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Relevo na alcaldia de Allariz 
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Internet en 
carro de bois 
O Govemo central declarou, 
se firmemente partidário de 

. ampliar o conceito de servizo 
universal telefónico para in, 
cluir o acesb á intemet. Res, 
pastaba a unha pergup.ta do 
BNG no Congreso e xa ha, 
bia anos que se puxera de 
manifesto que . a telefonia 
non só é transmis'ión de voz 
e fax. lsto é recoñecer que a 
telefonia rural celular está 
obsoleta, unha telefonia q11e 
pagou a Xunta xusto antes 
de declararse universal e que 
fose obrigatório subministra, 
la a prezo razoábel. No caso 
do aceso á intemet, o Gover, 
no quer agardar a que as nor, 
mas europeas declaren uni, 
versal o servizo -algo que xa 
sucede en case todos os esta, 
dos da Unión, ainda que non 
sexa unha norma comunitá, 
.ria. Abofé que antes de de, 
clarar o servizo universal, pá, 
ganlle á Telefónica a moder, 
nización na Galiza rural. + 
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A afeizón pola Bolsa chega a estratos sociais nunca demasiado achegados aos mercados especulativos. FÁTIMA 

O aumento dos pequ.enos investidores ha bolsa empeza a provocar adición en Galiza 

Enganchados ao índic.e Dow Jones. 
*CÉSAR LORENZO GIL ~ 

Desde hai uns poucos anos, a bolsa deixou de ser un mito afastado da sociedade para se 
converter nunha opción de negócio, rendíbel para moita xente con ingresos médios ou inclu
so pequenos. Mais 9 espertar dos anceios de gañas rápidos tamén comeza a deixar as 
suas vítimq.s. A obsesión por comprar e vender no parqué bursátil toma xa tintes de ludopatia. 

arcos Suárez estuda enxeñeria 
pero non é un universitário ao 
xeito tradicional. Desde hai ca
tro anos paga tod.os os gastos 
da sua estáncia na Faculdade 
cos benefícios que obtén dos 
seus investimentos en bolsa. 
"Empecei nisto comprando 
100.000 pesetas en accións de 
Repsol nunha das suas amplia
cións de capital e agora sempre 
teño, alomenos, un millón in-

. vestido". 

Suárez chámase a si mesmo un 
"deportista de alto risc·a na bol-· 
sa". Pasou de investir através 
de bancos, con moita calma e 
recoñecida .inexperiéncia a es
pecializarse en operacións "in
tra dia". "Neste tipo de investi
mentos tes que vender as ac
cións na mesma sesión na que 
as compraches.". Gústalle este 
tipo de investimento porque é o 
máis arriscado, o que ten maio
res benefícios e o máis emocio
nante. "Ás veces compras o va
lor de 200.000 pesetas nunha 
compañia e ao cuarto de hora 
está subindo un 1 O por cento. A 
cuestión é saber cando retirar-

se, onde está o teu límite de re-
sisténcia". . 

gundo. Neses intres, notas co
mo che retumba o · corazón no 
peito". 

Lonxe quedan para Marcos 
aqueles tempos de investir me
diante o banco. Desde hai dous 

A experiéncia de Marcos Suá
rez, escoitada dos seus lábios, 

anos xa pasou 
das empresas de 
xestión de recur
sos á i nternet. 
Desde hai ao re-· 
dar dun ano só 
actua dentro da 
Rede. "As comi
sións son moito 
máis baixas nas 
axéncias en liña 
e o contacto cos 
valores é rápido e 
moi cualificado". 
Desde entón, o 
seu 'nivel de com
pra-venda é moi
to máis elevado e 
a estratéxia na 
que se move, 
moito máis sofisti-
cada. "Cando trcr-

# 

1 
As veces 
emperenchaste 
cun valor, 
lánzaste a por 
el e ao final 
perdes.-. Pero isa 
xa o sabes 
antes. É o 
morbo do xogo" 

parece un ha 
aventura finan
ceira subindo e 
baixando palas 
costas dos índi
ces do lbex 35 e 
Dow Janes. "Hai 
días nos que te 
emperrenchas 
cun valor, lán
zaste a por el e 
ao final perdes, e 
perdes ben. Pero 
isa xa o sabes 
antes. É o morbo 
do xogo". 

Ruleta da 
especulación 

Suárez di . que ac
tua en bolsa con 

ballas en períodos de tempo tan 
curtos, hai que estar moi pen
dente de todo o que sucede e 
reaccionar en décimas de se-

métodos case de xogador profi-
sional. "Os meus maiores defec
tos cando invisto, que tanién se 
poden considerar virtudes, son a 

intuición e o romanticismo, igual 
cós que se poñen diante da ru 
leta". 

