colgarlle a marca
ás diferéncias a estas alturas resulta, en fin, demasiado convencional para unha crítica como HG.
De calquer xeito, chamarlle novela lesbiana a ''Ten o seu punto a fresca rosa" agás de ser un
erro de interpretación, non ten
nengun valor cualitativo, nengunha carga semántica que mereza ser valorada en si mesma.
Trátase dun tropezo que, en definitiva, distorsiona e predispón
negativamente a recepción da
novela de Queizán. Non parque
a palabra teña conotacións pexorativas, de nengun modo, senón porque restrinxe o amplo
abano temático da novela, no
que se incluen as condutas humanas (entre ·outros temas),
non só as ·sexuais.
de vista nunca estivo nada claro : as competéncias, o que lle
corresponde facer e o que non,
están claros uns princípios como catástrofes naturais, alguns
eventos deportivos .. . pero, é
competencia de Protección Civil
amañar os aparcadoiros das
verbenas parroquiais? Esta falta de definición deixa a porta
aberta a múltiples interpretacións, que necesitan ser aclaradas co consenso comun de todos os voluntários , cando isto
non é asi -en Abegondo resulta
palmário- a toma de decisións
recai nunha persoa que prescinde de calquer crítica interna,
non vaia ser que se enfaden os
superiores, ficando convertida a
agrupación nun organismo case
ao servizo do poder concellar,
resultando óbvia a idea de ser
aquela unh? espécie de paso
necesário para ficar nalgun pesto de traballo do concello ou
nas tan coñecidas "cuadrillas do
lume" un dos máis significativos
logros de afianzamento da estrutura caciquil levada a cabo
polo govern6 do.PP. +

MAxI REI
(ABEGONOO)

CURRA, 41. SAN ADRIAN DE CqBRES (VILABOA)
·
·
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·
De Martes a Domingo de 19 a 1 horas.
Teléfono 986 672 439

Crítica
a unha crítica
Fáiseme estrano criticar unha
crítica , e máis a unha persoa
como Helena G. Fernández, unha das investigadoras literárias
máis sagaces que ternos no país. Pero as suas observacións
acerca da novela de Maria Xosé
Queizán "Ten o seu punto a
fresca rosa" soáronme tan desatinadas que quixen desfacer alguns equívocos.
De entrada, cáusame perplexidade o feíto de que a crítica titule o
seu traballo Para unha novela
(lesbiana) de Vigo, cun critério
aparentemente positivo. Non entendo a que se debe este particular encadramento de lesbiana
que se lle dá á novela. Porque
non creo que exista realmente
un xénero lesbiano que asome
entre outros como a novela de
intriga, a novela negra, a rosa, a
de ciéncia ficción, ou a novela
histórica. Ou serán quizais as novelas nas que o lesbianismo é a
única forma ·de comportamento
dos personaxes? Nese caso,

Na novela están caracterizados
un conxunto de personaxes, un
50% de homes e· de mulleres,
que manifestan todo tipo de
posibilidades sexuais, afectivas
e ideolóxicas. Seguindo coas
estatísticas
(resúltame
absurdo ter
que acudir a Chamartle
elas) a maioria das perso- novela lesbiana
naxes
son
a ''Tenoseu
heterosexuais, e o les- punto afresca
bianismo está
mostrado co- rosa" éun
mo unha op- tropezo que
cióri máis de
comporta- distorsiona e
mento sexual, predispón
introducido
con toda na- negativamente a
turalidade , recepción da
sen idealismos nen apo- novela de Maria
loxias . Quen Xosé Queizán.
lea a novela
pensando no
contrário levará unha enorme decepción,
porque, de feito, tamén as lesbianas presentan comportamentes de raían no delictuoso.
Se algo caractériza a "Ten o

1 ~un~
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Os 300 que pediran
publicamente a Fraga
corrección
democrática son
obxecto de
represalias: atrancos
burocráticos para os
funcionários,
conferéncias
suspendidas, traballos
1 encargados hai temp·o
que son de súpeto
anulados.
Fraga fai listas negras
dende hai Cincuenta
anos: de nacionalistas,
de vermellos, de
xornalistas
independentes, de
demócratas, de felóns,
1 de numerários do
Opus, de cidadáns que
pensan pala sua canta.
O ex· ministro da .
censura madruga
arreo para levar
canta diária de todas
as listas. Quen dixo
que era de parvos
porlle cancelas ao
mar?
O nacionalismo
español é "un
fenómeno político
case marxinal". A frase
parece de Mayor Oreja
pero é de Roberto
Blanco Valdés,
catedrático de direito
Constitucional en
Santiago.

[
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Blanco Valdés non

,,

celebra El Día de la
Raza, non ve a TV,
non escoita a rádio,
non leu o dictame da
Académia Española
da História e nunca
escoita as opinións de
Aznar sobre o PNV.
Agora, non se decatou
da declaración de San
Millán. Blanco Valdéz
é case marxinal.

Por sorte, o curso

e

Xornalismo
Sociedade Civil que se
celebra en Ortigueira,
di que as redaccións ·
deben "aferrarse ao
deber ético de
informar". Un dos
profesores do
seminário e o director
da Escala de
Xornalismo de La Voz
de Galicia, na que
explican que
empresas, consellarias
e marcas comerciais
están, por decreto do
diário, blindadas
contra a información=

Un anúncio de
Toshiba na TVG ven
en galega. Vai seguido
doutro de Larsa en
Español. Os
centralismos cúranse
viaxando.
'Xa son ben horas"
dille a derradeira
cliente do dia á
caixeira do
supermercado. Son as
dez da noite. Están
para pechar dende as
oito. "Ainda teño que
recoller", di a
empregada. "Cearei
ás duas."+

CANTINA
MEXICANA

RUA MARTIN CÓDAX
VIGO

' ' ti\ l!\[L@~itt @;[L@~éi ~ ~
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seu punto ... " é a falta de maniqueismo, aquí non se salva
nen o apontador.

Suso Sanmartin

"Ten o seu punto a fresca rosa"
representa o mundo e a sociedade circundante, por isa hai
nela todo tipo de elementos . .
Trátas.e dunha novela de intriga na que se suscita unha profunda reflexión sobre as relacións humanas de todas as
modalidades e, a pesar das insistentes declaracións da autora de que se trata dunha novela antisentimental, a ninguén
deixa indiferente, · porque calquer, independentemente do
seu sexo u opción sexual, pode sentirse nalgun aspecto implicado. Tamén porque a sua
trama desenvolve temas de actualidade domáis diverso: o terrorismo, os delitos sexuais, as
novas tecnoloxias reprodutoras, a construción da identidade xenérica, etc.

Mália a levar xa máis de dez
anos mercando semanalmente A Nasa Terra, non podo
deixar de laiarme, semana
tras semana, da (en xeral)
baixa cualidade do idioma
empregado. lndependentemente da normativa usada en
cada ocasión, as suas páxinas están inzadas de erras e
de castelanismos impensábeis en persoas que coñezan
mínimamente o galega e que
se interesen pela nasa língua.
En ocasións a leitura dun artigo produce-me rinchar de
dentes, e acaba por me alporizar o xeito totalmente descoidado de utilizardes o galega. Por poñer un exemplo do
máis básico: cando vos decataredes de que en galega (e
iso en calquer normativa) os
advérbios rematados en mente (basicamente, unicamente ... ) non levan til? Estes
erras gramaticais, unidos aos
de léxico, producen unha moi
pobre sensación en canto á
situación da nosa língua, que
aparece cáseque como un
dialecto do castelán.

Fago esta reflexión pública porque pasa moi a miudo que critérios extra-literários prevalecen e, neste caso, restrinxen os
produtos artísticos, cando resulta máis operativo extraer deles os seus materiais e aproveitar as pouco frecuentes posibilidades transgresoras. Separar o
grao da palla e despois, sen
prexuízos (moitas veces inconscientes), poñerse a talar
de literatura.•
·
MÓNICA BAR CENDÓN

(VIGO)

Duras coma toxos
"Manchar as bragas con sangue, que causa máis suxa", ironiza Lup'Er Gómez desde unha
cultura ocidental e con perspectiva histórica. Desapro\teitar
óvulos, ou non acumulados
apodrecendo, ·desfeitos, no naso ventre, segue a ser un pecado en moitas culturas. Como
nenas desorientadas permitimos sempre unha teoria tras
doutras sobre xerarquias de
sexos e divisións de roles e de
traballos, que implican e perpetuan o obedecer silencioso de
milleiros de ollos ocultos mesmo por debaixo do nível da sua
autoestima.

Coidade o voso
galego, por favor

unha idea clara sobre o aborto
e mentras nos irnos consumindo en catastróficas dietas, cada
vez máis e máis estritas, que
con seg u en
que nos perguntemos se
unha mazá
,
(asi, toda en- Onoso corpo e
teira) será nosoea
moita comida. E non nos ninguén máis lle
recoñece- corresponde
mos. E non
nos atopa- decidir, legalizar
mos nun es- ou moralizar
pello que xa
non é tal, por- como debemos
que nos pare- utilizalo nen
ce que diante
de nós hai para que, ternos
outra persoa, queviver
que fea está,
por
certo. convencidas de
Porque aca- quexa non
bamos entend en do que somos nengun
non nos gus- pecado.
tabamos antes nen nos
g u s t ·a m os
agora, que
odiamos o
naso físico e que oxalá puidera
ser coma o da viciña do cuarto,
que que guapa vai sempre.
Que a imaxe é moi importante,
claro,. pero a nasa imaxe, non a
que conseguimos cando xogamos a demiurgos orfebres de
top models talla 36.

De pouco serve poder votar,
deixarnos explotar no traballo
por algunhas moedas menos
que os homes ou tomar anticonceptivos se non exiximos a
liberdade para o naso carpo .
Se non nos aceptamos a nós
mesmas e agachamos os nasos ellos, os nasos ouvidos e
as nasas mentes a certos temas. Demostramos que buscamos que se nos chame feministas só porque está de moda,
e claro, eu feminista, ecoloxista
e solidária. E despois pasamos
de todo cando unha fábrica estranxeira tapa as nosas rías,
porque nós para ver auga xa
marchamos a Torrevieja, lago
de deixar aos vellos aparcados
nun asilo porque tampouco os
irnos levar, que seguro se aburren e ademais nos sae moi caO que se quere amasar desde o
ro. E como irnos lucir biquini,
pois pasamos polo salón de ' feminismo témolo que asumir
previamente cada unha de nós.
beleza e arrincámonos literalQue xa non somos un pecado,
mente eses pelos que nos enpor moito sangue que vertamos.
volve n o corpo, que non son
Que non somos inferiores a ninnada estéticos.
g u én por mor do naso sexo.
Que o naso carpo é naso e a
E asi nos vai. Porque pensaninguén máis lle corresponde
mos que o feminismo equivale
decidir, legalizar ou moralizar
a "persoa non machista" ou a
como debemos utilízalo nen pavestir pantalón e levar o pelo
ra que. É precisamente a lgre· curto. Non podemos talar de fexa, directamente ou mediante a
minismo mentras non teñamos

influéncia en certos organismos,
a que menos ten que dicer a
ese respecto. Porque na sua estrutu ra interna nunca existiron
mulleres. Ou alomenos mulleres
que non estiveran reprimidas
sexualmentes e/ou persuadidas
insistentemente para que rexeitasen o seu próprio corpo en todos os ámbitos da sua vida. Temes que viver convencidas de
que xa non somos nengun pecado. Debemos mallamos dese
sangue quente, que só simboliza vida, e reivindicar a matriz
para dispar dela ao naso antollo. E recoñecemos coma nunha
éonsulta xinecolóxica e amarnos
e liberarnos do noso carpo e do
naso sexo, para poder viver libres tamén como persoas.

Que este desinterese polo naso idioma aconteza nunha publicación que historicamente
se vén caracterizando por ser
abandeirada da prensa en galega e da defensa da língua, é
incomprensíbel , inadmisíb~I . e
sobretodo, preocupante. E sinal do xeral desleixo da sociedade galega verbo da sua língua própria, incluso por parte
daqueles sectores teoricamente máis favorábeis e comprometidos. Pois, se non somos
nós quen coidemos do galega,
quen o vai facer por nós? Non
será a Xunta, desde logo. Prego-vos, xa que logo, que coidedes a vosa ferramenta de
traballo e o
médio próprio de expresión de
Prego-vos,
galegas e de
galegas.
xaque logo,

Coido que se que coidedes
impón, en pri- avosa
me i ro lugar ,
unha revisión ferramenta
lingüística de detraballoe
todo o publicado no pe- o médio próprio
Debemos rachar as bragas que
riódico. E la- de expresión
nos oprimen, que nos impiden
go non seria
respirar esa liberdade, coma
má idea reco- degalegose
quen corta cadeas. Loitar pala
mendar aos deg~legas.
independéncia do noso carpo,
vasos colabodespois de apalpar as nosas teradores e cotas e aprendernos. E admirar1abo r ad o ras
nos sen présa, como unha imaqu'e lesen alxe en branca e negro de Sebasguns dos libros que vós mestiao Salgado. Rindo espidas pomos publicadas -n omea lo grande descubrimento até
damente os volumes corresque contaxiemos seguridades
pondentes á Gramática Galega
como soños. Até que a inocén- . e o Dicionário Fraseolóxico
cia prometa lambemos nuas.
Galego. Lembrade que a digniEntón, aceptarnos naturais, sen
ficación e a supervivéncia do
mistérios nen consciéncias. E · galega precisa tamén do seu
berrarlle a Marcuse que hai
correcto emprego.
montañas en nós como na Galiza. Que nunca fumos unidimenUn comentário final. Por que
s ionais porque aprendimos a
usar "Bascongadas" (denomimirar a través do mar, como
nación cun forte resaibo frandunha fiestra, agora que a emiquista, máis axeitada para o
gración é xa un instinto (Arxentireseso ABC) en troques de
na-S u íza-Canárias, pura arde
Euskal Herria? Acaso non nos
cronolóxica). A pesar das olas
gostaria que outros usasen Gado caldo, a pesar de apañar paliza en troques de Galicia? E
tacas. Porque espidas seremos
como podaremos protestar ennós mesmas. Porque somos
tón ao utilizaren outros os tomulleres. E orgullosas. E duras,
pónimos deturpados das nasas
coma toxos.•
vil as e cidades? •
Mª RODRÍGUEZ GUERREIRO
(COMPOSTELA)

FERNANDO PEREIRA GONZÁLEZ
(COMPOSTELA)
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Manuel garda a pasaxe do
Monte Umbe coa· que, case
de µeno, em.bar~ou : catta o
Brasil. Da mesma carpeta tira unha postal, coa imaxe do
barco, dirixida á nai naquela
primeira despedida. Os documentos danlle para contar
mil histórias da¡ pegada da
emigración na sua biografia.
Memória da saída de milleiros de galegos para a que a
CIG-Em.igración pide a pronta criación dun Museu na
Emigración, que teria a sua
sede na Estación Marítima de
Vigo. Emigrantes como Xosé Neira Vilas, Elíxio Rodrí..
guez, Isaac Diaz Pardo ou
Olegário Sotelo Blanco son
alguns dos que se mostraron en tusiastas coa iniciativa.
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A proposta de criación dun Mu,
seu da Emi~ción foi apresenta,
da hai uns sete anos e aceitada
hai tres por unanimidade no
Parlamento g~lego . A história
dos milleiros de galegas que ti,
:• veron que marchar do país ben
merece, ao dicer de Lois Pérez
Leira -responsábel da C IG,Emi,
gración- un Museu que recoila a
sua memória e que, no proxecto,
teria ramificacións na H abana
-para o q ue recen temente se
iniciaron conversas co govemo
cubano- e n a A rxen t ina , n o
cen tro que se vai criar en A ve,
llaneda. A C IG,E mi gració n
apre ent u a iniciativa ao con ,
cello de Vigo e o alcalde e tabe,
leceu con tactos coas autoridades
portuárias para n egociar a in ta,
lación na Estación Marítima, lu,
gar emble má tico d e sard a de
emigrantes. Lo is Pérez Leira la,
menta que, a tal altura, o Museu
da Emigración sexa aínda unha
débeda pendiente. O museu al,
bergaria un arquivo gráfico, ma,
terial fílmico, sonoro, pictórico,
maquetas de barco ou mesmo
maletas. Fondos nos que a xente
recoñeceria a sua própria histó,
ria e que estarían tamén á man
pe investigadores que afondaran
"'bo estudo da emigración.
-"Moitas entidades de América
·estanse pechando e non saben
onde depositar os arquivos. T ª'
mén hai milleiros de emigrantes
que teñen na sua casa documen,
tos e non poden deixalos en lu,
gar algun" comenta Pérez Leira
mentras reclama o necesário
apoio institucional para un proxecto que 'linexplicábelmente,
dada a pegada que ten na nosa
história, ainda non se levou a
cabo cando se están a criar mu,
seus de calquer cousa".
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Apoio e compromiso coa inicia,
tiva están tamén na fala do es,
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: se pode recuperar.
moito material"
comenta animoso.
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t~us~~~o L~cA

Demanda.unánime
para a sua urxehte criqción na E~tación Marítima de Vigo
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censu~dos,

diários
reprimidos
e malfeitos do franquismo dannos
hoxe moita máis información da
Ditadura que tod¡:i a narrativa da,
· quel tempo x~ta. A retórica anti,
democrática dé Camilo· Alonso
Vega, Fraga, Azn~r (o vello} ou So,
lís Ruiz, por exemplo, campaba con
titulares a toda plana e dá unha idea .
da cantidade de IVioléncia que habia
· n17cesitar 0 1sistelna '~o lítico p~~ ¡
fater normal ao !nivel da rúa o que ·
era normal naque~ ment~ {ascis, .
tas, coma noutra circunstáncia pro,
puxera Adolfo Suárez mentres do,
bregaba a garab~ta rebelde contra o
duodeno.