Suárez di non pertencer ao mo
delo de investidor compulsivo 
porque sempre garda algunhas 
das suas pezas cando se em
barca nun investimento. "Sem
pre manexo o mesmo diñeiro na 
bolsa: un millón de pesetas en 
total. Con certeza tiven sempre 
moita sorte porque 'sempre obti
ven gañas, pero incluso cando 
as causas foron especialmente 
ben, nunca aumentei ese diñei
ro. Os benefícios téñenche que 
servir para compensar as per
das, coas que sempre te vas 
atapar". 

Os investidores lúdicos espá
llanse dia a dia. "Hai persoas 
que se conectan á internet, 
ven que lles pode resultar 
proveitoso meter unha parte 
dos seus aforras en Telefóni
ca ou Zeltia e lago engán
chanse_ Cada dia apostan por 
un valor e gozan coa tensión 
de gañar ou perder", comenta 
Suárez.• 
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Aforcarse no ven61ador 
.dos cartos 
Outro grao de obsesión pola in
formación financeira e o camiño 
que levan as suas ondas de 
crecimento define os xa· definiti
vamente enganphados á bolsa. 
Son persoas sen demasiado di
ñeiro dispoñíbel pero cun deve
zo incríbel po~ operar nos ·mer
cados especulativos. Nas suas 
tentativas de achar un pelotazo, 
hai quen pede créditos ao ban
co que non pode devolver. Este 
tipo de fenómeno, cada vez 
máis frecuente, xa tomou forma 
de problema social nos Estados 
Unidos, onde xa se produciron 
ásasinatos e sui- · 
cídios logo de 

elos da cadea do sistema bursá
til. O espellismo do diñeiro fácil, 
capaz de lles facer subir a 
adrenalina aos xogadores da 
bolsa, tamén ten ruíns efectos 
sobre a psique destes cando ve
ñen mal dadas. 

Nas consultas dos psiquiatras 
cítanse, máis ca .nunca, pacien-

. tes con diagnóstico de ansieda
de ou depresión motivada pola 
queda das accións. A deontolo
xia médica impede que se dean 
nomes e apelidos a estes pa
cientes, pero son coñecidos os 

casos dun profe
sor vigués ou 

que os investido- N 
res compulsivos a historia do 
ficasen na ruína. 

dun empregado 
da fábric·a Ci
troen . Moitas ve
ces nen sequera 
se dan perdas en 
moitos deses ca
sos, pero a de
cepción en canto 
ás expectativas 
de beneficio po
de desequilibrar 
o ritmo natural da 
mente. 

Desde a direc
ción das sucur
sais bancárias 
galegas xa se co
mezá a falar, en
tre dentes e 
aliando para ou
tro lado, das cri
ses persoais e fa
miliares que está 
a producir a adi
ción á bolsa. Ain
da que por moti
vos profisionais 

moderno 
capitalismo, a 
puxa 
especulativa 
sempre ten as 
suas vítimas 
nos máis 
débiles 

Cando se tratan 
de casos máis 
graves, xa moi 

non se dan dados concretos so
bre afectados, sábese de moitos 
clientes que pediron créditos per
soais que integramente se inves
tiron no parqué. Esta prática de 
alto risco deitou na ruína a máis 
dunha família denantes próspe
ra. A falsa criación de expect~ti
vas de gaños nos mercados pro
voca prexufzos nos investidores 
incapaces de separar a sua vida 
da curva estatfstica das -accións. 

Igual que pasou nos pasados 
cracks da história do moderno 
capitalismo, a puxa nas nubes 
especulativas sempre ten as 
suas vftimas nos máis débiles 

·próximos á ludo
patia, as consecuéncias sociais 
son imprevisíbeis e ainda non 
demasiado presentes nos 
meios. Desde os gabinetes psi
colóxicos, os dados non están 
nídios e só se pode recorrer a 
outros espacios, como Estados 
Unidos, onde o crecimento dos 
investimentos familiares en ren
da variábel (o 40 por cento do 
diñeiro que se move nas casas 
está na bolsa) trouxo consigo un 
forte incremento das doenzas 
mentais .Provocadas polo des
control sobre o diñeiro que se 
usa na compra-venda de valo
res , con todas as consecuén
cias deses comportamentos. • 
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A máquina de f ace~ cartas dos intermediários 
Vários foron os factores que posibilitaron o incríbel 
auxe dos investimentos en renda variábel en Galiza. O 
paso da típica libreta de aforras á montaña rusa da 
bólsa non é fácil nen moito menos universal.. 
Principalmente, o mercad.o de valores recibiu o seu 
maior pulo grácias ao descenso moi pronunciado do$ 
xuros que os bancos pagan por manter o diñeiro nas 
su as cantas. 

As históricas rendas a prazo fixo que garantian un 1 O 
por cento de xuros anuais desapareceron. Os 
pequenos e medianos aforradores quedaron sen 
capacidade para lle tirar rendimento ao seu qiñeiro. 
Dentro das medidas económicas europeas para 
incrementar o investimento e o consumo estaba claro 
que xa non cabía o vello sistema de vivir de rendas 
mercé á caixa de aforras. Se o estudoso de Oxford 
John Eatwell xa comprobara en 1990 que en 20 anos, 

. o capital mundial destinado á especulación pasara do 
1 O ao 90 por cento, Galiza empezaba a subir ao carro. 