· · f'Hai · que darse
conta de que en
cen anos sairon do
país 1.600.000
persoas. A . emigración, en negativo,
foi decisiva para o
páis; un drama. Os
emigrantes foron
ficción.
por necesidade
Os tempos eran de enorme sinceri,
económica e os
dade, porque ?S actores da política ,
, exilados tiveron
sentían as suas calvas ben protexi, .
,f .que sair por i;p.zóns · das pot'ütÍha ·m áquina de coéicíón
políticas; pero to,
que ia durar mil anos, coma,a de
dos son expatria,
Hitler, coa oposición :~n América e
dos. Indubidabel,
a disidéncia interior oaixo o termmente un Mu$eu
rismo. Na información daqueles
da Emigración se,
anos, Salís Ruiz, por exemplo non
. ria de grande im,
precisou nunca de gabinete de prenportáncia para o
·sa. Todo o que., caia do seu be izo de , ,
país" defende Isa, , vencled©r de burros, Xfl. fose inunha
ac Diaz Pardo.
cacería ou na inauguración dun l~~
_
vadoiro, seria reproducido -íntegra,
Gardar a memória j mente pola grensa. Fraga decía
da emigración fo{' , tantas imbeHlidades nos periódicos
un dos obxectivos · que a xente comezou a chamaio el
/ d'e Olegário Sote,
ministro de información de si mismo.
lo Blanco que lle
adiCou un <lepar, ·
Manuel Ferro! está consagrado como o fotógrafo da emigración.
tamento do seu
tiven
sorte coa
Museu de Santia,
prensa", comentara Franco ao seµ
c ritor Xosé N e ira Vi las, emigo. "Cando . comezamos hai
curmán e axudante militar que ~o
Que podía eu aportar?
grante e grande coñecedor de ·
quince anos a recoller material
tou no seu diário (hoxe inencontrá,
h istórias de emigrantes. "Existen
Elíxio Ródríguez comeza a reme,
era máis fácil. N irtguén se preo,
bel}: Asi se las ponían a Fernando
xer na sua memória en canto se
cen tros <leste tipo en Astúrias e
cupou de conservar todo aquilo
VII. Chamarlle fortuna ao trato que
lle menta a proposta. "Que po,
Lanzarote e non ten explicación
e as cousas fóronse perdendo na
recibía Franco na prensa é algo se,
dia eu aportar?" comenta entu,
qu e G a liza a inda non teña",
segunda ou terceira xeración.
mellante a fusilar aos funcionários
siasmado e, de seguido, lembra
afirma N eira mentras anúncia
Non houbo conciéncia da sua
da lotería, levar o bombo dos núme,
que el mesmo aportaría un im,
aquel periódico que os exilados
releváncia histórica e faltounos
ros para casa e celebrar despois que
publicaron no Ipanema, o barco
incluso aos próprios emigrantes"
portante fondo a un Museu que
che toque sempre o gordo.
que os levaba a México. Non
"G aliza est á pedindo desde hai
afirma Olegário Sotelo. Conten exemplar algun pero aven,
cincuenta anos e que non se po,
tunden te é á hora de dicer:
de adiar máis porque se está pertura que , cun pouco de esforzo,
"non podemos deixar que pase
que faÍta nas proclamas polf,
na próxima viaxe é quen de fa,
esta páxina da nasa história
dend o un material precioso".
ticas, aparecerá na crónica de suce,
cerse cun xomal para depositalo
N eira Vilas engade a face máis
que, coma se ve, moitos queren
sos, nos sermóns dos bispos, nas no,
no Museu. "Quedaremos dous
emotiva do proxecto: "seria un
deixar pasar" . Repite entón a
tas dos xulgados (quince anos por
frase de Neira Vilas e a que to,
ou tres daqueles 30.000 que fo,
Museu próximo porque non hai
roubar unha galiña) ou nas colabo,
ron conmigo a México. Debeuse
ninguen na Galiza que non vividos teñen en mente, "quen non
racións dos voluntários da causa.
se de perta a emigración".
ter criado hai tempo pero ainda
tivo alguén na emigración?".•
Todo isto póderiase ver nas heme,
rotecas se as houbese. Os paises que
........................................................................................ ................ levan anos funcionando en réxime
de garantías, dispoñen de expléndi,
dos arquivos de prensa, completos e
doadamente accesibeis. As hemero,
tecas considéranse un servizo cidadán imprescindíbel. Aquí, como
"Tiña que ser unha proposta
para conseguir solicitudes de
da Emigración é pola desídia
pode querer fraga que lle revolvan
definitiva e que debía merecer
pasaporte, billete&, fotos, epis,
dos que governan que se negan
os discursos dos seus anos de forma,
o maior apoio e a pa,rtici,
a cultivar a memória da emigra,
tolários -alguns preciosos- ...
ción política, de dura aprendizaxe
pación institucional. E, sen
ción. Co ascendente que a
que ainda quedan na casa e
no salón de espera de El Pardo?
dúbida, unha débeda históri,
que se ceden en depósito se to,
Xunta ten sobre asociacións de
Desque Fraga govema a Xunta, toca", defende o historiador Xo,
Buenos Aires, Uruguai ou La
man confianza coa persoa ou.
das as promesas de pór en marcha
sé Manuel Núñez Seixas que
coa iniciativa". A experiéncia
Habana podifl conseguir moito
unha hemeroteca quedan para as
material", engade Núñez Sei4as
dille que o momento de perigo
pon como exemplo os Museus
calendas gregas. A Cidade da Cul,
que aplaude, pola contra, a ini,
da Emigración de Alemánia e
para a perda da memória es.tá
tura tamén está pensada para ser o
Nova Iorque, instalados os
no cámbio de casa. Cada vez
dativa do concello de Vedra
val dos caídos da prensa daqueles
que trouxo de América a docu,
que os investigadores se achedous nos portas como lugar de
anos nos que Fraga campou de fa,
mentación referida aos seus
gan a unha nova construcción
entrada e saída da emigración.
cha. Xa hai voluntários, quen o di,
case adiviñan que pouca me,
emigrantes. "A emigración
ria, para que eses periódicos sexan
mória garda. Nas casas vellas
quéixase de que está esquecida
No seu traballo no Arquivo da
. de complicadísimo acceso (só para
polas que pasaron a marcha
e unha maneira de sensibilizar á
Emigración do Consello da
investigadores} dentro desa tetilla
dos seus habitantes consérvase
sociedade galega é lembrarlle o
Cultura Galega ten recuperado
.Íañada coa q.ue o ex: ministro da
importante material gráfico e
viva a his~ória dos ausentes.
moito que se lle debe", explica
censura quer pasar. á história coma
documental para o que "é pre,
o autor de Emigrantes, caciques e
un campeón da cultura.•
"Se non existe ainda un Museu · indianos, entre outras obras. •
ciso un traballo a pé de obra
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Latinoamericano de Vigo. Este
evento vai ter lugar entre o 28 de
Outubro e o 4 de Novembro no
Cine Fraga. Até o 5 de Agosto
pódense apreséntar os traballos
realizados en cartulina mate de
0,50x O, 70 metros no Apartado
de Correos 1603, da Mostra eri
Vigo. O tema~ a cor quedan á es,
colla dos artistas que concursen.•

ANOI

A
Tí tul
Atm

• Andrés Barbé,
novo presidente
dos produtores
independentes
Andrés Barbé Risco, director da
empresa Formato Video, é o novo
presidente da Asociación Galega de
Produtoras Independentes (AGA,
PI) en substitución de Luis Colla,
zo. Agapi conta con cuarenta e
duas empresas asociadas, que fue,
turaron máis de tres mil millóns
de pesetas durante o pasado ano e
deron emprego a 439 persoas.+

• Luar na Lubre e
•Ciclo de
cinema galega
no Salón Teatro
de Compostela
Seis películas e dez curtametra,
xes son exibidas no ciclo que se
desenvolve até o 28 de Xullo no
Salón Teatro de Santiago e que
está adicado ao cine galego. O
Xoves 13 e o Venres 14 proxéc,
tanse Dame algo, de Hector Ca,
rré, seguida da curta O matachin.
O Luns 17 e o Martes l8
exíbense A noiva da medianoite,
de Antonio Simón xunto a Sa,
bes que te quero, de Manolo Gó,
mez. As curtametraxes O desexo,
de Miguel Castelo, T omabón, de
Xosé Carlos Soler, A todo tren,
de Lidia Mosquera, e Contar, de
Manuel Abad serán proxectadas
o Mércores 19. A programación
continuará con Nena, de Xavier
Bermúdez, Amor Serrano, de
Luis Liste, Fisterra, de Xavier
Villaverde, Disonancias, de lgna,
cio Villar, Arde amor e A ti como
se che di adeus, de Jorge Coira. +

de dirección, W alter Prieto, o de,
corador Baltasar Gallart, o man,
tador Julio Peña e o director Pau,
lino Viota. durante esta semana
tamén se proxectaron fitas de no,
vos realizadores, O ciclo culmina
o Xoves ás oito e media da tarde
coa película gravada en branca e
negro polo arxentino Pablo T ra,
pero baixo o título Mundo grua.+

•Concurso
para o cartaz
da II Mostra

de Cinema
Latinoamericano
de Vigo
A organización da II Mostra de
Cinema Latinoamericano de Vi,
vo, o Equipo Mostra Latina
audiovisual, o Cine Clube Galu,
ber Rocha,Universidade
Nacional de Colombia e o centro
cultural cubano de Galiza, convo,
can todos os criadores plásticos a
participar no concurso do cartaz
oficial da II Mostra De Cinema

Hevia
no I ntercéltico

Un
má
quE

As pandereteiras de Leilio, amba, e o grupa finés Varttina.

JOHN HALPERN

• Ortigueira prepárase
par~ a festa da música fole
O grupo Milladoiro será o encarregado de abrir o festival de Ortigueira
o 14 dé Xullo para dar paso a tres xomadas de música nesta 16ª edición
dunha das citas musicais máis senlleiras do verán galego. A Milladoiro,
que vai estar acompañ.ado da violinista estadounidense Eileen Ivers e a
sua banda, seguirano a banda de gaitas Dun Na Sí, de Irlanda, Zuncu,
rrundullo, de Lugo, Lothian and border Police Pipe Band, de Escocia, a
Banda de Gaitas de Candás, de Asturies, a agrupación Falca.trua de Vi,
go e a escola de gaitas de Ortigueira. No dia 15 as actuacións corren a
cárrego de Xose Manuel Budiño, Capercaillie e o intérprete de flauta e
gaita irlandesa, Michael McGoldrick. Xa odia 16 a organización pr°'
pón un "Domingo de Amazonas" con Susana Seivane, Leilia e VlirttinlL +

Buscar o equilíbrio entre artistas
populares e de culto foi o_ obxec,
tivo da organización do XVI
Festival Intercéltico do Morra,
zo, que se vai celebrar os dias 28
e 29 de Xullo no campo de fut,
bol da Xunqueira de Moaña. O
pasado 7 de Xullo apresentouse
o cartaz no concello que inclue
a Luar na Lubre, Mu.ricas, Hevia,
Phil Cunningham e Aly Bain.
Resaltan os organizadores que
aparte das actuacións musicais,
están previstas algunhas activi,
dades paralelas, como a mostra
de cultura bonaerense que a co,
munidade galego,arxentina pre,
parou cunha réplica da rua Ca,
minito da capital arxentina. Ar,
tes plásticas, folklore e degusta,
cións terán lugar neste festival,
cuxa entrada custa cada dia cin,
cocentas pesetas, na venda anti,
cipada, e setecentas, se se merca
na billeteira. Véndense nos pos,
tos de información turística de
Cangas, Moaña e Bueu e nas
tendas Elepé, de Vigo, e Vips,
de Pontevedra. +

•Entregan a
Lobo Antunes o
prémio de novela
da Asociación
Portuguesa de
Escritores
Por segunda vez o escritor Antó,
nio Lobo Antunes recebeu o
prémio de novela da Asociación
Portuguesa de Escritores, desta
vez polo seu libro Ex~oo aos
crocodilos. Entregoulle o prémio
o presidente da República, Jorge
Sampaio, que reseñou a grande
proxección do autor en paises de
fala non portuguesa e o "prestfxio" que outorga a sua obra á
identidade e cultura nacional. A
entrega do XVIII prémio dos es,
critores celebrouse en Troia, ao
Sul de Lisboa.•

Xuño. A finais de Novembro, e
tras unha reunión en Austrália
do comité de património
mundial, sairán decididas as candidaturas. As de Baeza e Úbeda
xa foron descartadas na última
reunión de París. • -

• Neira Vilas e
Anisia Miranda
doan orixinais á
Académia
Tivo lugar o Mércores 12 de Xu,
llo unha acto na sé da Real Aca,
demia Galega no que os escrito,
res Xosé Neira Vilas e Anisia
Miranda <loaron unha serie de
documentos orixinais. Entre
eles, figuran cartas de Manuel
Murguia, Curros Enríquez, An,
ton Vilar Ponte e outras perso,
nalidades da cultura.•

co Mangas na mesa redonda

O conselleiro non acudiu ao concerto

de Galiza, co seu coro e a Coral Polifóniéa da Universidade de La Lagu:..
na. Xesús Pérez Varela, conselleiro de Cultura, non acudiu ao concerto
despois da confusión entre a obra de Orff e unha cantante galega.+
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-•Portugal mira
•ÜGovemo
para a Galiza na
non ten
preferéncias sobre Festa da Alegria
Marica Campo e Pilar García
as candidaturas
Negro viaxaron até a Braga con,
vidadas polo Partido Comunista
a Património
Portugués para participar xunto
aos escritores José Viale Moun,
tinho, José A. Gomez e Francis,
da Humanidade

da 'grande artista galega'. O Sábado 8 de Xullo a praza da Quintana acolleu a obra Carmina Burana, coa participación da Orquestra. Sinfónica
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• Cheo total
no taller 'Cero
en Conducta'
doCGAI /
Os seminários "Cero en Conduc,
'ta", que chegan a sua oitava edi,
ción organizados polo Centro Ga,
lego de Artes da IIIlaf'é, comeza,
ron o 1Ode Xullo con cento vinte
alunas matriculados que
esgotaron as prazas. O início mar,
couno un colóquio co directo José
Luis Cuerda sobre os riovos reali,
zadores e a sua particular relación
coa Galiza asinando fitas como A
língua das bolboret:as e El bosque
animado. Os talleres de "Cero en
conducta" van contar coa-participación do director de cine de ani,
mación, Bob Balser, o axudante

Edi.,

Nunha resposta ao deputado na,
cionalista Francisco Rodríguez, o
Govemo sinala que apoia as seis
candidatura para Património da
Humanidade da Unesco e que ,
non ten preferéncias. Sen embar,
go, tamén se reseña que se apoia
a proposta da muralla de Lugo, tal
como solicitou o presidente Ma,
nuel Fraga ao ministério de
Asuntos Exteriores no mes de_

Portugal e Galiza: duas culturas.
Esta actividade formou parte do
programa da "Festa da Alegria"
que se celebrou do V emes 7 ao
Domingo 9 e na que Galiza co,
brou un protagonismo especial.
Actuou Uxia apresentada como
"a artista galega máis portugue,
sa" e participou o BNG, que foi
única organización estranxeira
convidada.+
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canta de libros

Aproximacións
ao maravilloso

na-

ntulo: o corazón portugués.
Autor. Ramón Loureiro.
Edita: Galaxia.

Unha das fórmulas literárias que
máis resultado deu neste século
que remata foi o realismo máxico , e nen por iso deixa de ser
discutido, cuestionado e mesmo
rexeitado como fácil solución
narrativa. Claro que escreber
nunca é sinxelo. Tratar unha
história con trama ben pensada
que interese ao lei tor, é unha
maneira de empezar, quizá a
máis habitual, por certo traballosa e á que tamén hai que valorizar na medida dos seus merecementos, por exemplo: non
deixa de ser un dos camifios para o achegamento da literatura a
novos leitore , inclusive a demandan con constáncia e frecuéncias cerras. Pero esa non é a
finalldade da literatura, non nos
equivoquemos, concebir a literatura -acaso convén lembrar
que a narrativa tamén é
literatura?- como fonte manancial de histórias significa reducir
drasticamente os valores que
mellor a identifican e fixeron
dela unha das artes: os da beleza,
a beleza criada con palabras
-acaso os arquitectos non visten
os seus edificios; ou non pintan
os seus debuxos, os pintores? O
verdadeiro e critor, non o simple criador de histórias, sábeo
moi ben, teno sempre en conta
e fai gala cliso. Mais hai unha,
cerra e preocupante, tendéncia a
querer trivializar cada aspecto
da vida qu~ tamén chega á literatura. As veces disfrazado
baixo a dernagóxica polémica
cine vs. Literatura. Dernagóxica,

gún tipo de contacto entre si.
Algo que pode confundir a moitos leitores e que só se explica
debidamente no penúltimo capítulo, "O que leva dentro a
sa novela, se acaso, son máis
preguntas... Esta historia só é un
artificio, un xogo no que p~
dedes participar ou non, pero
deberías eñtender que non vai
clarexar ningún enigma que mereza tal nome ... Por que isto,
amigo, por non ser non é nin fábula" (páxina 182, o sublifiado é
noso). Cabe plantexarse se esta
adverténcia non seria máis pertinente no comezo da novela
que no remate, e non cabe dúbida de que no início acharia bon
acomodo ademais de guiar a leitura, pero, que estea onde esté,
ten a sua explicación e
tamén constitue un bon A proposta
colofón ou de Loureiro
remate, lásti- é ambiciosa
ma que por
iso teñamos e
que renun- transcendente,
ciar a unha
non se limita
leitura mellor
guiada.
O a
diálogo entre presentamos
Guillerme e os efectos da
Miguel, do
referido capí- globalización,
tulo 29, ten tamén toma
como eixo as partido.
fronteiras entre ficción e
realidade, a
interrrelación
entre literatura e vida onde as
personaxes mesmo teñeµ posibilidade de escoller o seu mundo
(Que non marches do libro, porque fóra del, para nós, non queda máis que a peor das escuridades"; páxina 183, o sublifiado é
noso) neste tempo de confusión

Ramón Loureiro.

porque non son duas artes que
se excluan (todo o contrário,
compleméntase) e querer facernos pensar que se contrapoñen
supón, como mínimo, un palpábel exercício de demagóxia barata e falsa. Ben máis útil é debater que seria da literatura sen
o cine e do cine sen a literatura.

O corazón portugués é unha novela que entende a literatura en
todo o seu significado. Comece-

NARRATIVA

Mª Xosé Quejzán
Ten o seu punto a fresca rosa

mos por dicer que renúncia á
história trabada e artellada con
todo coidado. O mesmo narrador adopta ta~to a postura de
chamarlle libro como a de chamarlle novela ou história; unha
dúbida própria do noso tempo
para un narrador consciente do
mundo no que vive. Pódese dicer que é unha desas "novelas
rio", que máis que relatar unha
história són lugar da confluéncia
de moitas h istórias que teñen al-

(Pasa á páxina seguinte)

Apaixón .,
de Manuel Mera
/

Aparecen en Xerais as lembranzas e
reflexións do actual presidente da
ClG, Manuel Mera, · ____,,
comendiadas polo
guionista e director
Xan Leira. Manuel
Mera. A paixón militante é un libro de
memórias dun persoeiro ainda novo que
viviu a emigración, o
compromiso en
Arxentina, a clandestinidade, a estratéxia
do nacionalismo na
Transición e a converxéncia do sindicalismo galego. En primeira persoa,
Mera relata os sacrifícios,. pero tamén
as satisfaccións do seu compromiso político.+

Poesía
desde a varanda
,.

O mar de Viveiro aparece nos versos
de Nas varandas do abrente , de Xoán
Neira. É nesta vila onde reside desde
hai dezaoito anos polo seu traballo de
mestre e onde escrebe que "alguns
dias/hai un agurgullar lento e
crepitante/ que
nos envolve na
ria remansada/
salferíndonos co
rendo
salgado,/mergullados na sinfonia do
val". Sinala Xosé
Lois Garcia no
prólogo que "a visión que Neira ten
do mar e da paisaxe sírvelle para
reivindicar o mítico e o simbólico que,
con eles, debulla manseniñamente
dendes a sua atalaia do Paraíso viveirés". O poemário de N eira, que xa asinou Memoria e soño e foi coautor de
Recreos, está editado por el mesmo e
conta coas ilustracións de Alfonso
Otero.+

Dramatúrxia
contemporánea
A editorial Hiru continua fomecendo
ao leitor de textos dramáticos de amena leitura. Maite
Aguirre, basca ainda que formou parte do grupo catalán
Dagoll Dagom, é a
autora de La baladilla de San Sebastian,
que dramatiza a relación entre unha
vendedora de froita
e un magrebi vendedor de alfombras.

:~

Shakespeare (La mujer
silenciada) é un texto
de Mnauel Molins, o primeiro que escrebe en castelán e que marca o monólogo dunha protagonista "borracha de
palabras".+

Reflexións
de Fidel Castro
Un compéndio de discursos e
reflexións de Fidel Castro conforman Mañana

será demasiado
tarde, do que agora lanza unha edición T xalaparta.
Nestes discursos, o
mandatário cubano emite os seus
diagnósticos sobre
a desaparición da
URSS, a
integración de
América Latina, o
atraso teconolóxico e a
glo balización. +
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CULTURAL

Ü COQdeL
(Vén da páxina anteriór)

e caos no cal resulta ben com,
plexo saber cal é a verdadeira
, realidade na que se vive ("Todos
estamos a deambular, perdidos,
por un camiño invis.ible ... Eu
creo que se houbese unha saída,
que non a hai, estaría nos li,
bros ... Para ser libres, para esca,
par de1¡ta espiral, deste oceáno
angurioso que che fai tanto da,
no, necesitamos un barco: e se,
guramente ha ser un barco de
papel"; páxinas 183,184. Un
mundo así de complicado pero
no que hai que tomar partido
("Trátase de reflexionar sobre a
razón do que acontece, e de ter
unha conducta moral", páxina
183) para tratar de sortear a fa,
mosa globalización que todo o
engule, deica o extremo de pre,
tender deixamos sen conscién,
cia de nós mesmos. A propósito
da actualidade, dígamos que un
tema moi similar trátase en Grupo Abeliano; mais hai grandes di,
feréncias entre a de Cid Cabido
e esta segunda de Ramón Lou,
reiro, aínda que as ·duas reco,
rran, en certa maneira, ao cú,
mulo de aventuras (no caso de
O corazón portugués, mellor falar
de episódios, que aqui é outra a
concepción de aventura) e haxa
nos dous casos certo humorismo.
A proposta de Ramón Loureiro
é ambiciosa e transcendente,
non se limita a presentamos os
efectos da globalización, tamén
toma partido e na conclusión á
que se chega ten moito que ver
a literatura como arma, .µnha li,
teratura que non só é celeiro de
histórias e que quere manifestar,
se plenamente.

.J
\

T1tvlo: Algunos días de verano.
Autor: Cristophe Chabouté.
Edita: La Factoria de Ideas.

-

bisbarra) nun tempo bastante
próximo a nós (as referéncias
non son explícitas, pero permiten ubicar a acción, se non hoxe, un par de décadas antes, es,
timamos) polo que esta novela
supón unha actualización do
neocunqueirismo, sí como unha
evidente homenaxe aa· autor do

Merlín e familia.
Máis que narrada, a novela se,
mella contada por un vello patrício ao que lle prace o relato
pausado, sen apuros, deleitándose no que se conta e no mesmo
acto de contar. A integración da
oralidade supera a simple asunción dela como instrumento
estilístico, algo do que, desde o
realismo suxo ou urbano se vifia
abusando máis que usando. A
habilidade do narrador logra
crear un discurso que procura
desde o início a empatia e comp licidade do leitor de cara aos
diferentes avatares que acontecen/acontecerán aos seres que
habitan este mundo maravilloso
en cada unha das diferentes
aproximacións que se realizan,
esta outra dimensión que non
deixa de estar dentro, como nas
caixas chinesas, da que vivimos
e que ignoramos sempre. Finalmente, a língua, partindo da
oralidade, é a que se pode agardar de quen non renúncia á literariedade; sen excesiva variedade é un instrumento correctamente empregado en liñas xerais (conste que non só falamos
de correción gramatical, ainda
que tamén ela supón beleza). •
XOSÉ M. EIRÉ

---'-------.11/Banaa Deseñada~Jt-----Viñetas
\
d'e siléncios

•\

Todo comeza coa aparición dun
rapaz salvaxemante asasinado,
crucificado e sen ollas, ese parece ser o fio conductor da trama.
Parece, porque a realidade, a se,
mellanza do que acontece no
mundo non impreso, é outra. É
o momento no que se inícia a
espiral de histórias que a partir
de agora se van suceder, só funcionará como elemento que
confire intriga mentres o leitor
non se vexa posuido pola forza
narrativa de cada unha das his,
tórias e se decate de que esa intriga só é un elemento máis da
novela, do puzzle. Pero o leitor
pode cansar antes de tempo, sobre todo porque non foi advertido con antelación, destes mun,
dos maravillosos que tampouco
deixan de estar ·resoltos con bastante uniformidade. Non obstante, ben paga a pena conti-

nuar, a culminación, o remate,
non será o agardaao e seguro
que sorprenderá. O conxunto
de histórias que constitue O corazón portugués está habitado
por un bon número de persona,
xes tanto de fición (pensemos,
por exemplo, en Merlín) como,
así se pretende, extraídos da re,
alidade (os asasinos do rapa~,
por exemplo). Debemos falar
mesmo dunha certa ce'rimónia
da confusión, as personaxes teñen nome e apelidosJ de partido, pero lago o narrador referirase a elas con sinónimos ou
nomes equivalentes (case son
verdadeiros actantes) e terá que
ser o leitor quen remate identificándoos totalmente, non sendo complexa esta operación e
estando en perfecta consonáncia co tema da novela, do que
antes falamos. Estas personaxes
renden a viver situacións fronteirizas entre o real e o imaxiná,
rio, ficci6n asimilábel ao que
comunmente designamos como
maravilloso. Personaxes en
tránsito entre os dous mundos.
Das personaxes falando, dígase
tamén que mesmo as inanimadas (por exemplo, os xoguetes)
se comportan como animadas,
acentuando todo o antes mencionado. 'O que nos leva ao
equilíbrio entre o real e o maravilloso; indiquemos que, dentro
da confusión, a parte corresponden te ao real céntrase fundamentalmente no lugar (ademais
dos asasinos que queiman montes e matan sen escrúpulos) porque as causas renden a aconte,
cer en lugares recoñecíbeis
(fundamentalmente Ferrol e a

De como un pequeno con camiseta do seu heroi preferido, Spiderman, aprende que os coellos
non son salvaxes xira a história
que o debuxante e guionista galo Cristophe Chabouté plasma
en Alguns dias de verán. Sen
grandes pretensións, este debuxante de trinta e dous anos e
grande amante do rural, consegue narrar un capítulo da vida
de calquer rapaz -o da separac;:ión dos seus pais- sen grandes
momentos dramáticos. Esta história de banda deseñada comeza
como remata, a viaxe á aldea
dos antergos, allea mália todo a
el, supón unha paréntese . para
un protagonista do que non ternos dados identificativos ainda
que ·utilice a primeira persoa.
Sen comprender nada, este neno da cidade aprende que o siléncio -elemento primordial na
história- é, ás veces, o mellar
meio de comunicación, que o
coello que lle serven de xantar
tivo vida algunha vez e que un
ria pode ser domesticado. Todo

Wahwah
N 2 12. Marzo Maio de 2000. Prezo 175 pta.
Dirixe: Xaquin Leis.
Edita: Campus Magazine.

Entre os grupos reseñados neste número, des-

tacan Mamá cruel, Embrace me ocean, Brath,
Travis, Os Diplomáticos de Montealto, Milladoiro ou Los fresones rebeldes. Outras entrevistas incluídas son as realizadas a Yolanda Ra,
mos,Susana
Seivane, Hurnanoid, Beck,

Perry Blake.
Como sección
estrela, Xabier
Valiño entre,
vista a The
Cure. Outros
artistas que
desfilan por
estas páxinas

sonBush
Doctors,

Álvaro Ya,
liño, Elefam, Primal
Scream, Curtis Mayfield. Entre os übros recomendados figuran Radio 3: 20 años, Rock en

el cine e The Clash . Rock de combate.•

Bar & Beer
Publicación bimestral
gratuíta sobre a cultura
da cervexa
Nª 6. Maio e Xuño de 2000. De balde.
Dirixe: Alberto Benavides.

T00os os contidos desta publicación xirar ao
redor da cervexa, en moiásimos e variados
contextos. Pódese ler como é que se fabrica
esta bebida, as principais navidades do mercado, a história deste produto, vocabulário
de especialista bebedor e reponaxes diversas,
entre as que destacan tmha sobre a cervexa
Pils ou a crónica da última convención de
cervexeiros en Vilagarcia da Aro1.&. ÜUtra.5
seccións incluídas neste número son a procu,
ra de da.tos sobre
a "arqueoloxia
da cervexa",
neste caso o
achado da fábrica española
El Azor, que
pechou hai 30
anosassuas
portasen

esto vai ficar no seu maxin, ainda que el non se decate nese
xusto momento.
Esta história, comun a tantas infáncias, é a base do terceiro album
de banda deseñada do francés, revelación no último salón de An,
gouleme -o máis reputado de
banda deseñada en Europa- onde .
acadou o pré- Sen grandes
mio ao autor
pretensións,
novel con esta narración este
gráfica. ''Non debuxante
me sinto ain- 'de 32 anos e
da preparado
para ambien- grande
tar as miñas amffilte do
histórias no rural,
meio urbano.
Ainda nece- consegue
sito sentir a narrar un
terra"
di. capítulo da
Chabouté levida de
va sempre un
calquer
caderno de
nota, onde rapaz.
fabrica o pasado dos personaxes que
despois· non aparece nas suas historietas. A suma dos contrastes
entre o branco e o negro e a tenrura do relato dan un resultado
que se achega a un poema.•
A.ESTÉVEZ

Canagena.

Michael
Jackson, o
"cazador de
cervexas",
desprazouse a Bohémia, en
Chéquia, para cofiecer a familia Arenberger,
produtores da rona. •

Cuatro gatos
N" 123. 2" quincena de Xui'lo de 2000. 100 pta.
Dirixe: Ramón Domínguez.
Edita: Campus Magazine.

-

A acrualidade das tres universidades
galegas desfila por estas páxinas co valor
engadido de que o curso xa está a piques de
se esgotar. Na sección de entrevista, a pro,
fesora de Educación Física e Infantil Ángela Lera comenta as características esP,.ecíficas desta disciplina universitária. Na sec,
ción de cartas ao
director, desta·
ca a que escribe o sociólogo
MiguelCáncio, sobre o
auxe dos programas de espectáculo da
intimidade.
No resto da
,, revista, os
· alunas valoran os comportamentos dos seus
profesores e pasan da crítica máis sarcástica
ao recofiecimento menos sospeitoso. Ademais hai información sobre música (The
Prodigy e Pulp), libros (Sosdene Pereira, de
Antonio Tabucchi e Casares Quiroga, de
Carlos Femández) e cinema (As confesións
do Doutor Sachs e Krámpack).+

ANOSA TERRA
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O Carballiño resposta á cuestión Un país, unha imaxe?
As Xornadas de Cine homenaxean a Chano Piñeiro
Luis Liste, The Last
Patrol, de Cora Pe,
ña, Galicia, poema
visual, de Jorge Al,
gora, Enfermer.ia, de
Antón López, Humi,

Con que se atopará o público
nas Xornadas de Cine do
Carballiño, que se desenvolven do 26 de Xullo ao 2 de
Agosto? Cinema galego, fitas
para público infantil, estreos
recentes e, tamén, os xa clásicos. "Un país, unha imaxe?"
é o título do ciclo que vai ser
o cerne destas xornadas e
dentro do cal se van proxectar as longametraxes estreadas durante o último ano: Sei
quen es, de Patrícia Ferreira,
T erra de Fogo, de Miguel Littin, Arde amor, de Raul Veiga e
Era outra vez, de Xoan Pinzás.

O cine clube Carballiño estabe,
lece un prémio do público, que
vai escoller a mellor produción
galega de video, curtametraxe e
longametraxe. O público amosa,
rá as suas preferéncias entre os
traballos proxectados, a maioria

dad.es do Noroeste de
España, de X. Roberto Femández, O sal
da terra, de Valentin
Carrera e T -Shirts de
Agustín Paz Elias
son algunhas das
proxeccións previs,
tas.
Os asistentes ás xor,
nadas disfrutarán de
películas recente,
mente estreadas co,
mo As virxes suicidas,
de Sofía Coppola,

A Ata As virxes suicidas, de Sofia Coppola, foi un éxito de critica en todo o mundo.

deles curtametraxes ou videos.
O coxo, de Xosé Manuel Zapata,

1

¿A ti como se che di adeus?, de
Jorge Coira, Amor serrano, de

The miUion dallar ho~
tel, de Win W enders, A fin da
romance, de Neil Jordan, Alta

Fidelidad.e, de Stephen Frears, O
mar, de Agustí Villaronga,. e
Adeus á inocencia sexual, de Mi~
ke Figgis, entre outras. O tempo
para o cinema e a música con,
céntrase en tres títulos: Buena
Vista Social Club, de Wim Wen,
der~, Year of the horse, de Jim }ar,
musch, e Shacky Carmine, de
Cherna de la Peña. Emitirase
como "mellor película da déca,
da" O sol do marmelo, filmada en
1991 por Víctor Erice. Corazonada, de Francis Ford Coppola,
Lolita, de Stanley Kubrick e O
terceiro home, de Carol Reed,
conforman o bloque dos clásicos.
Máis actividades nas Xociviga:
apresentación de libros, cursos
de realización e montaxe, en,
contro entre cineclubes de Gali~
za e 'Portugal, animación nas
ruas e, na clausura, homenaxe a
Chano Piñeiro. •

SAL..ÓrJ DO HUMOR GRÁFICO, FSSTtvAL..
lrJTSRrJACIOrJAL- DS CL-owrJ, MOSTRA os
TSATRo, ClrJSMA OS HL.JMOR
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
Odriozola)
24.00 Pinto de Herb ne Luís Caruncho, regue~as (Praza do Teucro)
SABADO 15
11 .30 Humor nas prazas: percorrido polo Roteiro Castelao (Centro Histórico)
13.30 Entrega dos Premios Gastelao de Humor Gráfico (T. PrincipaO
13.30 Apertura das exposlcións de hu mor gráfico
-El Roto (Teatro Princieal)
-Lxaquln Marín (Teatro Principal)
-"Novos Valores" e Premio Castelao (Pazo da Cultura)
-Humor Lusófono (Belas Artes)
22.00 Magical Brothers (Teatro Principal}
22.30 Cinema: El Milagro de P. TíntO (1998), J. ffesser (P. Odriozola)
23.00 Cándido Pazó: contacontos (Praza da Verdura)
24.00 Mofa e Befa: Para ser exactos (Praza do Teuc o) .

22.00 Mostra de clown: Minguella (Teatro Principal)
24.00Actuacíón de Dani Pérez_(Camawey)
XOVES 20
10.00 Curso de clown para profesionaís (!?azo da Cultura)
1O.DO Curso de iniciación ao clown (Pazo da Cultura)
12.00 Ruta por comercios e bares: Minguella (Centro Histórico)
18.00 Certarne do élown: aotüacfóns na
{Oeñti&HíStogco}
20.00 Mostra de clown: Pez en Raya pr~ ·"Tapatq11JT. pnnéipal)
21 .30 Actuación de rúa: Dani Pérez (Praza daVer{ltirat t
22.30 Mostra de clown: .Gilípótlas sin trooter:as (TeatroA$incipal)
24.00 Actuació~ nos loéals: Minguella (Ca~e9)
''
.
:,.., ,:~ .,i
' .

rua

·co)
co)

O mago da Cañiza obtén
o máximo galardón na especialidade
de mentalismo
-0- l.G.R.

1)

M-

1o.o ursa de iniciación ao 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)

O galego Luís Boyano
gaña en Lisboa o Premio
Mundial de Máxia

CONC8LLO Dl'l

pONTt:V€DBA

O XXI Congreso Mundial de
Máxia celebrado en Lisboa do
tres ao oito de Xullo erixiu ao
mago galego Luis Boyano como
o mellor na especialidade de .
mentalismo. Boyano realizou
durante nove minutos e corenta
segundos un xogo do século pa,
sacio coñecido como "a cabina
dos espíritus", inspirado en con,
tactos espirituais. Da súa actua,
ción o xurado destacou a limpe,
za no método utilizado, a técni,
ca desenvolvida e a rapidez na
execución do número.
Diante dun xurado composto
por 12 membros e ante unha au,
diéncia de máis de mil persoas
Luis Boyano e a sua compañeira
Isabella realizaron o número que
lles valeu o galardón. Este con,
siste en que ela se introduce

dentro dunha cabina en estado
de hipnose atada de pes e mans
e acontecen unha série de fenó~
menos como sons de instrumen,
tos musicais, a aparición dunha
carta firmada polo público na
sua boca e unha chaque~a sobre
o seu corpo, estando ela perfectamenete amarrada.
Luis Boyano é nado na Cañiza
pero leva, 16 anos vivindo en
Madrid. E licenciado en Psico,
loxía pola univesidade de San,
tiago de Compostela con espe,
cialización en Psicoloxía Peda,
góxica pola univesidade Complutense de Madrid. Achegouse
ao mundo do espectáculo aos
16 anos cando asistiu a un curso de mimo. A sua especialidade é a maxia cómica, o que lle
da máis importancia ao galardón acadado nunha especialidade que non é a súa. t
·

...
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A arte total do alquimista Euxénio Granell
O Congreso Internacional do Surrealismo homenaxeou o artista compostelán
duraban na Fundación cando o
conservador do IVAM, Enmanuel Guigon, falou desa sorte de
xénero que atravesa, ao seu ver,
tanto as artes plásticas como literárias chegando mesmo a ter a
sua presenza no cotián. Ensamblaxe que se aprécia en toda a
sua obra, como destacou Miguel
Fernández Cid ao dicer que cada
nova exposición do artista "tivo
un corpo novedoso xa que fo ille
engadindo escultura, collage".

Artista total, Granell. Surrealista no seu máis amplo
sentido, en especial en canto arte liberadora que mostra en cada unha das suas
facetas, da plástica á escrita
e, como non, que se traspasa
á sua actitude vital. Artista
exilado tamén, que leva na
biografia e na obra a pegada
dos que tiveron que marchar do país. O Congreso
Internacional do Surrealismo -patrocinado por Renfe e
organizado na própria Fundación Granell- ven de revisar
e homenaxear en Compostela a obra plural do artista.
Da literatura á arte, distintos especialistas s.e deron cita na Fundación Granell os días 6, 7 e 8 de
Xullo para comemorar a figura
do artista - presente nas xornadas- e analisar a sua obra. Ningun marco máis axeitado que o
edifíc io do sécu lo XVIII que
acolle a sede da fundación, a entidade á que Granell doou a sua
obra, a sua colección de arte e
na que ten prev isto instalar a
sua ampla biblioteca. O centro,
criado h ai cinco anos en Compostela arredor da sua prestixiosa figura, ten vontade de se converter en centro de referéncia
para ar~istas e investigadores do
surrealismo, n a idea de mostrar
a vixéncia da corrente artística.
"En Granell concéntrase a expresión do mundo , todo está
presenté, a pedra filosofal xunto
ao ácido, ao disolvente universal, nun equilíbrio perfecto" comezou Javier Ruiz, na apertura
dunhas xornadas que se habian
de adentrar na complexa obra
do artista. A sua faceta xornalística ia ser analisada por César
António Molina para quen nas
suas páxinas en prensa convértese en "valedor da liberdade de
expresión do indivíduo fronte á
masificación" tendo no surrealismo un "antídoto contra o cretinismo robotizador de comunidades inteiras". O director do

A poeta galega Oiga N ovo defende u na sua ponéncia que
Granell "é o surrealista que mellor tratou o amor e as mulleres",
compartindo a tese da profesora
da Compluten e Lucia García
de Carpi para quen o artista
"configurou toda unha e tirpe
de mulleres libres, independentes, criadora , tremendamente
atractivas e lonxanas aos e tereoti pos". A profesora Carme
Blanco louvou a figura e obra do
artista na ponéncia Poesia Plásti-

ca: mareas surrealistas nos títulos
de Granell.
A. PANARO

Euxénio Granel! entre Natália Femández e Oiga Novo.

Centro de Arte Reina Sofia de
Madrid, Juan Antonio Bonet
rev iso u a e tapa
car ibeña da obra
de G ran ell, onde
se instalou n o seu
e xílio e onde
compartiu estádia
con multitude de
artistas americanos e europeos
entre os que se
atopaba André
Breton. Fora da
releváncia que
ese encontro entre os dous surrealistas tivo na República Dominicana en 1941, o
crítico e profesor
de arte da Universidade de Santiago, António Garrido sinalou
que Granell "levaba o surrealis-

mo e o estigma das vangardas
no sangue antes do seu encontro con Breton".
Etapa car ibeña
qu e para o estudos o da arte e
profesor de Belas
Artes en Pontevedra , Antón
Castro amosa "un
mundo primitivo
qu e ev o ca a literatura de Joseph
Conrad ou de
Herman Mel v ille".

'Levaba
o surrealismo e
o estigma
das vangardas
no sangue
antes do seu
encontro con
André Breton"

Contra a
crítica forense

Do domínio do s
distintos xéneros
artísticos afirmou a profesora
da Georgetown University, Es-

telle l rizarry para quen "Granell explota os rec ursos que
apresenta cada unha das disciplinas, cando escrebe é todo un
escritor e cando p inta é todo
un p intor". Recoñecido como
artista plástico, Isabel C astells
non deixou de calificar a sua
obra La novela del Indio T upinamba co mo a mellor novela
surrealista escrita en español,
nunha literatura que reflexa a
libertária man eira de G ranell de
asimilar "a crítica literária académica a unha autópsia. Realiza un descamado ataq ue a esa
crítica convertida en cómputo
mé tr ico e sos tén q ue o rigor
n on es tá reñido coa imaxinación e en n ingun caso a sensibilid ad e d o c ríti co d ebe ser
men guada pola erudición".