Xustamente, as medidas de impulso do consumo 
viñeron aparelladas á política privatizadora do 
Governo Aznar. Desde a chegada do Partido Popular 
ªº poder en 1996, cada ano saían ao mercado bursátil 
unha ou duas empresas públicas, coa impresión de 
que esas empresas seguian a ser de todos. Os meios 
de comunicación ampliaron as suas páxinas 
económicas e moitas famílias médias, cun nivel de 
ingresos que nunca antigamente • pensaria en investir 
na bolsa, compraron pequenos paquetes de accións 
de empresas como Repsol, Telefónica ou Endesa. 

A xeralización de ofertas públicas de venda de accións 
(OPV)' modificou o panorama microeconómico en 
Galiza. En moitas casas nacian expertos en bolsa, 
preocupado coma nunca por mirar diariamente nos 
xornais como ::;e comportaban os. valores máis 
apetecíbeis. Nas partidas de dominó.ou de tute, moitas 
veces deixábase o futbol a un lado e aparecia como 
tema de conversa·o futuro de Telepizza logo dos 
cámbios na sua xunta directiva ou a influéncia da crise 
dos mercados brasileiros no desenvolvimento do 
Banco Santander. 

O encontro entre a opinión pública e a bolsa tivo o seu 
momento cúmio logo da saída ao mercado de Terra. A 
filial de Telefónica na internet medrou o seu valor un 
300 por cento en só várias horas. As expectativas 
criadas foron inéditas no Estado español e a 
repercusión social ainda se mantén. 

De nada valeu a corrección profunda dos mercados, 
que le fixo perder a Terra gran parte do seu valor, 

. 4nflado en bolsa. Tanto é asi que esta compañia leva 
perdidos máis de 27.000 millóns de pesetas desde o 
seu·nacimento. O xermolo da posibilidade de 
conseguir importantes benefícios puido co medo ao 
desastre en moitos investidores. A confianza cega foi 
unha ruín compañeira que fixo ver montes de ouro 
onde só habia castelos de fume. 

Do acceso maioritário aos mercados de valores houbo 
un gran beneficiádo: a banca e demais empresas · 
_intermediárias entre os compradores e os vendedores. 

Se as OPV da primeira lexislatura de Aznar 
converteron as entidades bancárias en arcóns sen 
fundo onde caían as comisións dos investidores, ca 
desenvolvimento da internet, os cobradores de 
comisión estendéronse á procura da crecente 
demanda. 

Caixas e bancos tiveron que ampliar os seus 
departamentos de renda variábel para que os cartos 

. que fuxian das suas libretas e cantas éorrentes non 
· · acabasen na competéncia. Xurdiron diariamente 

novos fundos de investimento e novos produtos que 
querian combinar os milagres do moito gaño e o 
mínimo perigo, engaiolando os pobres que pensan 
que van gañarlle ao gran capital no seu próprio 
campo e coas regras que el escolleu e pon á sua 
discreción. -

Hoxendia, son moitas as páxinas de internet que 
oferecen os seus servizos de xestión para operar en 
bolsa. Tamén na ruase abriron estabeleéementos 
adicados á compra-venda de títulos. Pouco a pouco, a 
oferta medra para conseguir, por unha banda; que os 
investidores tañan tótal acceso á bolsa; e pola outra, 
facilitar e popularizar un sistema, críptico en princípio. 
O interese é simple; Canto máis diñeiro ande na 
revoeira, me.llores negócios se poden facer desde o 
gran capital. Dá igual se as sociedades tañen unha 
boa xestión. Toma corpo de novo aquel titular que 
Noam Chomsky tirou do New York Times: "Economia 
feble. Benetícios fortes". 

ANOSA TERRA 
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O mercado de valores achégase aos cidadáns con "sucursais" das grandes bolsas 

O parqué de atraccións-
Non hai nen cartóns, nen fichi
ñas vermellas, nen grandes 
bombos ateigados de bolas con 
números. Normal, non se trata 
dun bingo, pero ali tamén se 
vai xogar. No bolsín de GaBol
sa, de Vigo, estase coma en 
calquera mercado de valores 
do mundo, ainda que todo sexa 
feito a escala. Na pantalla xi
gante escintilan as variacións 
de todos os valores da bolsa de 
Madrid. Nos computadores, os 
empregados compraban as 
evolucións do dia, fan as con
sultas que lles peden os clien
tes e dan as ardes definitivas 
de compra ou venda:. O chan 
lace o brunido parqué e un par 
de varandas de madeira noble 
cercan o espácio destinado ás 
operacións. 