Durante a celebración do congreso a profesora da Universidade de La Laguna, Isabel Castells,
apresentou a antoloxia de artigos de prensa El aire fresco de
Eugenio F. Granell e o estudo
arredor da obra do artista Un felicísimo encuentro: poesía, amor y

libertad en la obra de Eugenio
Granell. As xomadas serviron
asimesmo para facer balance dos
cinco anos de funcionamento da
Fundación Granell e sentar as bases do futuro do único centro do
mundo adicado ao estudo e divulgación do surrealismo. •

Os collages da comp añ e ira de
Granell, Amparo Segarra pen-

Manuel António, fillo predilecto de Viladomar
Rianxo réndelle homenaxe ao autor de De catro a catro no seu centenário

....

-.

"Se eu rivera moitos cartos habia de mercar a Rianxo para
mantelo~ debaixo dun inmenso
fanal e deixalo así". Para Manuel Antonio, a cidade eterna
de Rianxo era intocábel, a ela
unia as suas vivéncias e desde o
seu mar soñaba con compor un
cocktail de horizontes. A vila
de Rianxo correspondeu aos estreitos vencellos. do poeta coa
sua terra nomeándooo fillo predilecto de Rianxo o 12 de Xullo, o mesmo dia que cumpriria
cen anos.
Foi un pleno especial o que se
celebrou ás oito e media da tarde na casa do concello. Ali estaban os familiares do poeta para

receber o agarimo en forma de
. aplauso de políticos e viciños. A
voz crítica e lapidária do escritor, morto na xuventude, continua resoando en Rianxo, lembrou o alcalde da vila, o socialista Pedro Piñeiro. "Desde a sua
firme independéncia, tanto criativa como vital, construiu un
novo discurso lírico ubicado á
altura dos seus epígonos europeos", rezaba a declaración institucional lida ho pleno.
E, así, paseando desde o concello descubriuse unha placa na
casa natal e un busto no paseo
de Manuel António, moi perto
do de Rosalia de Castro, tampouco lonxe dos monumentos a

Castelao e a Dieste, e asinado
polo escultor Ramón Conde. A
música para este momento púxoa a gaita de Xosé Rosales, o
do grupo tradicional "Os Rosales", que interpreto u a Marcha
do Antigo Reino de Galiza. Como
lembrou Piñeiro, para Manuel
Antonio Rianxo era unha vila
da que habia que desterrar o rriedo ao cacique, ao Viturro, pero
tamén era a cidade que "segue
disputándolle a Roma o nome
de Cidade Eterna. Sempre igoal:
sempre igoal a si mesmo". Retratouna desde distintos recunchos,
como nÓ poema Viladomar.
N esta xornada especial para os
"rianxeiros, non faltou a poesia,

que veu da man dos máis novos. Mária do Cebreiro, Eduardo Estévez, Martin Veiga e Mónica Goñez participaron no recital. A vila asumiu o compromiso de difundir a figura do escritor máis vangardista, afirmaba Pedro Hermida, como o poeta en vida tamén se comprometera co seu berce·. Rianxo personifica parte .da intimidade e da
dimensión da própria Galiza ,
dixera antes o alcalde evocando
"un sentimento rianxeiro e galego". Manuel Antonio cumpriria cen anos este 12 de Xullo e
"se rivera moitos cartos habia
de mercar Rianxo para mantelo
debaixo dun inmenso fanal e
deixalo asi". •
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CULTURAL

A cidade de Vigo ten unha for,
te presenza na novela.
Son de Vigo e teño conciéncia
urbana. Defendo a cidade como
espazo de liberdade e progreso.
Da miña xeración, poucos escritores galegas son urbanos e van
sempre cara á aldea. Eu non tiven aldea e careza dese mundo e
<lesas lembrarí.zas; nunca vin matar un porco nen ganas que tefio. T efio sentido da paisaxe pero como algo culto, elaborado,
persoalmente careza de sentido
da terra. Os meus roídos da infancia son os tranvías, as sereas
das fábricas, para min o mundo
é o da indústria, a pesca.. . Non
teño que esforzarme para fa lar
de Vigo e a cidade porque é o
que teño. Para rnin a contradicción é burguesía-proletariado e
~so aparece xa en Amor de tango .

.
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Crítica á familia tradicional pe,
ro tamén c~lquer relación de,
pendiente. E esta unha novela
antisentimental?

Maria Xosé Queizán
'A literatura galega padece
un pudor atávico'
-0- CARME VIDAL

A

ESCRITORA

Mª XOSÉ QUEIZÁN VEN DE PUBLICAR TEN O SEU PUNTO A FRESCA ROSA

(~S ), UNHA NO-

VELA QUE A ESCRITORA DEFINE COMO ANTISENTIMENTAL, REALISTA, CRÍTICA E URBANA. ANTISENTIMENTAL
XA QUE ESTÁ TRAMADA DESDE O RACIONALISMO QUE A AUTORA PROFESA; REALISTA PORQUE NUN "PAÍS SEN
HISTÓRIA COMO É O NOSO É ABSOLUTAMENTE NECESÁRIO"; CRÍTICA EN CANTO CUESTIONA A EDUCACIÓN
SENTIMENTAL QUE CANONIZA RELACIÓNS DE DEPENDÉNCIA E URBANA COMO É A SUA LITERATURA, COMO
OS RU ÍDOS DA SUA INFÁNCIA E PORQUE DEPENDE A CIDADE COMO "ESPAZO DE LIBERDADE E PROGRESO".

Coida que por iso Ten o seu
ponto a fresca rosa é unha no,
vela provocadora?

O e critor Joao de Melo di que
para aber que pasou na revolu,
ción portuguesa compre ler os
romance do e critore lu o .

Crítica, diría. A xente enfádase
moito cando se fala de sentirnentos. Mesmo teño comprobado como os meus alunos se incomodan
cando desmitifico alguns poemas
de amor. Todas as miñas novelas
produciron cerro escándalo pero
a provocación non está en min
senón na recepción. O rnarabilloso de escreber é que cada libro se
converte en tantos corno persoas
o lean. Criar opinión e que se
movan as cousas é.o importante.

Que pode facer nese sentido a
novela?

Orais e escritas. Estudei todos os

lntúese asi na novela a sua de,
fensa doutro tipo de relacións
humanas, fóra da educación
sentimental tradicional que .ca- ·
noniza á parella e á família.
tra maneira e, de fe íto , están
cambiando. Os sentimentos non
son autónomos, senón aprendidos e mudan co tempo a pesar de
que desde a literatura se rendan a
facer eternos. Non é certo, están
supeditados ás relacións socioeconóm icas. As mulleres recebian
unha educación sentiemntal para
ser esposas e nais amantísimas e
manter esa situación. As relacións sostfüanse a base da dependéncia e do seu sofrimento. Na
medida en que as mulleres saen
ao público, os sentimentos tamén
cámbian e as relacións non se
manteñen porque seria a destrución para as mulleres. Estase a
atravesar unha crise de valores
que as mulleres pagan caro e iso
tamén está presente na novela. O
que hai que cambiar é a orde de
valores, na história tamén aparece unha relación ·de dependéncia
entre duas mulleres e tamén ese
amor ten que mudar. Compre
aprender a arnár doutra rnaneira,
sen alienación, sen prescindir da
realización personal, pero é difícil
porque ternos un lastre enorme
-literatura e cine tamén- que se
empeñan en perpetualo.

Son tema que coñezo e, ademái , r currin a xente que me
informo u do que acontecera. Teño na miña escrita a teirna de sacar a Galiza desa espécie de saudade permanente, desa volta ao
pasado, do tradicionalismo. Boto
de menos a novela realista porque para un paí en história como é o no o é ab olutamente nece ária. Aqui hai unha tendéncia reaccionária literariamente
de recurrir aos mitos, ao pasado.
Todo sabemos cousas do rural
pero falta a novela da emigración real e o que significou n o
nível ocioeconómico para Galiza, falta a novela da pesca, de todos os acontecementos que significaron o progreso para o noso
país, o adianto. Na balanza pesa
en exceso o mitolóxico e fantástico e hai auséncia de realidade.
Ne ta novela, como en todas as
rniñas, eu non coñezo ás per onaxe pero están formadas a partir da realidade, on recoñecíbei , verosímile e i o é porque
vou aoque vivo, aoque vexo.

A construción do texto literário require asi documentación,
tamén fontes orais neste caso.

To talmente e, para min, esta é a
clave da novela, como de toda a
miña narrativa. É unha teima
ideolóxica, o sentimentalismo
parécerne nefasto, coido que causa moita dor. Declárome racionalista que é o extremo aposto do
sentimentalismo. Parécerne que
os sentimentos xogan moi malas
pasadas, non me fio deles. Na
maior parte dos casos son palabras aprendidas, repetidas, trasnoitadas e fóra da realidade.

E que as relacións poden ser dou-

Recria episódios da história recente como a aparición do Gra,
po. T en idea de que moita xente
se pode ver recoñecida na obra?

Non só contaos acontecemento
senón que fai in trospección , recolle a viveza do momento. N a novela h ai debate, distintas visións
do que significou un feito histórico. Eu non coñecin ás personaxes
relacionadas co Grapo que aparecen na n ovela, por exemplo, a
nai dos presos, pero teño a certeza
de que o ambiente reflexado era
ese. É real que nos montes que
rodeaban Vigo se facia didáctica
do marxismo ou que se copiou a
man o Manifesto Comunista para
repartir e este feito, que entra na
novela, é dunha beleza extraordinária. É certo, e pasou en Vigo.
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co seu próprio semen. A novela é
unha crítica da hipocresia social?

V ostede é das poucas mulleres
que escreben novela. Por que
non hai máis escritoras nese
xénero literário?

Son personaxes que poden existir.
Despois de escrita a novela lin
que houbo realmente médicos
que en lugar de empregar o ~emen
do banco utilizaron o seu próprio,
chegando á altura de crer que podían ser os grandes criádores. A
nena que padece a pedofília do
seu pai está violentada e isto non
acontece sempre en Tailándia e
coa miséria. Aqui todo é tranquilo, dunha clase social elevada pero a violéncia existe. Semella como -se non pasase nada e por baixo hai un volcán de merda.

Coido que pronto haberá cárnbios.
O pasado ano comezamos en Vigo
un taller literário e xa duas ou tres
mulleres publicaron contos pero
os resultados veranse máis no futuro porque a novela necesita experiéncia, tempo e rnestria. O que
acontece é que hai poucas mulleres que teñan a literatura coma un
traballo. A novela require meterse
a fondo e as mulleres ainda·non
teñen o tan reclamado cuarto próprio . Para escreber necesítase independéncia. Esa é a clave, a liberdade persoal. •

P. BERGANTIÑOS

textos do Grapo e tiven grapos
que me informaron, ademáis de
xente dos bairros, curas obreiros ...
É novela e as personaxes son inventadas pero para escreber dunha operación preciso falar antes
cun médico. Por exernplo, a voda
de Abelardo e Aurora é real, as
palabras ali escritas son as que
pronunciou o cura naquel dia.
Introduce episódios de sexo,
pouco correntes tamén na nosa
literatura.
Nos últimos dez anos fumos as
mulleres as que metimos o erotismo na literatura galega que a pe-

nas aparecía. Considero que forma tamén parte da exclusión da
realidade e, da mesma rnaneira,
podemos poñer o contraponto
magnífico de Blanco Amor, que
foi quen rnellor tratou as personaxes femininas e denunciou a cousificación da rnuller. A auséncia
de sexualidade na nosa literatura
forma parte da mesma fuxida da
realidade e dun concepto do pudor atávico e atrasado.
Fala da verosimilitude das perso,
naxes. Un empresário católico
pedófilo, unha burguesa que non
se decata da bamba que ten na
casa ou un médico que insemina

l.J
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Enrique Muiño, a grande figura
da escena arxentina,
naceu en Laracha
Fixo famoso e popular o teatro ácrata
porteño de González Pacheco
-0- X. ENRIQUE ACUÑA

FOI UNHA FIGURA FUNDAMENTAL DO TEATRO E O CINEMA ARXENTINOS.
As BIOGRAFIAS ARXENTINAS SilÚANO COMO NACIDO O 5 DE SETEMBRO DE
1881 NO BAIRRO PORTEÑO DE SAN CruSTOBAL NO SEO DUNHA FAMÍLIA
DE ORIXE GALEGA. UNHA INFORMACIÓN NUNCA DESMENTIDA NEN NEGA,
DA POLO PRÓPRIO MUIÑO NO PAÍS QUE O ACOLLEU COMO EMIGRANTE.

Seria nunha xira artística que o
conduce de novo por Galiza en
otras terras da península cando
confese a verdade . Vai facelo
nunha entrevista que lle conce,
de a Enrique Estévez Ortega en
1923 con destino a Vida Gallega.
Será nas páxinas da revista ilus,
trada viguesa onde confese ser
natural de Lendo.

]

Desta parróquia do concello
coruñés de Laracha eran vici,
fios os seus país e con eles emigra a América e alí cofieceu
unha nenez na que no casal fa,
miliar se mantifia o galega como língua de comunicación
entre once irmáns que chegou
a ter a sua nai lavandeira de
profisión. Naquel Buenos Aires
onde se instalaron, o seu pai
exerceu de carpinteiro mentras
que xa con doce anos Enrique
ponse a traballar. O seu idílio
cos estudos fora certamente
curto e pasa a exercer de lava,
pratos no negócio doutro emi,
grante galego. Síntese explotado, abandona o fogar familiar e
dedícase a facer ruas polo arraba ld e pórtefio na compafia
doutros mozos sen ofício nen
benefício. Unha etapa perigosa
que pala· contra fíxolle deseo,
brir unha serán de 1894. Volta
para xunto os seus país e avísalles do seu interés en ser artista. O seu primeiro paso será o
de ser claque a cámbio de servizos de limpeza nos teatros.

Primeiro na Marina
O seu pai non estaba por secundar a paixón por un ofício que
consideraba de mortos de fame e
fixo o posíbel para ingresalo na
Armada. Caneando a disciplina
formou a sua primeira compañia
teatral para lecer dos seus comilitones. En 1902, logo de rematada a milícia, iníciase nos circuitos do teatro bonaerense e dá
todos os pasos necesários para
converterse en primeiro actor.
Mesmo a de traballar sen cobrar
no Teatro Apolo de José Podestá. Vive en pensións de mala
nota e lago non lle queda outra
saida que durmir nos bancos da
praza que acollía o Apolo. Para
comer, as veces, as sobras dos
camarins.
A situación toma distinto ca,
miño cando Ezequiel Soria lle
concede a oportunidade de de,

-o- e
Bel~
Zas caricaturizou a Enrique Muiño, a quen ollamos tamén na fotografia da esquerda, na revista Vida Gallega.

en papeles
de
certa entidade
nos que as zarzuelas nen os bai,
les estaban ausentes. Representa durante anos os clásicos esp afio is e o sainete criollo e
gauchesco. Mais tamén ser un
dos actores máis sinalados do
teatro social anarquizante que
encadilaba desde comezos do
século XX aos traballadores portefios. Como os proletários galegos no primeiró de Maio a
obra de Dicenta Juan José era
representada de continuo ao
lado de pezas de lbsen, Galdós
ou Mirbeau. Neses anos existiron teatros especializados en
programar obras duns autores
ácratas que nos seus libretos in,
cidían, con desigual sorte escénica, na loita de clases. Unha
aposta polo didactismo militante que levou ás taboas obras
dos espafiois Federico Urales e
Adrián del Valle e, sobre todo,
dun dramaturgo para quen Enrique Muifio representou nu,
merosas obras chamado Rodolfo González Pacheco.
Diversas pezas de Pachéco foron
representadas por Muifio xa en
en compafiia con Elias Alippi,
outro dos actores portefios máis
populares. Desde 1916 puxeron
en escena por diferentes teatros
do país Las vi'boras, a máis famosa obra das escritas polo drama,
turgo anarquista. En anos poste,
riores representaron Magdalena,

A contramano, El hombre de la
plaza pública e Juana y ]uán. Co,
etaneamente ás postas en escena
de Muiño, sempre en papeis estelares, outro actor de apelido
galego facia versións das obras
de González Pacheco. Eis o caso
de Alfredo Camiña para o Tea,
tro Boedo.

na Terra
A compafiia Muifio-Alippi viaxa en xira a Galiza e outras cidades do Estado españ.ol en
1922 nun percorrido inzado de
recoñecimentos. O madrilefio
Teatro da Zarzuela abriu os seus
telóns a Muiño e logo faríano
coliseus de Barcelona, Donosti,
Valéncia e Bilbo. Na Coruña
foi homenaxeado e no Centro
Galego de Madrid fo¡ agasalla,
do cun banquete no que Mar,
cial de la Iglesia leu unha am,
pla poesía adicada ao actor. Al,
gunhas das suas estrofas dician:
Rodolfo González Pacheco.

Cando os filias se
van, vanse con eles
osbravos do traballo, brazosfortes,
moliñospro querer, como de ferro
cando manexan atallante fouce;
vanse oseraras, lumiososinteleutos,
evanse os peitos nobres,
evanse os que puideran
ser eiqui loitadores,
equédanse os caciques ...
Eses ¡non hai Dios que os vote!

No cinema arxentino
A aparición do cinema sonoro
chamou a atención do se u sócio e seria Alippi quen de limar
os reparos que Enrique Muiño
tiña polo cine silen te. O actor
galega estrenárase coa cin ta

Los habitantes de la leonera
(1918), mais o seu devir teatral
o manteria nos anos posteriores
distante da pantalla . A influéncia de Alippi foi decisiva
para que participara en duas
películas dirixidas por Mario
Sófici; Los cadetes de San Mar,
tfn (1937) e Viento norte

(1937) .
Xa con Alippi debutando como
director, Muiño será actor en
Callejón sin salida (1938) e outra vez con Sófici traballa en El
viejo doctor (1939). Para o di,
rector chileno Carlos Barcos
que actua en Alas de mi patria
(1939) e con Francisco Mújica
na cinta Así es la vida (1939).
Veñen lago filmes como Huella
(Moglia Barth, 1940) que lle
dará unha enorme fama polo
seu papel protagonista ou a di,
rixida por Lucas Demare El cura gaucho (19~1), unha cinta
que lle vai significar o prémio
ao mellor actor d~quel ano ou,
torgado pola "Academia de Ar,
tes y Ciencias Cinematográf(
cas" da Arxentina.
O lugar prominente que ocupa

nas pantallas reafirmase cando
fund a xunto Alipp i e outros
destacados profisionais a pro,
dutora A.A.A. (Artista,Argent in os , Asociados). O primero
dos traba ll os q ue acomete a
empresa coincide coa prematu,
ra marte do seu sócio Elías
Alippi, circunstáncia que abriga a Lucas Demare a dirixir, ta,
mén coa preséncia de Muiño
como actor, a cinta El viejo

Hucha (1942).
Protagoniza outra cinta de Demare, Su mejor alumno ( 1944),
antes de coñecer como a produtora que el fundara entra en
decandéncia até desaparecer.
Mu iño recebe unha homenaxe
nacional pala súa xa longa tra,
xectória de éx itos no teatro e
cin e pa ra ao po uco retira rse
tan to da escena como da pan,
talla, n on sen ter feí to papeis
en filmes como Caballito criollo
ou El abuelo ( unha adaptación
d a o bra de Pérez G a ldós qu e
hai ben pouco tamén protago,
nizou Fernand o Fernán Gómez) .
Home afeito ás paixóns intensas
na sua vida persoal - borrascosas
e próprias de sátiro, chegou a
escreber alguns dos seus biógrafos- estivo casado en duas oca,
sións. Xa retirado dedicouse á
pintura, -outra das suas grandes
aficcións artísticas, tamén compartid a coa música- pala que
chegá a pendurar os seus cadros
en La. Peña do Café Tortoni e
na Galería Witcomb.En Maio
de 1956, faleceu en Buenos Ai,
res aos 74 anos. A sua nai, can,
do asistía a algunha das funcións que representaba co éxito
polos teatros pratenses logo no
camerino sempre lle espetaba:
¡Non tes nengunha gracia, meu fi,
llo. Pero o público é imbécil e ri ...

eu non sei de que! + .
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do por terra as porcentaxes do
compañeiro. O que comparten é
a idea de teren sido adiantados
no 'folc á hora de· introducir
voz. "Daquela non se levaba corno agora que todos os grupos teñen algun tema cantado. Era como se agora ves un home cantando nunha agrupación como a
nosa: extrano", comentan.

·~·

._.,.,. 1 ·. :.
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Beladona buscaron un estilo próririo no noso panorama musical.
c)s'primeiros éxitos públicos viñeron da sua participación no
Certarne Gálego da Xuventude e
_-da inclusión dalguns dos seus temas nos discos recompilatórios da
- convocatória. Atoparon a marca
da casa no "folc fusión" q~ acerta mentar algun dos seus membros. Outro inclínase por falar de
"folc vangardista". Hai quen os
emparenta co grupo portugués
Mad.redeus, en especial, ao comparar a vb~ de Elena Paz con Helena Salgueiro. "Elena tiña relación coa música portuguesa e viña dos estudos clásicos pero leva
xa cinco anos cantando co grupo
e ten unha grande expresividade", comentan os compañeiros,
coñecedores de que a entrada de
Elena Paz supuxo un cámbio
substancial na agrupación xa que
"cantando transmítese mellor,
conéctase con máis facilidade coa
xente, a mensaxe é máis directa".

-e> c .v.

B eladona é unha planta que as boas meigas empregan nos feiti ..
zos. Bicos de Sol polo moito que se agradece cando o grande
astro quenta, como os bicos. O grupo Beladona ven de publicar
o seu primeiro CD, Bicos de Sol, un traballo na liña que defi ..
nen como folc contemporáneo até a que evoluiron desde os
seus comezos na música tradicional hai uns oito anos. Os Beladona estarán este verán no festival folc de Lorient e no de Pardiñas.
Abriron un dia o d iccion ário e a
palabra apareceu ao chou: beladona. Gustoulles a sua sonoridade, tiña un aquel de máxico o
seu xeito de sair da páxina n un
volume tan grande. Repararon
no significado e decidiron que
ese tiña que er o nome do grupo, chamarse igual que aquelas
plantas que daban para tanto
meigallo . "O azar uni uno coa
palabra'', c mentan ele e na
forma de marcar e e nacernento
definen tamén . o perfi l da sua
traxectória. Atopar e e a pala-

flCCróN
l. TEN O SEU

bra como aconteceu hai cinco
an os cando, no daquela grupo
instrumen tal, entrou a voz de
Elen a Paz e lle deu un xi ro á
agrupación.
"Os com zos foron tradicionais
e logo deuse unha evolución da
que resulta este disco" comenta
Fran Górnez -congas, dj embé e
percusións-, "os cámbios fo ron
ao pouco , introducindo novos
instrumentos e facendo un repertório rnáis selecto", en gade
Xurxo Juncal -teclado, acorde-

5. EDÉNICA
lolanda Castafio

Espiral Maiar

PUNTO
A FRESCA ROSA
M 8 Xosé Queizán

Xerais

2. A

ROSA
DE BORGES
Xosé Carlos Caneiro

Sotelo Blanco

3. lNFANCIAE
DESVENIURA
DE LINO CARRAN
Xosé Miranda

Galaxia

NoN FiCC1óN
l. GRAMÁTICA
DA LINGUA
GALEGA Il.
MORFOSINTAXE
X.R. Freixeiro Mato

ANosa Terra

2.

4. NON VOLVAS
Suso de T oro
Xer¡:iis

GALIZANA
11 REPÚBLICA
Carlos F. Velasco Souto

ón-, "fixemos unha aposta clara
polo folc contemporáneo", conclue Xosé Liz -bozuqui, requina,
ocarina e gaita-, explicando a
traxectória do grupo.

Cando non se levaba cantar
"A marcha é longa, o sol pega
forre nas costas" lese na carátula
do traballo. Bel.a.dona ten a sua

orixe en 1992, cando un grupo
de mozos se uniron para tocar
folc ao xeito tradicional, uns
tres anos despois decidirianse
por incluir a voz que, a tal altura, está presente na maior parte
dos temas. ''Un 70% é cantado"
comenta con soma Xosé Liz. "É
dicer, sete temas do disco son
cantados e só tres instrurnen,
tais" corrixe Fran Gómez botan-

"No repertório incluimos temas
de raiz galega e tamén doutras
músicas. Queremos tocar para a
nosa xente pero sabemos que os
nosos sons tamén se poden exportar e se fóra escoitan a Belndona seguro que quedan con ganas
de buscar a nosa música tradicional" explica Xosé-Liz. Temas re,
collidos na Gargarnala, en Doade
ou en Melón compoñen este pfi,
meiro traballo do grupo xunto
outros da sua própria autoría. •

A rosa de Borges
Xau CMk1$ Ca.ndffl

3. A

NACIÓN
INCESANTE.
CONVERSAS
CON
X.M. BEIRAS
F. Pillado e
M.A Fernán-Ve,llo

l!U!ilu.<1tr
fl>*~

Espiral Maiar

4. LABREGOS
INSUBMISOS
Carlos Velasco

Laiovento

5. XACEMENTOS
ARQUEOLÓXICOS
DE GALICIA
Pilar Barciela Garrido e
Eusébio Rei Seara
Xerais

A Nosa Terra

,,
Librarias consultadas:
.
Cartobón (Vigo). Co11ceiro (A Corui'ía). Micltelena (Pontcn:dra).
.
Pedreirn (Santiago). Souto (~ugo). Tm:gu (Ourcnsc). ·.
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Gañainosl Gañamos! ele Gary Larson.

'A figura
de Pepe Velo
trascende o secuestro
do Santa Maria'

Pontevedra, unha cidade.pararir a cachón

Comecei ler Pensa. nao, de Anxo
Angueira, e fucen un repaso de Eu
rou.bei o Santamaria, de Sotomaior.

Teatro, cinema, contacontos, regueifas, exposicións, música e
pallasos entre os dias 14 e 23 de Xullo na Feira do Humor

Que leituras recomenda?

ne- pero céntranse principalmente na parte gráfica desta arte. A Feira do Humor de Pontevedra é o primeiro intento por
achegarse ao humor desde todas
as posibilidades que este oferece.
- Luís Bará, concelleiro de cultura
de Pontevedra, afirma que "é a
primeira vez que na Galiza se fai
algo así e que con esta iniciativa o Concello de Pontevedra
tratou de achegarse ao humor de
xeito distinto centrándose fundamentalmente na sua parte crítica e de denúncia social".

-0- FÁTIMA RODRfGUEZ

Na busca do sorriso e do divertimento o Concello de Pontevedra prepara desde o \lenres 14 até o Domingo 23 de
Xullo un festival multicultural
que ten como base o humor e.
que inclúe teatro de rua, cinema ao ar libre, contacontos,
regueifas, exposicións, música
e un Festival Internacional de
Clow no que será a primeira
Feira do Humor de Pontevedra. ·

!

J

A Feira do Humor de Pontevedra encádrase dentro da programación do Ano Castelao e nela
o Concello de Pontevedra trata
de homenaxear a faceta humorística do artista galega. O programa artéllase asi partindo da
própria concepción que Castelao tiña do humor non só corno
un xeito de facer rir senón tamén como unha actitude ante a
vida, como unha necesidade de
crítica e denúncia social. En palabras do autor de Causas da vida, o humor é "unha arte prodixiosa encanto que conscente" e
con esa filosofía o Concello de
Pontevedra presta un amplo espazo da cidade para o humor
que se está agora a facer no país,
para os herdeiros de Castelao. Os
clowns e a interacción entre actor e espectador no teatro de rua
farán nestas xomadas de Pontevedra a cidade máis divertida de
Galiza.
1!"-

•

A seriedade do humor
Entre os dias 14 e 23 de Xullo
todos aqueles que se acheguen a
cidade do Lérez poderán decatarse da seriedade que agocha o
termo humor. O concello prepa. rou para eses dias un amplo programa cultural que xira entorno
a catro grandes disciplinas do
humor: o humor gráfico, o cinema de humor, o teatro - en salas
e de rua- e os clowns. Con este
programa inténtase mostrar a

Viñeta de Xaquin Marin.

amplitude da arte humorística
sen restrinxila á sua faceta gráfica. Os máis interesados na parte
gráfica do humor poderán asistir
ás exposicións dalgunhas das
obras de Xaquin Marin e de El
Roto no Teatro Principal ou á
mostra de Humor Lusófono na
Faculdade de Belas Artes. Para
os que prefiran o ar libre e pasear polas ruas e prazas, o Sábado
15 de Xullo a partir das 11:30 da
mañá teñén unha boa opción no
casco histórico de Pontevedra.
Nesta xomada poderán participar da homenaxe que diversos
artistas galegos lle farán a Castelao.

Cinema, con grácia
Os amantes do cinema terán a
ocasión de asistir á proxección
de fitas tan diferentes como
Tempos Modernos de Chaplin,
Desmontando a Harry de W oody
Allen ou El Milagro de P. Tinto,
entre outros. Aqueles que prefiran a imediatez do teatro teñen
unha ampla oferta de espectáculos dramá"ticos e de animación
repartidos en distintos espazos
da urbe e os que sintan a necesidade de expansión do seu clown

interior non teñen máis que
acudir ao Festiclown 2000, do 17
ao 22 de Xullo, que conta entre
outras actividades coa celebración de dous cursos de clown e o
Certame de Clowns de Galiza. Os
participantes do certame optan
a unha contratación para as festas da Peregrina nas modalidade~· de espectáculo de rua e espectáculo interior.
Na Galíza xa existen festivais e
museus nos que se ten en conta
.o humor -especial atención se
lle prestou, por exemplo, en FeCándido Pazó participa can éonta-cantos.

Dentro da Feira do Humor hai
tamén un lugar para o recoñecem en to dos artistas. Un xúri
composto polos portugueses Osvaldo Mateo de Sousa, António
Ferreiro dos Santos, o ourensán
Benito Losada, Fernando Iglesias, Carlos Portela e o escritor
pontevedrés Manuel Lourenzo
outorgou os Premios Castelao
do Humor Gráfico na sua primeira convocatória. Estes galardóns, que se entregarán ás 13:30
horas do Sábado 15 de Xullo no
Teatro Principal recoñecen o
traballo dos artistas galegas António Amado Lourenzo, Xosé
Luís Martín Pereiro e Xacobo
Fernández Serrano que recebirán o primeiro, segundo e terceiro prémio. No ámbito internacional o xúri premiou ao artista
norteamericano Gary Larson
pola renovación que levou a cabo no humor do absurdo e pola
análise sociolóxica da sociedade
contemporánea que desenvolve
na sua série The Far Side. Á hora·
de outorgar os prérnios o xúri
baseouse nos contidos de crítica
social e na defensa da igualdade
a través das obras.
Na Feira do Humor de Pontevedra hai un espazo para todo excepto para o aburrimento, a depresión e o amargor. Todo o
mundo está convidado, sempre
que leve consigo o máis grande
dos sorrisos. •

Recomendo Arraianos, de Méndez Ferrín, e O lobo guerrilleiro,
do portugués Bento da Cruz, unha novela fermosísima sobre a
guerra civil na zona arraiana.

\l ostede asina unha biografia
sobre Pepe \lelo. Como come,
zou o seu idilio co personaxe?
Os dous nacimos en Celanova,
ainda que non coincidimos ao ter
marchado el da Galiza en 1948 e
non voltar. Hai perta de quince
anos, cando eu me achegaba ao
xornalismo afeizoado, alguén me
contou que un de Celanova secuestrara un barco. Pareceurne un
personaxe moi atractivo. Despois,
ao perguntar, atopei semellanzas
vitais con outro celanovés, Celso
Emílio. Comecei descubrir aspeetos novas de Velo, deime conta
que era un personaxe moito máis
rico que o que amasaba o capítulo
do secuestro. Non se pode entender o secuestro do Santa Maria
sen el, pero si se pode entender a
Pepe Velo s n esta acción.
Surprende que en 1961 este personaxe desde \lenezuela planifique o secuestro dun trasatlánti,
co portugués para denunciar as
ditaduras de Franco e Salazar?
Non surprende xa que era un home de acción. Tiña claro que as
ditaduras non se ian rematar con
oración.
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Coñecen os vidños de Celanova a figura de Pepe \lelo?

Ra1
ora

A xente maior lémbrao con agarimo, como a unha persoa que desprendía bonhomia. Tiña algo que
atraía. Entre a xente nova, non se
coñece. Marchou en 1948 e unha
grande descoñecido. Nada que ver
co que significa para Celanova
Celso Emílio Ferreiro. Se a sua vida non estivera vencellada ao antifranquismo desde o exterior, a
sua dimensión hoxendia seria
comparábel a de Celso Emilio.
Despois desta biografia, queda
moito por facer. O seu frllo Vítor
Velo quer ver publicados os escritos do seu pai. •

~

Xornalista. Celanova (1959)
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A apoteose de Alonso Montero
Entre Ventosela e Trasalba hai
dúas leguas, indo polo atallo,
pero non atallou nadiña Alonso
Montero pra recibir o premio
que na Casa Grande de Don
Ramón se dá aos que disfruta,
ron da amizade de Otero Pedra,
yq, ou traballaban dabondo nos
asuntos polos que o mestre in,
mortal tiña maior agarimo. Ti,
vo que chegar o ano de seu xu,
bileo académico, pra ise rapaz
de Ventosela, que non poido ser
examinado de ingreso por Don
Ramón Otero no Instituto de
Ourense, gañase o Premio Tra,
salba, só distante dúas leguas da
aldea onde naceu.

• NON SERVÍA PltA A LABRANZA. Nembargantes, en

T rasalba, o outro domingo, esti,
vo comedido. Falou o indispen,
sábel, decindo as palabras xustas
acerca da súas coincidencias e
disidencias con Otero Pedrayo,
pra acabar lendo a verdadeira
narración da súa ida por primei,
ra vez a Our_ense, acompañadq
da súa naí, _pra facer o ingreso
no Bacharelato.
Tiña xa catorce anos, pero seus
pais decidiran que estudiara,
porque non servía .pra traballar
na labranza. Pois ~n médico de
Ribadavia (que non era , Ru,
bén) descubríulle o rapaz unha
doenza cardíaca, diagnóstico
que pasado o tempo resultaría
incerto.

O

utros moitos escritores
levámolo, un cada ano,
antes que Alonso Mon,
tero. Uns por ser máis vellos
que el, pois hai sempre certo
respecto polos dinosaurios. Al,
gúns por motivos circuntan,
ciais ou episódicos. Mais por
primeira vegada otorgouse a
unha persoa que fixera da pala,
bra oral un culto semellante,
ainda que en tono menor, ao
que lle rendiu o señor Trasal,
ba; o máximo orador galego de
todos os tempos. A elocuencia,
e cadra, voou a cabalo do
vento, tras o mencer, dende
Trasalba a Ventosela, pra pou,
sarse nos beizos daquel rapaz.
Quen, pouco despois de que
non o poidera examinar, nen
acuñar, o depurado catedrático
de Xeograffa e Historia, foi es,
collido pra dar a benvida a
Virxe de Fátima, ao chegar a
sua freguesía.

• 0 TERCEIRO SECRETO DE
FATIMA. Xa que a X.L. Salga,
do, ao facer a laudacio de
Alonso Montero, con singular
acerto, revelou o que cabria
chamar terceiro secreto galego
da virxe portuguesa. O de que
seu mestre colega debutou co,
mo orador falando, upoño no
adro da igrexa de Vent sela, na
solemne recepción vecinal da
Virxen de Fátima.

Temas así, a Xesús Alonso, de
novifio, sendo un precoz predi,
cador sagrado. Sen necesidade
de estudiar no Seminario, co,
ma tancos outros escritores da
súa época, Alonso foi, por un
intre, unha especie de Fray Ge,
rundio de Campazás, ou cecais
mellar un aprendiz de Fray Luis
de Granda, ou de D. Marcelo
Macias, o mestre amado de don
Ramón, nas humanidades e na
oratoria.

M

ais, o rapaz de Ventosela, o
demo da elocuencia levou,
no por outro camiño sen
atallos: o da oratoria civil, polf,
tica e literaria, contestataria e
erudita, pugnaz e épica. Dende
que o famoso tribuno agrario,
Basilio Álvarez, se fixo lerrou,
xista, non se ouviran nos rueiros
e nas prazas do país unha voz
tan ardente e convincente. Pe,
ro, en galego, pois o abade de
beiro sempre botaba en castelán
seus acesos discursos.
A .palabra de Alonso extendeuse

M

ais, cambiou o destino de
Alonso Montero, que
poido ser o de catedráti,
co de Xeografía, en vez de ser
de Literatura, se entón chega,
ra a ser alumno de don Ra,
món. Mais o señor de Trasalba
levaba varios anos expulsado
da súa cátedra pola autoridade
franquista. Do cal se lamenta,
bao conserxe da Normal, ve,
ciño tamén de Ventosela,
quen se escusaba ante a súa
conveciña, a nai do rapaz, de
non poder alcuñalo: Ay, si es,
tivera don Ramón! Se poidera
examinalo ! •

Noriega Varela e Otero Pedrayo ante o corl>allo de Trasalba.

• 0 PREMIO TRASALBA
2000. A narración de Alonso

por todos os ámbitos cunha faci,
lidade de expresión que a fai
máis apta pra ilustrar a xente e
descubrirlle terribles secretos
-moito máis horribles que o ter,
ceiro de Fátima- que el investí,
gou primeiramente en seus in,

Montero, quizaves o escrito,
máis belido e sentido de toda a
sua inmensa obra puxo un bro,
che de ouro -de ouro das xestas
e das toxeiras- ao acto de en,
trega da xarra burlesca de Díaz
Pardo que simboliza o premio

contables estudios adrede de
tantas figuras e obras literarias.
E súa xenerosidade é tanta fa,
lando de xente sen importancia,
que certa vez estuvo, na Coruña,
unha hora enteira tratando da
vida e da ~bra de Borobó.

Trasalba. Precedida de Alonso
polas medidas, enxundiosas e
sutiles palabras de Sixto Seco,
Damián Villalaín (que presen,
tou o libro de Otero, editado
por Galaxia pra este lecer) e
X.M. Salgado, penso que fo¡ a
máis brilante das festas litera,
rías de Trasalba as ·que concu,
'.rrín: Así resultou a ben mereci,
da apoteose, coma escritor e
orador, de Alonso Montero; na
que só botei en falla a presen,
cia dalgúns dos xa célebres lite,
ratos da Xeneración da Noite, da
que o Premio Trasalba 2000 foi
a súa voz máis elocuente e des,
temida.

'

-

,

'Epreceptivo que, o día da
recepción de tan valioso
loureiro, a persoa premia,
da ofreza un volume con páxi,
nas, éditas otriné-ditas;-do sPTr-+- labor intelectual". E nesta oca,
sión, Alonso Montero ofreceu
unha parte dos seus traballos
de tema oteriano, algúns referi,
dos a unha parcela pouco estu,
diada da obra literaria de don
Ramón, a da poesía. Coma in,
dica xa Alonso no prólogo clise
volume seu, titulado Oteriana,
no que recolle antes outros
achegamentos a vida e obra de
don Ramón Otero Pedrayo, e
de xeito especial o seu contra,
tempo do franquismo. Pois pra
o reiseñor de Trasalba, como
pra tantas outras aves carnosas,
penso eu, aquelo non foi un
tempo, senón un contratempo
inacabábel.
•

TELEFONAZOS ERUDITOS.