Nos poucos meses que leva 
aberto este local en Vigo, non 
deixou de medrar o.-Séu cupo de 
clientes. A -capacidade destas 
novas plataformas para atraer o 
público ávido de tirarlle partido 
ao seu diñeiro é unha das cla
ves do seu constante crecimen
to. "Sabemos que hai unha de
manda cada vez máis crecente 
por investir. Pero en Galiza 
mantense unha estrutura moi fe
chada a nivel bancário e o me-
llar xeito de achegar a bolsa á 
xente é así, facéndolla en minia
tura", explica Miguel Moreno
Arrones, un dos responsábeis 
de GaBolsa en Vigo. 

tretemento no que sentir igual
mente a presión da perda ou do 
gaño de cartos, onde ademais a 
posibilidade de se enriquecer 
parece máis accesíbel. "O único 
que miramos dos nosos clientes 
é a sua comodidade ·e que se 
saiban amparados por nós 
sempre. Logo, o que fagan cos 
seus aforres, a só eles lles co
rresponde decidilo", di Moreno
Arrones. 

Segundo Miguel Barros, os con
sumidores de produtos bursá
teis tañen gran voracidade pala 
información financeira. Unha 
parte do bolsin está destinada 
aos xornais especializados en 
economía, aos semanários que 
empresas do sector publican so
bre os principais valores que 
operan no Estado español e as 
análises técnicas -cada vez 
rnáis asequíbeis ao gran públi
co-· que tentan deseñar liñas de 
actuación. 
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O mellar exemplo para coñecer 
cal é a dimensión do estourido 
social dos mercados de valores 
no naso país . é a diversidade 
dos perfis . dos investidore~. 
"Aquí teñen as ~uas contq.s de$~ 
de condutores de autobus até 
xubilados, pasando p_or estu- . 
dantes, profisionais liberais ou 
executivos de transnacionais", 
canta Moreno-Arranes. 

Moreno-Arranes considera que 
o negócio da bolsa é bon por
que se conseguen maiores ren
dirT!entos sobre o capital, mais 
tamén advirte das suas limita
cións. "Aquí non enganamos a 
ninguén. Todo está previsto de 
antemán. As normas están cla
ras e cómpre que se respecten 
pülcramente para non caer en 
enganos. O sistema da leí da 
balanza é fácil de entender: se 
nós gañamos, é que alguén 
acaba de perder, e viceversa, 
para que perdure. o equilíbrio". + Vigo _conta desde hai uns meses cun espacio real onde é pasíbel comprar e vender accións en calquera bolsa do mundo. FATIMA 

Os liOVos broker~ fan surf na il'.lternet 
'I• •. ' • •• 1 ... i ." 

O desenvolvimento, en progre-
so contínuo, da rede de infor- . · · · · · · · 
mación internet, tamén afectou .. Q. . .¡ OFIÓNA·· • Porqué Directo 

_,,, ·: >· ·,i ,:.·· ·"aé··xeifo'~funClam·enfa( á sociali- .DJRECTA i rut1ces11ul$illíllis. 

Desta variedade despréndase a zación dos ir:ivestimentos bur- · Banoo Fl:rStor · m+ lllmmrD!!l!Eml!!IWD!!llllmllDll!9 
necesidade de que o sis.tema~::'""'· , .. ,s~tíles:Na Erstratexia;-global de.. ; . ,ów ... 0t1em..mtweN7 · ~~--- ft~ tto;• . ""''° ,(!!_ ~ 
de traballo se axeite ás suas'~. aproximación da bolsa á socie- · : ·•P..-qWDlr.éto · - =--~w;tn¡ e~ . '-*'"¡:·~~··~'..- .~~~ 

,_narticli.llares··caracterís.ticas: Mi-, · ~, dade·,·é· a internet o t:iran veícu- · •c1111ú•fv1-ldt Frn:¡.,¡·¡:oiii>u.- ·• ,34~,.. ,,lf .¡; • .u1µ un.10 ú .• ,#.-~ 
1"' ::1 ~$%W-~t~ ~· : '.m ·· ··t . , 
guel Barros; ·empregado na sec- lo que utilizan os máis neófitos ·~pff~~rfo mni~J.01()1>1~ uuµ l)Q 'JI !~I)~ 1•n .. ~ • ., -

ción de publicidade. e procura " ··investidoFes. . . · . +0ttoaPn>dulctn1s.mc1os ~~mr=~~~~ .. ~' ii~~ 11.~;!.IM 
d :fe,: nóvos clientes ;; recoñece =· . . • . ~N6mlno · ~~JM1Hi~~""-~&.uwt;u~tat~~- • 

• ~l\ll'1(1 H.c'h .. ~~;¡¡; '.<)1 l•m~ ~Jfh;IJ(f;.lf.;Jlll ~ 

. ·que no seu labor cotián ten -moi- A .Rede está inzada de páxinas ~Átffdtc/Jel'tth ---~~~IA?~~J1if~f8i ~ , · V , . . .. . s::N~•Jn~t¡P.A."1'' }h/l ,'AI .U,!& lJI $.M• l>J) ilJ)</I) ll.01~ _,_ 

é",Ja import~n_qia a .pe.dagoxia. . . ; electrónicas .;._a maiorfa depen- · .,_.,~~~tDi'ilU~1011N.Milrtf,1.M 
"Hai moitas "persoas que entran dentes de bancos, caixas e ou- ltf!e.R!l 

~ pala porta sen saber moi ben tras so.credades de xestión de 
: ··que é isto e como funciona. Nós . capitais...,... que oferecen servizos 
; 'J~mo& que empregar moito tem- . ·en tempo(real.d~ compra e ven-
::po en ápreriderlles o sistema, . da de valores. E esta imediatez 
-.. ainda ql.,!e sexa nun nivel rudi- . a grande arma. coa que cantan 
mentário.~ Afnda estamos na fa- ao seu favor. , 
se de. primeiro.,contacto. co mún
do da bolsa. A xente, contado, 
gústalle xa sentir perto todo o 
entramado bursátil, participar, 
pisar o chan que pisan "OS ou
tros investidores, estar ao tanto 
de como varían os . prezos dos 
valores". 

A estrita lei da balanza 

A .canta de resultados desta 
empresa, até o momento, é in
mellorábel. Pertencente ao gru
po dos inteq11ediários q1.,1e perci
ben sempre benefícios, para os 
seus intereses é bon que se es
palle o sistema de "xogadores 
en bolsa". Dia a dia aumentan 
as persoas que entran no bolsin 
cunha motivación case lúdica. 
Denantes, quizais ian ao bingo, 
mais agora atoparon outr.o en-

... '.,: '. 

Un dos investidores criados ao 
redor da internet é Xurxo Gon
zález. Perfecto coñecedor das 
posibilidades deste nov·o rñeio, 
define o internauta investidor 
coma un consumidor activo e 
especialmente avezado na sua 
própria estrutura. "Sen saber 
navegar perfectamente é impo
s íbel tirarlle rendimento aos 
descontos que as páxinas elec
trónicas conceden respecto aos 
xestores convencionais". 

González considera que son 
os intermediários os máis inte
resados en tirarlle negócio aos 
investimentos en . liña porque 
as suas vantaxes comerciais • 
son moitas. "Os custos son 
menores e compénsalles redu
cir as comisións que perciben. 

..,1_,; .. ~, :/ ~ >1 ~ • . ·:, .e1 ;:1 

• 
A Banc~-g~lega xa ·~rec_e ~~s d~ xestión de valores na Rede. 

. ~ • -= "" 

1 -~cJtiso);a f, páX-in-ªs ,: co.mo 
www.oficinadirecta.com, pro
priedade do Banco Pastor, que 
permite investir en bolsa sen 
ter que pagar nada á parte, a 
cámbio de domiciliar ali a nó- · 

· mina". 

A indústria financeira na inter-
. net, mercé ás suas posibilida
des, pretende encanar toda a 
demanda dos investidores atra
v é s da rutina de benefício. 
"Moitos sítios aterecen xogos 
da bolsa, nos que non tes que 
poñer diñeiro pero si crian o há
bito do investimento, unha es
péci e de adestramento que 
consegue que o investidor lle 

_; '.Faculdade d~ Econ'qmioas, un 
d.os primeiros que funcionaron 
en Galiza. 

Entre o rumor e a 
estratéxia 

· O elemento máis valioso cando 
talamos de investimento en bol-

. sa através da Rede é a infor
mación. A maioria das páxinas 
incluen foros, grupos de notí
cias e incluso chats nos que os 
internautas da.n a sua. opinión, 
aconsellan ou reciben pontuais 
consellos sobre valores intere
santes ou previsíbeis movimen
tos dos mercados. 

atope a grácia e a rendibilida- Luís Olivares mantén con ou-
de", afirma González. En Vigo tras nove persoas un grupo de 
opera desde hai tempo un bol- notícias sobre investimentos 
sin virtual, promovido desde a en bolsa que opera mediante o 

• ~~ 1 
- • t.=.,, i ...' 'i..~ ... , '.. J~-~ ... : , r ,.., . i, \ , • -> t t _ r , ·· • · ' 1 

• -\ ~, , ) ·-

correo electrónico. Nese grupo 
organrzanse as estratéxias de 
compra-venda en comun e sé
guese un sistema definido para 
tirarlle maior rendimento aos 
seus aforras. "Para poder ter 
cartos na bolsa e non vivir 
constantemente no fio da na
valla, cómpre ter un sistema de 
investimentos e seguilo até o 
final". Segundo a sua opinión, 
a falta de respecto a estes ti
pos de sistema é o primeiro 
síntoma do investidor obsesi
vo. "Cando se opera intra dia 
ou ben un se deixa dominar 
pala emoción, nunca se cum
pren as estratéxias globais e, 
normalmente, sempre se perde 
diñeiro" . 