Destacan nistes escritos de
Alonso arredor de Otero seus
artigas ou opúsculos sobre A
Estadea elexíaca do Seminario
de Estudos Galegos, a relación
con Cabanillas, Castelao,
Blanco Torres, Ramón Piñei,
ro ... Anque o que ocupa máis
a atención do autor é o que
denantes señalaba no prólogo:
a poesía de don Ramón. Non
é de agora ise interés. N un
anaco publicado en La Voz de
Galicia (J,xu,1987), recollido
en O reiseñor de Trasalba, titu,
lado Telefonazos eruditos, de,
cíase:

'f

altóulle tempo a Filgueira
Valverde, en canto vol,
veu a Pontevedra, despois
de participar no Simposio so,
bre Otero Pedrayo, pra decirlle
por teléfono a Alonso Montero
que Borobó gardaba un curioso
poema de don Ramón de T ra,
salba, co que non contaban os
seus afáns coleccionistas.
Aquela mesma tarde de domin,
go telefoneume, a súa vez, Xe,
sús Alonso, pedíndome que lle
enviara o máis axiña posíbel
tales versos de Otero consagra,
dos a Os catorce de Osebe, dos
que acababa de falarlle Filguei,
ra, pra incluílos co centón lfri,
co pedrayano que lle encargou
determinada editorial".
Remitinlle de seguida os versos
de don Ramón, adicados a
Aquilino e os seus amigos, aos
que alude Alonso sen nomealos,
nunha noitiña. •

~-
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Sol con protección
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Praia ou monte. Tanto ·un lado como o outro son ideais
para tomar o sol, pero con
precaución. Os demartólogos
avisan de que o que se fai de
novo págase de maior e o

melanoma representa un perigo real, polo' que convén
empregar unha crema protectora. Hai que aprender dos
vellos de antes, sempre protexidos dos raios solares.+

• PÁXINAS COORDENADAS POR M2 X. GÓMEZ •

····-· ······································································
obra, na Casa da Adminis-

tración de Sargadelos .

MARTA G. FILGUEIRA

BerrogüeHo
toca o
Venres 14
en
RE DON DELA
eo
Mércores 19

. en BOIRO.

.,
Ba.tona.
• EXPOSICIÓNS
GOYA
Poderemos ollar a série de
gravados La Tauromaquia
na Sala de Recepcións do
Concello até o 27 diste mes.

Boiro
•MÚSICA
BERROOÜETO

O grupo fok galega dará
un recital o Mércores 19,
na Praza do Concello ás 23
horas.

Bueu

• LEITURAS
MANOLO PIPAS
Dá un recital poético, este
Xoves 13 ás 21:30 h. ·na
Taberna do Pancho (A Graña 93), baixo o título de
"Poesía lnsubmisa" .

Cerdido ·
• EXPOSICIÓNS
CARMEMUIÑO
Mostra os seus debuxos e
pinturas no espácio público
Recrearte' 2000, criado polo
Concello coa intención de
dar a coñecer e promocionar a artistas da comarca.
Até o 23 de Xullo.

Cervo

• EXPOSICIÓNS

JOSÉ MARTÍNEZ
Até finais de Xullo poderemos ollar esta exposición
adicada ao fundador de
Ruedo Ibérico na Casa da
Adminstración de Sargadelos. Nado nunha vila valenciá, desde moi novo traballou na t'ederación Rexional de Camponeses de Valéncia, da CNT. Cando a
guerra civil combate como
voluntário no frente e lago
pasa ás Milícias da Cultura
do Ministério de lnstrución
Pública. Rematada a contenta, é apresado e condeado a un reforrnatóri~ por ser
menor de idade. A saída
forma parte do movimento
de resisténcia anti-franquista, é detido en 194 7 e ao
ano seguinte exíliase. Funda
Ruedo Ibérico en 1961.

mostra de fotografia, do colectivo Olio de Vidro, composta polos traballüs realizados por este colectivo sobre
o histórico mercado.

nia e Nicaragua e nas que
descubrimos que, xunto á
cor, está a preséncia de sombras negras que revelan un
mundo feíto da nosa mesma
carne. Unha visión do Sul
auténtica, na que nos niostra
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 de alcanzárense na Terra os 6.000
millóns de seres humanos.

PASTOR ÜUTEIRAL
Mostra da obra do pintor e
fotógrafo ourensán, na Sala

de Exposicións da Biblioteca
Pública Miguel González
Garcés; trátase dun criador
independente que, polo seu
trabalfo coa cor e a forma,
asi como a interpretación
da tradición dun país fundamentalmente pictórico,
se converte en singular na
nova pintura galega.

MERCADO
DE SANTO AGOSTIÑO
A agrupación cultural Alexandre Bóveda organiza esta

Corporal, IJ1versi6n e transformación, ¿E o Omamenw un
Crime? e Voos de Fantasía.
Entre as pezas da exposición

figuran obras importantes de
moitos desefiadores e inclue

O. Gehry, Ron Arad, Edgar Brandt .. ., obxecws de cerámica de Pablo Picasso,
Roseline Delisle ... ; obxecros
de vidro e cristaleri.a. de Fulvio
Bianconi, Dale Chihuly... ;
xoia.s e obxectos de metal de
Salvador Dalí, Bruno Martiruwi ... ; ou teas de A.dele
Lutz, Junichi Arai, Jack
Lenor l.arsen entre outros.
Até o 30 de Seternbro na

A Coruña.
•CINEMA

A galeria

Sargadelos
de FERROL
mostra
diversas
obras de
Carlos

Maside.

Fundación Barrié.

MUNDO GRUA
De Pablo Trapero (España,
1999),primeiralongarnetraxe que nos mostra a Rulo,
de 50 anos, baixista dun
grupo de rock famoso dos
anos setenta e agora busca
traballo como operador de
guindastres de construción.
lnícia unha relación con
Adriana e debe manter á
nai e ao seu filio ... O Xoves
13 ás 20:30 horas no CGAL

A EsPAÑA r:t C\ru..c6 V
A arte da prata e das xoias, é o
tftiulo da exposición que,
con motivo da comernoración do seu centenário, poderemos ollar na Sala de Exposicións do Quiosque Afonso até o 17 de Setembro.

MURGUIAEO
ARQUIYO DO REINO
DEGALIZA
É o título da mostra que
podemos ollar no Arquivo
do Reino de Galiza no Xardin de San Carlos.

• EXPOSICIÓNS
LuísSEOANE
O polifacético pintor é
obxecto dunha mostra fo;
tobiográfica da sua vida e

obxectos explora as influenzas criativas e estilísticas que
configuraron o deseño do século que termina. Céntrase
en aspectos que foron rexeitadqs polo deseño moderno,
o non racional, o non funcional e o inesperado; calidades presentes en catro seccións temáticas: Linguaxe

mobles e lámpadas de Frank

• EXPOSICIÓNS
SABELA CANITROT
A pintora pontevedresa
colga os seus lenzos na sala
de exposicións A. Domfnguez Bua.

ASPECTOS ÜRlXINAlS

Artes decorativas do século
'.XX. A través de roáis de 200

Xuroco LOBATO
Baixo o título A cor do Sul.,
reune unha mostra de 97 fotografias tomadas en Angola,
Guatemala, o Sáhara, Armé-

•MÚSICA
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~GLADIADOR. Un

xeneral romano négase

a aceitar ao novo césar por-{!ue matou ao seu próprlo pai,
de modo que o condenan a
tnorté. Pero fuxe, cónvettese
en esclavo e logo nun gladta.dor que pretende volver Ro-

fiía ao SéU rego.

~ TERRA DE FOGO.
, . Un bllscador de ouro
vai á T erra do Fogo e recluta
a váribS aventureiros para le·
var a cabo a sua etPpresa. Pe.. ró"wpará co frío, a desean, fian$. do5 ~Us e a lóxica oposición dos índios nativos.
d!
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TEMPO DE CARLCS V
A música relixiosa, concerto
organizado con motivo da
comemoración do seu centenário. Será o Domingo
16 na lgréxa de Sta. Maria

do Campo .

Ferrol
• EXPOSICIÓNS
CARLOS MASIDE
Mostra da sua obra Apuntes, debuxos, xilografías, entre a que ternos a ocasión
de contemplar algun dos
seus gravados, técnica na
que foi considerado un
grande mestre; poderemos
vela na Galería Sargadelos .

Los ROSTROS DEL MITO
Cento cincuenta fotografías, moitas inéditas, ademais de entrevistas cos descendentes dos integrantes
do Destacamento Baler, que
defendeu unha igrexa durante un ano após ter rematada a guerra, compoñen
esta mostra coa que se pretende desmontar a visión
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• EXPOSICIÓNS

•••••••••••••
que o franquismo deu diste
feito. No Centro Carballo
Calero até o 30 diste mes.

A Fonsagrada.
• EXPOSICÓNS
TERRA DE Fooo
Poderemos ollar a mostra
de fotos da rodaxe desta fita cinematográfica no Mu-

seu Etnográfico Comarcal.
·~
Go tan.
• EXPOSICIÓNS
ARTE BRONCE
FUNDICIÓN
lsta tenda-exposición, despois dos traballos de ampliación, oferece máis de 200
obras: obra en terra cocida
de José Molares; obra pictórica de Carlos Maño; e obra
gráfica de diversos autores.

Gondomar
•MÚSICA
MILLAOOIRO
O grupo galega chegará á
Alameda co seu folc o Luns
16, ás 22:30 horas.

Lugo
• EXPOSICIÓNS
COLECTIVA DE V ERÁN
Mostra que se mantera até
o 31 diste mes na Galeria

Clérigos.

]AVIER. MELÉNDEZ URZA
MOAÑA:

o duo
musical de
fusión folc·
underground
Meigalaica,
actuará o
Sábado 15 a
partir das
23:30 h. no
Café-teatro
do #lea/.

Mostra as suas esculturas,
até o 16 de Xullo, na sala
de exposición ucapela de
Sta. Maria" do Centro de
Artesania e Deseño (Ronda
da Muralla).

MEMÓRIAS 00
lMPÉRIO ÁRABE
·Mostra que podermos
ollar na sala "Isaac Diaz
Pardo" do Auditório de
Galiza, até o 27 de Setembro, dentro do Com-

postela Millenium Festival.
MUSEU VIRTUAL:
SANTIAGO E
OCAMIÑO
As novas tecnoloxias presentes nesta mos~ra que
permanecerá un ano en
Santiago. Estrutúrase en
sete partes, desde as que se
poderá acceder aos pontos
máis rechamantes da cidade e experimentar sensacións de imersión grazas á
combinación de efectos
visuais e auditivos ou visitar un museu virtual con
extractos temáticos da
Fundación Granell e do

Museu do Povo Galego .
Tecnoloxia, interfaces virtuais, multimedia ... No
Pazo de Fonseca. En Setembro trasládase a San
Martiño Pinário.
AUTRO·RETRATO
DE SANTIAGO
Até Setembro na lgrexa da
Compañia. Unha exposic ión elaborada desde un
ponto de vista diferente e
que reauire unha aliada, tamén, diferente, onde os sentidos, a procura da cidade e
o re-encontro con ela prodúcense a través dos máis
diversos elementos: persoas,
sons, arrecendos, poesía...
T EMPO DE RÁDIO
Mostra realizada con motivo do 75 an iversário da
rádio. Pódese coñecer a
evolución da tecnoloxia,

a história e anécdotas. Estará en San Domingos de
Bonaval até o 18 de Xullo.
ROSTROS DA TERRA
Sobre a realidade xeográfica en diferentes zo. nas e países amasados a
través de representacións
hitóricas e actuais a
meio da novas tecnoloxias. En Salgueiriños durante Xullo.
GRANELLE
AMPARO SEGARRA
Eugenio Granell presenta
a exposición "O elixir do
alquimista", e Amparo
mostra unha colección dos
seus coUo.ges. Na Furulaci6n
Granell até o 26 de Xullo.
•MÚSICA
FESTIVAL
INTERNACIONAL DE
MÚSICA DE ÜALIZA
Re mata o espec t áculo
mult id isciplinar que se
vén realizando desde o 1
diste mes en diferentes lugares coas seguintes propostas: o Xoves 13 intervirán A Real Filharmonia
de Galiza, dirixida por Ernest Martínez· Izquierdo,
xunto co guitarrista Víctor Monge, Serranito na

Homenaxe a]O(l(JUÍn Rodrigo, ás 22 na Praza da
Quintana. O Venres 14, ás

Pasadena Roof Orchestra.

~GOANTIQUA
E o título da mostra arqueo lóx ica que pode reomos
ollar na Sala Porta Miñá.

21 horas, no Audítório de
Galiza poderemos escoitar
a Misa de· Bernstein, que
contará con Loquillo e
Cristina del Valle, a Orquestra y Cor Valencia, a
Escolanía de Nuestra Señora de los Desampara·
dos, o Combo del Taller
de Músicos de Barcelona
e o Coro Street Pople que
tratarán de cumprir o obxectivo que marcou Berstein con esta obra. O Sábado 15, poderemos asistir
a unha versión de lván, o
T erríhel, con Juan Echan ove como narrador da
música do Orfeón Donos·
tjarra e a Orquestra da
Opera de Sofia. E o Domingo 16, a ópera Mephistopheles, coa Orquestra e Coro da Ópera Nacional de Sofia, dirixidos
por Gueorgui Notev.

FESTIVAL MÚSICAS
00 MUNOO 2000
Programa que abre as
prazas compostelás a artistas e estilos do máis diferente. Comezará o Luns
17, ás 21 horas, coa música do cantautor Waldema r Bastos "a vo z de
Angola", na Praza da
Quintana; e o Martes 18,
ás 23 horas, estarán The
Platters (Estadoas Unidos), e Pl8 (Cuba), grupo capitaneado polo ex
Mano Negra, ·Tom Darnal, que mestura folclore
con ritmos electrónicos,
reagge xamaicano e a
chafon francesa; na Praza
do Toral.
ÜLEN MILLER
ORCHESTRA&
PASADENA ROOF
ORCHESTRA
A batalla das orquestras, o
Luns 17 na Praza do Obradoiro ás 22 horas. Venda
de entradas no Corte Inglés, cadeiras 1.000 pta.
resto de aforo 500.

T DE TEATRO
Interpretarán a obra Criatura, o Martes 18 no Teatro Principal ás 21:30 horas
e Mércores 19, ás 22 h. t

S ARA L AMAS
M tranos os seus gravados
no Centro de Gravado Agua-

cinr.a.
"Os nasos artistas", no Ate-

Noia

neu até o 24 diste mes.

• EXPOSICIÓNS
ENTORNO E FUTURO
Poderemos contemplar esta
mostra na ala de Exposicións do Teatro Coliseu No-.
e/a, até o dia 23 diste mes.

Ourense

JAVIER VI EIRA
Mosrra as suas esculturas, e
Vento colga as suas pinturas, n a Galería de Arce A

Carballeira.

•MÚSICA

MANU
Muniategiandikoetxea, de
apelido, titula Tartekoak,

]AMES BROWN

~ntres

nós . Retrato de famí-

lia, a mosrra de pintura
• EXPOSICIÓNS
ÓSCAR BRANDRIZ

BRANDA
Mostra a sua obra, no ciclo

que ten, durante todo iste
mes , na galería Marisa
Marimón. Pintura figurativa de marcado carácter
xeométrico que conclue

En rota
ÜESCIDA POLO MINHO
EN DEFESA DA LíNGUA
Programa de actividades organizadas polo MOL en Tui que convidaª todas as persoas a ista xomada lúdico-festiva que ten como centro
físico o río Miño e como temático
a língua comun da suas marxes. O
Venres 21 será a chegada ao acampamento, na Riveira de Caldelas,
pola tarde. O sábado 22, Carlos
Quiroga lerá ás 10:30 o Manifesto
diante do Teatro Principal de Tui;
ás 11 será o colóquio: O reintegracionismo nos ámbitos laboral e cultural, na Casa da Xuventude, con
Carlos Quiroga, Xavier Paz, Ramom Pinheiro e Clara Martins; ás

nuns cadros de liñas moi
es belt as e sutis que o
achegan á abtracción, pero que se arredan dista,
polo recurso das perspectivas e volumes.

13 horas, xantar na Riveira de Caldelas; ás 17:30, saída da descida
desde a Riveira de Caldelas até o peirao da antiga Fábrica; e ás 22 Recital Poético con música tradicional
(aberto a quen desexe participar).
O Domingo 23 levántase o acampamento e despedida. O prezo por
persoa é ae 2.500 pta., e inclue
acampamento, descida e xantar do
21. As inscricións pódense -facer
até o 16 de Xullo, no Apdo. 27 de
Tui, no correo electrónico
mdl@pagina.de ou no telf. 988 242
321. Débese indicar mome, apelidos e telf. de contacto das persoas
que queiran participar na descida
en canoa.+

Oferecerá, este Xoves 13,
o único concerto no Estado, cos seus desgarros guturais e cénicos interpretando desde espirituais a
rap, o que foi traxectória
da música afroamericana
dos últimos 30 anos. Esta·
rá no Campo de futbol dos
Remédios ás 22 horas. A
entrada anticipada custa
1.000 pta., o mesmo dia
1.500. Véndese nos centros El Corte Inglés e C.
Comercial El Paseo-La
Región.

=o
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de distintos aspectos da cultura galega e na que se estabelece un diálogo entre os
bailes tradicionais da Galiza
e os das outras cidades europeas que comparten a capitalidade cultural. A música
estará a cargo do Grupo de
Gaitas da Comunidade
Autónoma de Galiza, con
gaita, violino e frauta. O
Venres 14, ás 22:30 horas,
no Campo do Souto.

da Voz xatenentendo.com.
Con Siro e Kiko Da Silva,
na Galería Sargadelos; ás 22
h pasarruas con Os Qui·
lombeiros de Monte Alto,
na Praza da Peregrina; e ás
22:30, cinema con El viento
se llevó lo que de A.
Agresti, no Paseo Odriozola; o Mercares 19, ás 20 h,
mesa redonda sobre Humor
Gráfico, na Galeria Sargadelos e á mesma hora inau-
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MAR TEJADAS
Interpretará música de órgano na lgrexa da Universidade, o Luns 17 ás 21 h_

•TEATRO

VICENTE E IRÉ
Expón as suas pinturas até o
Sábado 22 na Sala Nova Rua.

-
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JosÉ Mª MAs I BoNET
Presenta O canto das
Pedras, música de órgano, o
Xoves 13 ás 20 horas, na
Catedral.

Ortigu.e ira
•TEATRO
XACARANDAINA
Interpretará Camiño do Sul,
o Xoves 13 no Auditório

Municipal: .

Pontevedra.
•ACTOS
FEIRA 00 HUMOR
Que se celebrará desde o
14 ao 23 de Xullo e na que
haberá humor gráfico, festival de clowns, mostra de
teatro e cinema de humor.
Entre outros actos, o Venres 14, ás 19:30, corrieza a
Feira no Paseo de Odriozo/a;
ás 20 horas, malabares con
Maicousin na Praza da
Verdura; ás 22:30 Balea
Branca representará a obra
Parella aberta n o Teatro
Principal e no Paseo Odriozola proxectarase a fita
Tempos Modernos de C.
Chaplin, 1935; e ás 24 horas poderemos escoitar as
regueifas de Pinto de Herbón e Luís Caruncho na
Praza do Teucro. O Sábado
15, inserido no programa
Humor nas prazas, haberá
un percorrido polo roteiro
Castelao, ás 11 :30, no
Centro Histórico; ás 13:30
será a Entrega dos Prémios
Castelao de Humor Gráfico, no Teatro Principal; e
tamén aí se celebrará a
abertura das exposicións de
humor gráfico : El Roto,
Xaquin Marine, no Pazo
da Cultura, "Novos Valores" e Prémio Castelao, e
Humor Lusófono; as 22
horas, no Teatro Principal
actuarán os Magical Brot·
hers; as 22:30, cinema con

El milagro de P . Tinto
(1998), de J. Fresser, no

Padrón

Paseo Odriozola; ás 23 horas, na Praza da Verdura

•MÚSICA

Candido Pazó, contacontos; e ás 24 h Mofa e Befa
representarán Para ser
exactos na Praza do Teucro.
O Domingo, ás 22:30, Teatro Margen con War na
Avda. de Santa María; ás
22:30, no Paseo Odriozola,
proxectarase a fita ]our de
fete (1949), J. Tati; e ás 24
horas, na Praza do Teucro,
Teatro do Morcego representará O Lazariño de Tor·
mes. O Luns 17, na Galería
Sargadelos, Charla-colóquio Humor Gráfico:
LPO e ás 22:30 no Paseo
Odriozo/a, cinema con Desmontando a Harry, de W.
Allen ( 1997). O Martes
18, ás 10 h, preséntanse os
cursos de clown, de iniciación e para profesionais,
no Pazo da Cultura; ás 20
horas, será a presentación
do suplemento de humor

BALLET ÜALEGO

REI DE VIANA
Baixo a dirección de Victória Canedo, cenificará a sua
última montaxe coreográfica Jacobsland, recriación

gurarase o Certame de
clown, no Teatro Principal;
ás 21 h Picompé actuará
na Praza da Leña; e ás 22 h
Minguella fará unha mostra de clown no Teatro
Principal; e ás 24 h, no Cama wey actuará Dani
Pérez.