· Outro defecto que detecta Oliva
res en moitos investidores inter
nautas é a sua permeabilidade 
ao enorme caudal de informa
ción que se difunde en liña. "Pá
xinas como www.joramon.com 
están continuamente éisc:;ando 
rumores, análises pere~rinas 
para explicar por que suf.iu ou 
baixou un determinado 1valor. 
Facerlle caso a este tipo .de cau
sas, é seguro de fracaso". Oliva
res coida, póla contra, que o úni
co que se debe ter en conta é o 
augúrio, non das entrañas das 
aves, senón das gráficas. "Só co 
estudo da lóxica das matemáti
cas e das ondas de evolución 
de cada valor se pode intuír cal 
vai ser ·o seguinte paso do mer
cado. E. ainda así, sempre se 
poden dar sorpresas". • 

-:t.-."' ... ·J~(~r·~· ~ !.•.J?_f'fi..'~ª})(' ,.rt~ 
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A oposición reclama que haxa urnas nas embaixadas e consulados. 

O Instituto Postal Telegráfico denúncia irregularidades ante a Embaixada Española 

Sobo.rnado un funcionário .de correos de . . 

Venezuela para manipular o voto emigrante 
~ IVÁN GARCfA RIOBÓ 

Unha carta enviada polo Insti
tuto Postal Telegráfico de Ve
nezuela (IPOSTEL) á Embalxa
da española denuncia que 
dous representantes dun par
tido político sobornaron ao 
tuncionário Edlnson Rosales, 
cordlnador das oficinas pos
tals no estado de Vargas, para 
que lles flxese entrega dos 
sobres certlflcados que conti
ftlln material elettoral das pa
sadas elelclóns xerals desti
nado aos emlgrentu que resi
den nne estado. 

As duas persoas que acudiron 
ao IPOSTEL para facerse cos 
sobres certificados que contil\an 
material eleitoral destinado aos 
emigrantes que viven no Estado 
de Vargas dixeron ser de na
cionalidade espaflola e xustificá
ronse dicindo que cotíecian on
de vivían os mesmos. Ambos 
afirmaron pertencer a un partido 
político espaf\ol. Como o argu
mento non debeu resultar dema
siado convincente ofrecéronlle 
ao funcionario unha retribución 
económica para lograr a sua co
laboración. 

Estes feitos foron denunciados 
por Daniel Pereira, director da 
lnspectoria Xeral dos Servizos, 
mediante unha carta enviada á 
atención do embaixador español 

• en Venezuela, Miguel Angel 
Fernández Mazarambroz. Na 
misiva, Daniel Pereira solicítalle 

. ao embaixador que tome cartas 
no asunto para lograr a máxima 
rapidez na entrega dos mencio
nados ·sobres. 

Para evitar feítos coma este, 
que evidéncian a existéncia de 
manipulacións por parte de par
tidos políticos do voto dos emi
grantes, a oposición expresou 
no Parlamento galego a necesi
dad e de acadar unha maior 
transparéncia no proceso eleito
ral na emigración. Para lograla, · 
BNG, PSOE e EdeG peden que 
as embaixadas e consulados 

habiliten mesas o dia das elei
cións para que _os emigrantes 
poidan votar directamente nun
ha urna. Outra solución seria 
que os emigrantes puidesen 
exercer o seu direito ao voto nas 
casas de Galiza do país onde 
residen. 

Estas conclusións foron extrai
das na quinta reunión da comi
sión partamentária encarregada 
de estudar a situación da diás
pora galega, que tivo Jugar o dia 
27 de Xullo. Esta sesión contou 
coa comparecéncia de Enrique 
Arnaldo, vocal do Consello Xeral 
do Poder Xudicial e que é autor 
dunha tese sobre este tema. Ar
naldo advertiu dos atrancos 
existentes para levar á prática 
un sistema que permita ás per
soas residentes no estranxeiro 
exercer o voto persoal nas ur
nas. O maxistrado explicou que 
isto seria posíbel en países co
mo Alemana ou Francia, onde 
as embaixadas españolas dis
poñen dunha dotación suficiente 
de persoal diplomático. 

Solucións 

Como primeira solución a estos 
problemas, Enrique Amaldo pro
puxo a posibilidade de aumentar 
o prazo para recibir as papel~
tas, así como habilitar as sedes 
consulares como coléxios eleito
rais. Esta última posibilidade 
considera que só se debería 
aplicar nos paí6es con maior 
preséncia de emigrantes do Es
tado español e que contan co 
persoal e as instalacións axeita
das. 

O maxistrado tamén estima ne
cesário estabelecer convénios 
cos países con maior ·emigra
ción do Estado espaflol para 
que garantan a seguridade e o 
segredo do voto por correo. e 

Afirma que no Estado español . " 
si se garanten todos os direitos 
do voto por correo, pero non 
poden asegurar "que o servizo 
de correos dos paises sulame
ricanos funcione coas garan
tías exixidas para un proceso 
eleitoral". • 

A oposición exixe que se garantan 
·os direitos eleitorais dos mariñeiros 
As dificultades que tañen os 
mariñeiros galegos embarca
dos para exercer o seu direito 
ao voto foi outro dos temas tra-: 
tados pola comisión parlamen
taria. Os grupos da oposición, 
PSOE, BNG e EdeG reclama
ron que se garantan tamén os 
direitos eleitorais deste colecti- · 
vo. O voceiro de Esquerda de 
Galiza, Xosé Manuel Pazos, 
denunciou a imposibilidade que 
teñen os mariñeiros de votar 
el'.1 alta mar, algo que cualificou 
de "discriminatório". Este grupo 
formula a posibi!idade de que 
os capitáns de barco actuen de 
presidentes de mesa e que asi 
os mariñeiros poidan votar. · 

Enriqu~ Arnaldo manifestou a 

este respeito que a lei eleitoral 
recolle explicitamente que o 
Governo debe habilitar os me
canismos necesários para que 
os embarcados na· mariña mer
cante, na Armada ou na frota 
pesqueira de altura exerzan o 
seu direito ao voto. Sen embar
go, manifestou a dificultada qe 
levará prática este artículo. 

Para votar, os mariñeiros deben 
solicitar por radiotelegrafia as. 
papeletas e a propaganda elei
toral e logo depositar o seu voto 
ao atracar en território nacional 
dentro do prazo estabelecido 
pola lei eleitoral para o voto por 
correo. Os grupos da oposición 
aseguran que "estas condicións 
non sempre se dan".-• 

ANOSATERRA 

Un estacionamento ameaza 
o parque ourensán de San Lázaro 
O parque de San Lázaro de Ourense deixará de ser zona 
verde se prospera unha iniciativa do governo municipal do PP 
de construir un estacionamento baixo chan, co que desapare
cería un dos poucos espazos naturais da cidade, que neste 
caso é ademais emblemático. O BNG local teme que o gover
no que preside Manuel Cabezas aproveite as vacacións de 
verán para actuar e que a volta das férias todo sexan feítos 
consumados. Os nacionalistas subliñaron que vários docu
mentos ténicos desaconcellan esta obra. O Bloque de Ouren
se considera que a intención do governo local é favorecer os 
intereses privados antes que os públicos. O alcalde, pola sua 
banda, dixo que o estacionamento proxectado resposta a un
ha demanda dos cidadáns e dos comerciantes.• 

Greenpeace logra que duas empresas 
~ancelen a importación de madeira do 
Camerun 

5 

A campaña que desenvolveu a organización ecoloxista 
Greenpeace corytra a importación ilegal de madeira nobre 
procedente de Africa deu resultado parcialmente e a em
presa arousana Madeiras Redondo e a compostelana Zu
malave cancelaron a adquisición dos cargamentos encar
gados. Estas compañias eran duas das tres empresas 
que mercaran a carga á firma libanesa SFH, unha compa
ñia que xa foi sancionada en várias ocasións por parte do 
governo do Camerun por ter talado e exportado 
ilegalmente madeira de grande valor. Greenpeace 
amosou a sua satisfacción pola decisión de Madeiras 
Redondo e de Zumalave pero agarda que o Governo 
español tome unha postura activa contra o tráfego ilegal 
de madeira e que outras compañias europeas sigan o 
mesmo camiño que as duas empresas galegas.• 

A Universidade da Coruña queda sen 
Ciéncias da Saude , 
Como era de agardar, o Consello Universitário denegou a 
criazón da licenciatura de Ciéncias da Saude na Universi
dade da Coruña, ainda que a decisión provocou unha aira
da reacción nos círculos do reitor Xosé Luís Meilán Gil. A 
implantación de Medicina é unha vella aspiración da uni
versidade coruñesa e ante a imposibilidade de facelo, foi 
implantando disciplinas afins para perfilar a criazón dunha 
faculdade que estaría nucleada en torno ao hospital Juan 
Canaleja. O Consello Universitário e as outras duas uni
versidades consideran que no país non se precisa impartir 
esta licenciatura noutra·cidade e denúncian que Meilán es
tá empregar o apoio dun grupo de médicos que traballan 
simultaneamente no hospital Juan Canaleja e dan clases 
en Compostela. O obxectivo seria que este grupo consti
tuise o núcleo central na nova titulación.• 

Garclas no Executivo galefo _ 
durante o ~s ele Agosto 

.. 
. O Governo.manterase activo durante todo o mes de Agos
to melante un sistema de quendas para 5oluclonar 
calquer eventualidade. Os consellelros 
que estexan de garda permanecerán en ,. 
contacto continuo co presidente Manuel 
Fraga. Durante as tres semanas que du
rarán as vacacións dos membros do 
Governo galego, os conselleiros forma
rán tres grupos de tres ou catro perso
as, de forma que todos disfrutarán de 
duas semanas de vacacións. Manuel 
Fraga permanecerá de vacaclóns até o 
20 de Agosto en Perbes, o seu lugar ha-
bitual de retiro estival.• Manu.11 fraga. 