O apestado,
de Castelao,
a quen o
Museu de
PONrEVEDRA

lle adica
unha
mostra.

•CINEMA

•

LITTLE V OICE
De Mark Herman (USAGB, 1998), inserida no ciclo Cinema de actualidad.e;
baséase nunha obra teatral;
é unha fábula con tintes realistas, unha galería de personaxes da rua e a história
dunha rapaza que vive imbuida nun mundo interior,
tras a morte do pai; posue
un don que tentará ser explotado por cazatalentos.
Está organizado polo cineclube Pontevedra e será o
Mércores 19 en sesións de
20 e 22:115 horas. Tamén
poderemos ollar, ás 20 horas Curtametraxes galegas e
españois, organizados por
Bértola, en colaboración co
Ateneu o Toxal. Na sala de

Caja Madrid.
• EXPOSICIÓN$
JESÚS PASTOR
Mostra o seu traballo que,
baixo o título Los matices
de la percepción, reflicte o
proceso de investigación en
tomo ao cómo e o porqué da
aparición da imaxe no plano, sobre unha superfície, asi
como o comportarnento e as
relacións dos seus elementos
en matéria perceptiva. A
aparéncia formal das suas
obras, unha espécie de labi- ·
rintos acuáticos, invitan a
entrar no xogo da mirada.
Na Galeria de Arte Anexo até
o 12 de Agosto.
CASTELAO
Mostra de máis de 200 pezas que buscan ofrecer unha "visión total" da sua
obra, con trinta obras inéditas. Organízase 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 Corrida
de Touros ou a obra de
1920 Gitana con Abanico, o
tríptico Unha fesr.a na aldea,
que só se coñecia por fotos.
Tamén se poden contemplar os debuxos a lápis cos
que se declarou á sua mu-

Obra de
Jesus
Pastar, que
ten unha
exposición
na galeria
Anexo de
Pontevedra.
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ller. No Edificio Sarmiento
do Museu de Pontevedra.

Convocatorias

Cl

('")

ESPÁCIOS
ALTERNATIVOS
Segundo ciclo de expo;icións.
Arte contemporánea a través
de distintos locais nos que poderemos ollar as mostras de
Ana Fontoira, n'A Mandrágora; Vanessa Nistal, no Ferra
Vell.a; Fernando Escudero,
n'O Grifón; Sofia García, no
AtriUm; e Eva Espinosa, n'O
Quinteiro. Até o 15 de Xullo.

CURSO DE ACORDEÓN
DE ÜLEG SHAROV
Profesor do Conservatório RimskiKorsakov de San Petesburgo que impartirá os próximos 22 e 23 de Xullo
un curso orientado á música folclóri·
ca, de mañá e tarde na Fu~on Artábria de Ferrol. O prezo será de 5.000
pta (4.000 para as persoas asociadas).
Informadón e inscrición no tfno. 981
369 921.

As

PLURILINGÜISMO
NA EUROPA ROMÁNICA
Contacto vs.conflicto. Curso de 25
horas, que se realizará do 17 até o 20
de Xullo, en horário de mañá e tarde,
na Sala de Graos da Facultade de Filoloxia da Universidade de Santiago
de Compostela. Intervirán Francisco
Femández Rei (Plurilingüismo na Románia: situacións de diglósia e macro· .
diglósia), Henrique Monfl¡agudo (Bi·
lingüismo, diglósia e conflito. A sua
aplicación á situación -do galego),
Henri Boyer (Aspectos do conflito so,

IMAXES
DECASTELAO
Mostra da sua fotobiografia, no Claustro Convento
de San Francisco, até o 31
de Xullo.

Redondel.a
•MÚSICA
BERROGÜETO
O grupo galego actuará o
Venres 14 na Praza da Torre, ás 23 horas.
,._, _

Festas
XXI FESTA DA CASA VELLA
Romaria pagá nocturna en CAMPA1'1AVALGA (Pontevedra), que se celebrará
o Venres 14. Roberto Vidal Bolaño será
o encargado do pregón. Haberá gaiteiros,
mexilóns, improvisacións ... A lenda diste
ano é Ut muscae culearum sumus que significa "Somos como moscas colloeiras". •

Cristina Pato
esiará o
Sábado 15
en RIBEIRAe

o Domingo
16no
Festivo#

Cultuta
Quentede
CALDAS.

Ribeira •

YOLANDA
DEAUSBURG
Expón as suas esculturas
na Capela do Hostal dos
Reis Católicos até o 31 diste mes.
ÜMBRETTA CORSINI
BENITO RIAL
Presentarán os seus obxectos e instalacións, baixo o
título Aberto par obras. As
suas obras instálanse entre
o real e o semellante, constituíndose como obxectos

&

•MÚSICA
CRISTINA PATO
E a sua música de gaita , no
Malecón, ás 22 horas, o Sábado 15.

Salceda
de Caselas

Santiago
•CINEMA
CICLO GALEGO
O Salón Teatro acolle un ciclo de cinema galega que
comezou o Martes 11 e chega ao Venres 23. Nesta semana podemos ollar, este
Xoves 13 e Venres 14, Da·
me algo (1997), de Héctor
Carré, xunto coa curtame·
traxe O matachín (1996),
de Jorge Coira; o Luns 17 e
Martes 18, proxectarase A
ooiva de medianoite ( 1997),
de António Simón, xunto
coa curtametraxe Sabes que
te quero (1998), de Manuel
Gómez. E o Mércores 19 poderemos ollar na pantalla as
curtametraxes O Desexo
(1994), de Miguel Castelo;
Tomabón (1995), de José
Carlos Soler; A todo tren
(1995), de Lídia Mosqueira;
e~ (1995), de Manuel
Abade. Todas as. sesións ás
20:30 horas.

• EXPOSICIÓNS
FERNANDO RODRÍGUEZ
Este escultor e profesor de
Silleda amosa, na galería
do Coléxio de Arquitectos
(Casa da Conga), unha dúcea de obras en seixo, gra·
nito e pizarra, que refliten
a sua visión da natureza. A
experimentación e improvisación toman as rendas
nos seus deseños.

ciolingüístico nos domínios occitano e
catalán}, Bemard Py (Aproximacións
macro e microlingüística ao plurilingüismo na Suíza), Christian Lagarde
(Unha interlíngua nacida da emigra·
ción na Catalunya Norte: o ' mdand·
jao}, Diego Corraine (A complexa situación plurilingüe de Sardeña), Mª
Carmen Alén Garabato (A textualiza,
ción dos funcionamentos diglósicos en
galega: o rock bravu), Concha Costas,
Carme Hermida, Anxo Lorenzo, Xoán
Paulo Rodríguez Yánez (Mesa redon·
da. A situación sociolingüistica da
Galiza). O prezo é de 17.000 pta.
(9.000 para estudantes, licenciados en
paro ... ). As inscricións pódense facer
na Secretaria dos Cursos de Verán. Tfno. 981563 100, ext. 11312 ou 22449.
SOLICITUDE DE BOLSAS
PARA OS CURSOS E SEMINÁRIOS
Da Universidade Internacional Menéndez Pel.ayo, que se impartirán en Pon·
tevedra, entre o 11 de Setembro e o 6
de Outubro. As bolsas poden contem-

despoxados da sua orixinal
funcionalidade, xa resemantizados en obxectos ar·
ttsticos e presentados cun·
ha irania obscena. Estarán
na Galeria Trinta até o 30
de Setembro.
YEVONDE CUMBERS
Ser orixinal ou morrer é o tí·
tulo da mostra desta fotógrafa londinense (1893 ), organizada por The British Coun·
. cil, que estará até o 31 de
Xullo no Museu do Povo Galego. A sua paixón polo moviemento sufraxista, o tema
da muller e as cuestións que
tiñan que ver cos roles sociais e sexuais, xunto coa
sua defensa da fotografía a
cor, cando a maioria a vian
coma unha moda pasaxeira,
convertírona nunha fotó·
grafa das máis orixinais e in·
teresantes do seu momento.
ARQUEOLOXIA
LUCENSE DESDE O AR
Mostra organizada polo

•MÚSICA
CHOUTEiRA
Estará coa sua música fok,
o Xoves 13, ás 22:30 horas,
fía Praza do Concello .

1

plar o pagamento da matrícula exclusivamente ou tamén o aloxamento e
manutención. Para acceder a elas débese cubrir unha instáncia modelo,
cunha certificación académica, duas
fotografias e unha fotocópia do DNI e
unha fotocópia da Declaración da
Renda da unidade familiar. O prazo de
solicitude é até o 27 diste mes, na ofi·
cina da UIMP do Pazo da Cultura (mañás). Xa pode realizarse tamen a matrícula para as seguintes seminários:
Cando a história é presente: Castelao,
dirixido por Xusto González Baramendi, do 11 ao 15 de Setembro; Estrategia
y política forestal en el siglo XXl, dirixido por Enrique Valero, do 18 ao 22 de
Setembro; Economía Pesquera. Perspectivas en el espacio europeo, director Ma·
nuel Varela Lafuente, do 11 ao 15 de
Setembro; Vinte anos de autonomía: a
perspectiva galega da transición, dirixido
por Xosé L Barreiro Rivas. Encontros
dirixidos por: András Amorós (La situación del teatro actual), do 26 ao 28
de Setembro; María Corral (La con·

Museu do Castro de Viladonga que poderemos contemplar do Museu do Pavo
Galega até o 31 de Xullo.
EDMUNDO

PAZ

Leituras inanimadas titula este
pintor, nado no Brasil e afin.
cado en Pontevedra. Os seus
lenzos mostran nn mundo in·
terior criado a través de vive,
éncias exteriores que transforman en figuras xeométri,
cas, pechas, inspiradas na li·
teratura, todo cun protagonismo ca cor, de clara influéncia tropical. Até o 17 de
Xullo na galería José Lorenzo.
PRÉMIOS lLDEFONSO
SÁNCHEZ MERA
A Fundación Araguoney or·
gani.Zou unha nova edición
dista bienal internacional
de arte na Sala de Exposi·
cións da fundación (Montero Rios 25, baixo).
REBECCA HüRN
Alemana, considerada coma

Santirock
Este Xoves 13 estarán no
Auditório ao ar libre do
Monte do Gozo en Santiago lggy Pop, Aslan Dub
Fundation, Fu Manchu,
Sexi Sadie, Super Skunk,
Heredeiros da Crus e Di·
gital 21. O Venres 14 su·
biran ao cenário Frank
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 Co·
lour Scene, Salty Water,
Manta Ray, Yo la Tengo,
Teenage Funclub, Sonci
Youth e Brandell Mosca.
Entradas á venda no Corte
Inglés, tfno. 902 400 222,
ou en intemet. En Santiago
tamén se poderán comprar
na Oficina de información
Municipal da Praza de Galiza
e na billeteira instalada na lggy Pop.
Praza Roxa. Os prezos son
de 2.000 pta. (venda anticipada),
rrundullo, Lugo; Falcatrua, Vigo,
2.500 o dia do concerto e o abono
e a Escola de Gaitas de
para os tres dias 5.000 pta., só venOrtigueira. O Venres estarán Ca·
da anticipada e limitada.
percaillie, Escócia; o galega Xosé
Manuel Budiño e invitados; e o if,
www.santirock.com •
landés Michael McGoldrick. E o
Domingo 16 será susana: Seivane;
Leilia e o grupo finés Varttina,
quenes suban ao cenário. Podedes
Celébrase do Venres 14 ao Do,
solicitar máis información no
mingo 16. O primeiro dia, o Ven·
www.festivaldeortigueira.com •
res, estará Milladoiro, que terá co·
mo invitada á violinista Eileen
lvers e a sua banda (EEUU); e as
bandas de gaitas Duo na Sí, de Irlanda; Lothian an Borde Police
Festival pala cultura da paz que
Pipe Band, de Escócia; a asturiana
se celebra en Caldas de Reís e
de Candás, e as galegas Zuncu·
que remata ista semana. O Xoves

Cultura Quente

cl mporaneidad a debate}, do 25 ao 27
de Setembro; Carlos Pajares (El origen
del universo: de 1.a filosofia a 1.a física), do
2 ao. 6 de Outubro. Haberá os seguintes obradoiros: O proxecto arquitectóni·
co: Galiza e Norte de Portugal, dirixido
por Yago Bonet e César Portela, do 2
ao 6 de Outubro; Baixo o signo do real:
O documental biográfico, dirixido por
Margarita Ledo Andión. E o curso De·
litas contra 1.a Hacienda Pública, dirixido por Gonzalo Rodríguez Mourullo,
do 12 ao 15 de Setembro.

VI ENCONTRO

DE Novas INVESTIGADORES DE
ANÁLISE ECONOMICA
O IEEG PBM colabora por sext~ ano
consecutivo na sua reall\zación. E unha iniciativa conxunta dos departa,
mentos de Fundamentos de Análise
Económica das tres universidades ga·
legas. As datas van desde o Mércores
12 até o Venres 14 diste mes, na Facuúiade de Ciéncias Económicas, Uni·

1JeTsidade de Vigo.+

unha das artistas esenciais
Langelo Pistoletto, Robert
da segunda metade do s. XX,
Rauschenberg, Sean Scully,
Frank Stella, Jessica Stocka sua proposta está no lúnite
holder, Cy T owmbly, Andy
de distintas disciplinas: idea
Warhol, Tom Wesselmann,
máquinas para pintar; extraFranz We.st e Braco Dimirrinos obxectos que adquiren
jevic, seleccionados de entre
un movimento sutil, sempre
drástico; vioünos con meca·
as numerosas obras do museu citado, e que dan corpo
nismos de autonomía que lle
á idea de como se formou
dan un toque poético en
unha colección de arte con·
contraste con ~ máis du,
ras, como as máquina de setemporánea. No CGAC até
rrar paredes. Na.e; suas escul- · o 31 de Agosto.
turas, instalacións e fitas o
}ORGE PETI!Ro
corpo interactua de xeito ri·
O pintor coruñés reune
tual co ambiente. Até o 10
parte da sua obra na expode Setembro no CGAC.
sición que podemos con·
COLECCIÓN
templar na Casa da Parra,
até o 20 <le.ste mes.
STIFTIJNG LUDWIG
Máis concretamente Coleeción Museum moderner Sif·
ARTISTAS
tung Ludwig, Viena. De
COMPOSTELÁNS
Andy Wharhol a Pedro CaA galeria de arte Citánia
brira Reis, acolle 21 obras de oferécenos un encontro
Pedro Cabrita Reis, Sophie coa obra de dezasete arcisCalle, T ony Cragg, Günttas vencellados á cidade e
her Fürg, Gilbert & George,
ao seu mundo cultural.
Jasper Johns, Bertrand La·
Unha mostra do que se fai
vier, Morris Louis, Miche·
nos obradoiros artísticos

13, ás 10 hor¡¡.s, haberá a
Xornada do Médio Am·
biente e ás 22 horas,
Paula Carballeira, contacontos, relatará as suas
histórias; os dous actos
realizaranse no Auditório.
Desde as 11:30 até as
14:30 e das 16:30 até as
20:30 poderase doar san·
gue na Prazu,ela. O Venres 14, haberá Recollida
de sinaturas para o Maní·
festa 2000, no Xardin, e
ás 21 horas, Instalación
de jaima saharaui nas Pal,.
meiras e paneis informa·
tivos; ás 22 horas, sesión
de Contacontos con Eva
Vita, no Auditório. O
Sábado 15, no Xardin,
poderemos asistir á Feira
de Comércio Xusto, que
estará tamén o Domingo
16, e ás 20 horas teremos
música da Escola Muni,
cipal de Danzas e
Gaitas; ás 21 horas será a
Degustación de produ·
tos de comércio xusto;
ás 22 horas haberá unha confe·
réncia de Almudena Mazarrasa,
coordenadora do Ano Internacional da Cultura da Paz da Co·
misión Española da UNESCO; fi·
nalizará o dia coa Noite
Solidária. O último dia, Domingo
16, ás 10 horas, na Carballeira,
Campionato de Triatlón e, ás
18:30, actuará A Maga Rulana na
Ludoteca; ás 19:30, o clown Lois
Soaxe divertiranos co seu espectá·
culo pola rua; ás 20 horas, música
folc co grupo Celenis e ás 20:30 o
clow Emeigual mostrará o seu espectáculo Canas ao ar, no Auditório. Para rematar o festival, ás 22

horas poderemos escoitar música
de gaita con Cristina Pato n a Car·

balleira..

Para Vi.go me voy
Festival de ritmo latino incluido na
programación da fescas do Cristo da
Vitória de Vigo, no que actuarán
un centenar de músicos en distin·
tas zonas da cidade. Comezará o
Xoves 20 de Xullo coa actuación
do grupo cubano Orishas, que
combinan os ritmos do seu país coa
rftmica do IUp hop, na Esuu:i6n Mv
rúima.. O Sábado 22 de Xullo estará
o cantante panamefío Rubén Bla·
des; ese dia tamen actuarán Rev~
rendo Ragga DJ.; os dous no Audit6rio <k Castrelos. O Domingo 23, o
cantante cubano Compay Segundo e a banda Descarga Latina rele·
varán a Blades, no Auditório de
Castrelos. O Luns 24 tocará la Camerata Viguesa, un grupo de músi,
cos que oferece un repertório base·
ado en pezas de música clásica e
tradicional, no Paseo Marítimo. O
Martes 25 actuarán os cubanos do
Septeto Santiaguero no Paseo Mcv
rftimo e a banda venezolana Hura·
cán de Fuego na Praia do V ao, que
repetirán o Mércores 26 na Riouxa
(Teís). O Xoves 27 tócalle a Juan
Perro, que repasará os seus temas
máis latinos, incluidos nos seus discos; con el estarán Descarga Latina, no Audit6rio de Castrelos. O
Venres 28 teremos a Son de La
Habana, en Caía e o Sábado 29 serán os Van Van e Descarga Latina
os que subirán ao cenário de Cas,
trelos. O festival remata o Xoves, 3
de Agosto, co cantante Joaquín
Sabina e os seus "19 días e 500 noches" no Audit6rio de Castre los. +
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•Véndese Mercedes, 190 2.6 E.
Tfno. 986 296 034.
• Clases de matemáticas. Primaria,
ESO, BUP, COU, Selectividade .
Tfno. 696 281 033 .
• Vendo mostrador de carniceria,
frigorifico, báscula, rexistadora, lavamáns, estanterias. Telf. 982 390 449.
• Busco xente que resida en catalunya para debater e falar sobre nacionalismo galego e poder formar a agrupación do PNG-PG . Enviar un correo
electrónico á galeguistas@mixmail.com

composteláns. Até o
Xullo.

Femando

Rodríguez

mostra as
suas pexas
na Ca1a da
Conga de

27 de

•MÚSICA
M ARCOS T EIRA

SANTIAGO.

Este guitarrista galego tocará os seus temas de flamenco acompañado pol o baixista arxentino M ar i an o
Martos, no Dado Dadá o
Mércores 19.

• TEATRO
EsPELLO CóNCAVO
Interpretará o Sábado 15 e
o Domingo 16 a obra Castealo Sempre no teatro Principal.

A Rede

lo creado , mostra de imaxes , obxect os e p equenas
instalación s, que podere·
mos ver na sala de exposicións da Centro múltiple de
arte Visual Labora (Lóp ez
de N eira 5).

UM P ORTO NA
Ü ALIZA
O I nstituto do Vinho do
Porto, en col aboración co
Consulado de Portugal, or·
ganiza esta mosrra, na Casa
Atines até o 16 de Xullo,
n a que podemos ollar os viños do · Porto, con especial
enfoque para as cat egoría
especiais, enriquecida por
unha colección de fotografias que ilustran o proceso
produtivo.

C LEMENTE B ERNARD
Expón as suas fotografías
na Fundación Caixa Galicia
até o 23 de Xullo.

SANTIAGO MONTES

BUSCADOR DO

Erxo A TI.ANTICO

www.xanela.com
A comunidade virtual de Galiza e Norte
de Portugal, dependeme do Ob ervatóno Urbano do Eixo Atlántico, conta
cun buscador ch.amado Xanela que agrupa a información por ramas económicas,
vida cidadá, lexISlación, meios de comunicación, ervizos sociais, etc. Dá a posi·
bilidade de darse de al01 ou de modificar
os dado que figuran no buscador.+

Tui
• E.XPOSICIÓNS
NINES

•

Ou Mª Ánge les Vel áquez
Pérez, nada en Salamanca,
profesora de deb uxo no
R osal e reside n te en Tui
desde h ai cinco anos. D a
sua obra comenta X.L. Refoxos: "As texturas e cores
mudan dun dia par a outro,
dunha aliada para a seguin·
te. Perman ece n a retina un
toque am arelo, presen za
case con stante. Ternos
diante un océano de sím·
bolos que medran en todas
as culfüras". Na galería
Trisque! e Medúl.io até o 29
deXullo.

y igo
• EXPOSICIÓNS
HOMENAGEM
A ANGOLA
No XXV aniversário da sua
independéncia nacional,
que poderemos contemplar
na galeria Sargadelos até o
12 de Agosto.

ELKE ÜARCIA A.RFsTEN
Titula a súa obra El espácio
invadido por la condici6n de

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

•TEATRO

EL LUCERNÁRIO
Do británico D avid Hare,
dirixida por Joaquín V i dal
e adaptada por Nacho Artime. Obra na que se mesturan o comido fi losófico e
o debate polftico cun tema
intemporal, a inacabábel
perda do amor. O metódico desmémbramen to dos
personaxes e a perda d as
ilusi6ns e defensas que istes
conc i biran conforman a
base dista hisr6ria. Poderémol a ver o V enres 14 e Sábado 15 de X ullo, no Cen-

• Breizhad on ha /ore ' ennon! que en
bretón quer dicer Fachendosos de
sermos nós mesmos! Mércanos a
nova camisola con esa lenda en cárnico, galés, gaélico irlandés, gaélico
escocés, manés, bretón e galego,
xunto coas bandeiras das 7 nacións
celtas. Servímola contrareembolso
por 1.200 pta máis gasto de envio .
Encomendas a Liga Céltiga Galaica,
apdo . 2. 167, 15.080 da Coruña.
• En Rianxo, alugo chalé con xardin por meses ou quincena. Tfno .
923 267 657.
• Vendo chalé duas plantas e garaxe en Rianxo máis 2.520 m• de terreo e unha casa vella ou cámbio por
piso . Tfno. 923 267 657.
• A rama guinda, voceiro da insurxéncia poética galega ven de publicar no seu caderno dixital as seguintes novidades: Miguel torga, Feo.
Domínguez, Bob Dylan, Cristina Mariño (arte) , Muguruza, X. Cordal, O
tempo dos galegas (foro de debate) ...
Colaborad e! (http ://webs .demasiado.com/ramaguinda).
• Manesquerda, o nll 7 da revista da

• Selos novos, 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 xardín por meses ou quincenas. Vendo chalé 2 plantas máis garaxe e
2.520 m2 de terreo e unha casa vella.
Tfno.: 923 267 657.
• Véndese Yamaha 600-Diversión.,
13 km., extras. lmplecábel. Tfno. 986
347 868.
• Q-BNG de Affoz-0 Valadouro ten
unha páxina na interrede, onde se
poden ver todos os números da sua
publicazón local "A Fuma": http://members.es.tripod.de/valadouro . O noso
enderezo postal é o Apdo. 27, 27770 O Valadouro.
• Técnico en intomática, repar.acións, internet (deseño de páxinas
web, servidor en rede ... ), clases a
domicilio, etc ... Comarca de Barbanza e limítrofes. Preguntar por Josecho
no tlf.· 981 769 485, consultas de balde a través do correo xoselo@jazzfree.com mailto:xoselo@jazzfree.com

• A vosa

disposición dous novos
números de A Escolma. Pódense
socilitar gratuitamente, tan só enviando un selo de 35 pta, a Alberte Monán
Noval, rua Espiño 162, 15.405 Ferro!.
• Vendo autocaravana (cociña, calefacción, baño, água quente, liteiras, toldo ...), con motor Mercedes diésel. Barata. Telf. 986 324 432 / 600 717 628.
• Vendo acordeón diatónico dunha
só ringleira en tonalidade de Do. Menos de un ano e case sen emprego.
Axe itado para tole . Marca Hohner.
60.000 pta . Perguntar por Xoán no
telf. 98 1 316 543.

Esquerda Nacionalista Mocidade
acaba de sair-co mesmo prezo (40 pe·
sos), pero mudando o formato , tentando que sexa máis dinámica e atractiva. Contén temas como os Retos do
movimento xuveníl nacionalista de
cara o s. XXI; Proceso de configuración e diso/uxión da ANPG con motivo
do 25 aniversário da sua fundación ;
Democrácia paritária; Ecosocialismo;
Recensión de libros do profesor Taivo;
A luita do movimento afroamericano
polos dereítos civis; Acoso ambiental,
ademais dunhas encomendas sobre a
Galiza irredenta e o xuízo a Milucho
Romero, entre outros.
• Alúgase apartamento en Vigo
(zona de Balaídos) durante os meses de Xu llo ·e Agosto. Por necesidade económ ica o prezo é asequíbel.
Telefonar ao 639 833 585 , das 8 do
serán en diante.

•A Taberna de Pancho de Bueu
apresenta actuazóns todos os Xoves-.
Se fas música, teatro, títeres, fotografia... aquí tes un sítio no que poder expresarte. C_Qama ao 986 324
432 ou 600 717 628.
• Dou clases de Bokhrán na casa e
a domicílio. Ampla experiéncia e bons
prezos . Tamén cursos en festivais e todo tipo de institucións. Perguntade
por Xoán no telf. 981 316 543.
• Véndese finca ele 1.080 m 2 en Marin, situada entre Praia Mogor e Aguete. Telf. 986 703 146.
• Alugase andar en Marin na tenipa·
da de verán. Amoblado, exterior, novo.
. Tlf. 986 703146.
• Véndese remalladora seminova

marca Slnger. Telf. 986 703146.
•Véndese antena de rádio-afeizoado
sen estrear da marca Buttemot mod.
HF6V a bon prezo. Telf. 986 703 146.
• A Assembleia da Mocidade Independentista de Ponte Vedra vem de
editar isqueiros electrónicos com o
lema Independencia. Se desejas recever 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 ensalo sobre a situación
da lingue e da literatura galegas, podedes pedilo a burricanprime@hotmail.com (o anterior enderezo non valia)~ Cento coarenta e cinco mil palavras, 380 páxinas en formato htm.
• Compraria exemplares da revista
Nós. Pago ben. Antón. 986 253 618.
•Es heavy, vives na comarca de
Compostela e nom sabes onde escoitar boa música? Todas as segundas e
quintas feiras (Luns e Xoves), a partir
das 22 h. no pub Mefacto Burbur (Algália de Baixo 21 ), celebramos a Festa Heavy! Metal clássico, sinfónico ,
. melódico, trash, HC, black, épico ... e
ademais podes traer os teus discos
para que os escoitemos tod@s.
• Livros cun 40 % de desconto sobre prezo em livrarias. Pede listado a
livrosvarios@mixmail.com
• Cando remates de ler calquer exemplar dunha publicación en galega, non a
tires ... pode ter moita utilidade. En Poñferrada hai un local, "Alén da Lencla", no
que teñen un grande expositor de leitura . A presenza de publicacións en
galego é un pequena axuda para os
galeguistas do Bierzo na sua dura tarefa de manter viva a presenza da língua Alén da Lenda. Rua Matachana 7,
baixo. 24.400 Ponferrada. O Bierzo.
•Vendo Renault 12 TS (OR-3740 D) ; ITV até finais do 2000 . Chamar
ao telf. 654 781 91 O.
• A peña deportivista Pardo de
Cela ten á venda camisolas, puchas ... coa siboloxia da equipa na
sua sede social: Bar San Pedro, Correlos 19 en Mor (Alfoz) .
• Permútase praza de Xeografia e
História na província da Coruña
por praza na de Pontevedra (Ensino
Secundário) . Oposición 1994. Tfno .:
986 227 793 .
• Permuto praza de Galego na província da Coruña (Ensino Medio) por
outra na de Pontevedra. Interesados
chamar ao tfno. 986 2Q4 774.+
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• EXPOSICIÓNS
OCAMIÑODE
SANTIAGO DESDE O AR
Cen fotografias de Xurxo

S. Lobato, das case 200 do
libro que co mesmo título,
publicou a Fundación Barrié. Vistas xerais de espazos_ abertos__e nos con tomas en detalle
de monumentos. T amén se
poderá ollar a mostra titulada Los Instrumentos del
Pórtico de la Gloria, selección das pezas reconstruidas en madeira pola
Fundación Barrié. Ambas
no Palácio de los Guzmanes,
até o 27 de Agosto.

tro Cultural Caixavigo.

VU.agarcia
•MÚSICA
N A LUA
O grupo galego de folc actuará o Sábado 15, ás 24
horas, na Praza do Castro.

Vilan o va
de Arou.sa

Braga

•TEATRO

• EXPOSICIÓNS
ÜALERIA I
MÁRIO SEQUEIRA
lnaugurou un novo espazo de
expooicións, un edificio situa-

Representarán a obra Feirantes o Sábado 15, ás 21:30
horas, na Casa da Cultura. ·

X.i.n: o

do en frente do actual e integrado no complexo da galeria
e na área verde envolvente.
Para a exposición inaugural

• EXPOSICIÓNS

lena,

selecciónáronse obras de He.
GrLL BIRD
Mostra os seus óleos e pasteis na Casa da cultura até
o 21 de Xullo.

Georg Baselitz, Fran·
cesco Clemente, Anselm
Ki~, Richard Long, Pedro
Cabrita Reis, Gerhard Rich- ,

Ombrena Conini & Benilo Rial presentan os seus abxedas e instaladóns na Galeria Trinfa de Sanliago até o 30 de 5etembro.

ter, Juliao Sarmento e Ra-

• EXPOSICl6NS
Mª jESUS REBOREOO
Colga a sua pintjJra na
Casa de Galiza até finais
mes.+

Ree.r~ntarán a obra Gulli'1er polas mas
de VII.AGARCIA, o Venres 14 a partir
das 21 horas; polas de MAi.PICA, o Sábado 15 tamén ás 21; e o Domingo 16 estarán por ARTEIXO a partir das 20 horas.+

chd Whiteread.
. 1·

1 .

15 na Praza
do Castro de
VILAGARCIA.

Madrid
I

TEATRO
DO NOROESTE

O grupo folc
Na Luatoca
este Sábado
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A reforma
das
humanidades

00

MANuEL CIDRAS

A

idea abstracta de refor,
mar os planos de estu,
dio para reforzar a for,
mación humanística dos alum,
nos resulta ·intrinsecamente
atractiva. Nun mundo no que
os saberes técnicos relegan ás
humanidades ao caixón do
prescindible é difícil obxectar
á idea de que é bo saber )er e
escribir correctamente: E co,
mo preguntarse se é bo ou ma,
lo que a xente sexa culta, xus,
ta ou xenerosa.

Batuqueiros e quitandeiras (vendedoras) nas ruas de Luanda. Fotos tomadas por Xosé Lois Garcia nunha das suas viaxes a Angola.

Unha exposición na galería Bargadelos de Vigo comemora oxxv aniversário da sua independéncia

Angola, a terra d~s diamantes pretos
*

C. VIDAL

Ali está o rosto dunha terra
atravesada pola guerra~ Angola, o país africano rico en diamantes esquilmados nun tráfico ilegal que mantén a longa
batalla contra a sua liberación.
A galeria Sargadelos de Vigo
ven de inaugurar unha mostra
comemorativa do XXV aniversário da independéncia nacional angolana, artellada polo
escritor e coñecedor das literaturas africanas Xosé Lois Rodríguez. Até aqui chega a imaxe dos herdeiros do poeta e líder político Agostinho Neto.
Nunca falan de Agostinho Neto.
Chámanlle o "noso saudoso presidente". Na máis cativa das ·ba- ·
rracas de Luanda non falta un
exemplar do seu libro Sagrada
esperan9a, múltiples veces editado e que deu xa populares cancións que todos os angolanes coñ ece n. A imaxe do libertador
continua a campar ao pé do presidente que leva máis de vinte ·
anos governando. A sombra de
Agostinho Neto é tan imensa que
até o seu sanguinário opositor e
líder da Unita, Savimbi, se atreveu a escreber un poemário para
tentar emular a indiscutíbel figura
angolana. Tarefa, por outra parte, imposíbel. E en Angola continuan respondendo a aquela consigna que el encetaba dicindo: "A
luita continua". E os angolanos
respondian: "a vitória é certa".

ten a pegada da tráxica história
do país, da implicación política
dos seus escritores. "António Jacinto, -Luandino Vieira. e Cardoso
escrebian no campo de concentración. Pepetela e Costa Andrade fixeron algunhas das· suas
obra9 na guerrilla'', comenta García. E, con certeza, a própria biog rafia de Pepetela a que con
maior claridade mostra como os
acontecimentos históricos marcaron a sua traxectória literária: de
comandante guerrilleiro no bosque Mayombe - título dunha das
suas obras- "ond~ está a par
dunha literatura oral q1;1e ~ lle cantan e que reflexa na sua obra",
comenta García. Pasou .lago
Pepetela a viceministro de Cultura cando chega a independéncia.
Na mostra está case toda a literatura publicada despois da independéncia,· promovida polas
duas editaríais estatais que ten
o país. En posta destacado a
Uniiio de Escritores Angolanos,
unha organizaGión prestixiada
que leva a Xosé Lois García a
asegurar que "calquer angolano
preferiría ser secretário da UEA
que ministro do governo". De
novo, a estirpe de Agostinho
Neto co seu lema impreso nos
distintos cartaces: "Sonho e realidade de urna na9ao".
•

Libros con balas
Xosé Lois García defende a ri-

queza e o momento de esplencou alguns libros furados pola
violéncia do ataque. Libros atrador da literatura angolana. Fora
de Luandino Vieira e Pepetela,
vesad os por balas á maneira
os máis coñecidos en Europa
dunha literatura de resisténcia.
hai unha chea de nomes do "potencial tremendo que ten aquela
Na exposición pódese ver tamén
escrita que está a ser especialun cartaz da representación en
mente recibida no Brasil, país
Angola hai uns dez ·anos de Os
cos que se manvellos non deben
de namorarse, de
tén unha estreita
relación cultural.
Castelao , pola
En Angola está o
compañia
de Joe que pa1s
f.uturo da língua
sé Abrantes , un
P,Ortuguesa en
dos mellores drada África
Africa".
maturgos angolaCastelao?
nes. Ao sabela ,
"Luita com amor,
Xosé Lois García
perguntaron
com os olhos selevoulle á UEA
cos" é outra das
unhas estampas
os escritores
consignas do pade Castelao que
ís dos diamanangolanos"
os escrito res retes. Xosé Lois
cebiron pergunGarcía visitou en
tando: "<;te que
·distintas oca país da Africa é
sións aquela teeste autor?". "Ali
rra: militarizada. Estaba a guevin en acción os mesmos movirra presente? "Cando saín de
mentos e posturas corporais que
Lisboa asustáronme pero ao
Castelao retrata e non é de eschegar a Luanda -a batalla dátrañar que eles o viran tan próximo", comenta o escritor, "dun
base a 300 quilómetros da cidade-. sorprendeume ver na
país co que a' unión da língua
noite xente danzando ainda
ben nos podia permitir ter venceque na lonxania e no siléncio
llos moito máis fortes dos case
se· puideran escoitar tiros illainexistentes actuais".
dos". Era o ano 1992. Un mes
despois presenciou o asalto da
"Olhamos-te bandeira agora / e
Unita ao poder ao non aceitar o
vamos percorrer contigo este patrunfo eleitoral do Movimento
ís/ até semearmos Novembro en
pela Liberta9ao de Angola
toda parte", escrebe Manuel Rui,
(MPLA). A cidade quedou sede Angola, o país no que os diamentada de balas. García mermantes sostiveron a guerra.+
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Facer da reforma das h umani,
dades a bandeira dunha cruza,
da ide lóxica é o peor favor
que se lle pode facer a aqueta
idea pretendidamente huma,
nística. E a ninguén se lle
oculta que e ta pul ión ideoló,
xica é a que ubxace na polé,
mica u citada en tomo á re,
forma das humanidades.
O informe da Real Academia
da Historia, primeiro, ou a
proclama popular lanzada sig,
nificativamente desde San
Millán de la Cogolla, teñen
pouco de debate académico e
todo de manife to político do
(ninguén debe molestarse)
nacionalismo español. Un na,
cionalismo que, de de a Gue,
rra de Cuba, ten unha prácti,
ca constante que o fai asistir
impasible ao som.etemento aos
dictados do Imperio ou á per,
da de soberanía a favor da
unidade europea, pero que e
pon dos nervios <liante do
"inimigo interior", do na,
cionalismos "disgregadores".
O nacionalismo español non
sabe ser antiimperialista por,
que está íntimamente unido á
idea imperial.
Ben está que os parlamenta,
·rios populares e preocupen
pola solvencia lingüística do
rapaces e rapazas que ch gan á
Universidade, pero abonda
con facer unha visita a calqu ,
ra dos Institutos do noso país
para decatarse, de oido, de cal
é o idioma que precisa dun re,
forzo nunha eventual reforma
dos planos de estudio. N on se
pode facer oidos xordos a esta
realidade para, dándolle a vol,
ta á ev iden cia, lan za r un h a
cruzada de claras reminiscen,
das imperiais. +

A exppsición recolle os libros publicados na Angola desde a sua independéncia.

Razóns abondo que levaron a
Xosé Lois Garcia a adicarlle un
lugar preferente na mostra á fotografía de Neto. Tamén a sua opra
ten cumprida preséncia. "E a
grande figura respectada por todos. Os rapaces que pertencian
ás Brigadas Jovems de Literatura
querian ser como Agostinho Neto
e facian revistas nun país en guerra. Porque Angola está en guerra desde o ano 61, continuando
despois da independéncia do 75",
comenta o promotor da mostra
que, en distintas viaxes ao país
africano, acumulou a colección
de libros e cartaces e tirou as foJografias que agora se expoñen.
E coma na figura de Agostinho
Neto tamén a literatura angolana

V oLVER Ao REGO
-"'

E

secreto o informe do
CES dado a coñecer por
A Nasa Terra hai duas
semanas? Tan secreto que o
apresentou o seu presidente
ante máis de 60 meios de co,
municación en Madrid,
acompañado por líderes sindi,
cais e da CEOE. Por que non
foi noticiado? Cando os xefes
se pasan, até os mesmos
meios teñen que exercer a
censura. Ainda non estaba di,
xerido o informe da Acade,
mia de História. Pero o PP
avanza, ás agachadas . •