Risco de derrubamento no cárcere de 
Teixeiro 
Só dous anos despois da sua construción, o cárcere de 

·reixeiro en Cúrtis xa apresenta defectos que poñen en pe
rigo a seguridade dos internos. Un dos muros do pátio do 
módulo número sete corre risco de derrubamento, segun
do denunciou un dos sindicatos dos funcionários do penal. 
A consecuéncia dos riscos que implica a situación do muro 
a dirección da prisión ordeou a clausura do módulo e o 
traslado dos internos a un dos cinco módulos que está ain
da sen ocupar. Este cárcere está a média capacidade por
que carece de persoal suficiente para garantir o seu fun
cionamento pleno. Ademais, o sindicato que denunciou o 
perigo de derrubamento do muro tamén indicou que rio 
módulo de mulleres comeza a apresentar os mesmos pro
blemas que o muro defectuoso e o mesmo poderia suce
der co resto dos módulos, xa que o tipo de construción é 
igual en todos os casos. • 
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OPtNIÓN 

FOMENTAR A PARTICIPACION REAL E EFICAZ NO SISTEMA SANITARIO E DOTALO 

DE ORGANOS DE GOVERNO COLEXIAOOS SIGNIFICA NON SO UN IMPULSO DEMO, 

CRATICO NECESARIO SENON UN EXTRAORDINARIO INSTRUMENTO DE LEXITIMA, 

CION E CONTROL DO SISTEMA DA SANIDADE PUBLICA. As NOVAS FORMAS DE 

XESTION SANITARIA, POLAS QUE O GOVERNO FRAGA APOSTOU CON ENTUSIAS, 

MO, CONVERTÉRONSE EN PARADIGMA DO QUE NON DEBERIA TERSE REALIDADO. 

SEN CONTROL DEMOCRÁTICO NON PODE HABER 
NOVAS FORMAS DE XESTIÓN SANIT ÁRIA 

Moitas das experiéncias das chamadas no
vas formas de xestión sanitária xa en fun
cionamento, nen serven de exemplo, nen 
abren a porta á esperanza dun mellor fun
cionamento da sanidade pública. 

Alén da propaganda que dela fan os seus 
mentores políticos, non existen evidén
cias contrastadas de que moitos destes pri
meiros ensaios de novas formas de xestión 
incrementaran a eficiéncia e calidade dos 
seus centros. Pola contra, nalgúns casos 
coñecidos coma os da empresa pública 
Medtec e fundacións coma as de Verín, 
Alcorcón e Manacor, son precisamente 
paradigmas do que teria que terse evitado 
ao non poderen probar unha maior 
eficiéncia. Convertéronse en elementos 
penalizadores da eficiéncia global do siste
ma no que están incluidos e ao que pre- . 
tenden server. 

As causas <leste fracaso debn buscarse no in
cumprimento dos pre-requisitos mínimos~ 
unha implantación e desenvolvemento téc
nico pouco solventes e o feíto de non se ter 
producido un translado real do risco a xes
tores e profisionai.s e·'a auséncia da necesária 
descentralización. Doutra parte, e como si
nala Puig J unoy, o aumento da autonomía 
de xestión sen asunción efectiva do risco, 
pode conducir á pior das combinacións po
síbeis: menor capacidade de control do gas
to e menor efectividade da restricción fi
nancieira mentres que _precisamente a1:1-
menta a posibilidade de endebedamento. A 
falla de lexitimidade de orixe das denomi
nadas fundacións públicas sanitárias, nacen
do ao abeiro dunha lei tan pouco axeitada a 
este fin coma a de Acompañamento, afec
tou ainda máis a sua credibilidade pública. 
A esta situación debe sumarse que comezar 
a reforma da xestión pola periféria do siste
ma (as unidades asistenciais) cando o pro
ceso de descentralización e maior autono
mi3: terian que ter comezado lóxíca e ordea
damente polos servizos rexionais e o próprio 
lnsalud e continuar pola Area Sanitária ou 
estruturas semellantes. ' 

A fuxida dende o direito público cara ao 
direito privado, en expresión afortunada 
de Villar Rojas ( 1994 ), non abonda para 
os obxectivos declarados de maior eficién
cia, lexitimación e calidade. Ao non se 
producir unha descentralización real, pro
gresiva e integral do sistema, o que se pro
voca é un aumento da dependéncia do sis
tema sanitário do poder político goverha
mental. 

Esta realidade aumenta os riscos dunha me
diatización do partido governante e do seu 
entorno de intereses que poden ver nos 
maiores níveis de autonomía e na diminu
ción do control, unha oport~nidade supe
rior para o clientelismo político e unha 
porta aberta para a obtención de benefícios 
económicos e influéncia social. 

lsto acontece nun sector como o sanitário 
que move importantísimos recursos huma
nos e económicos. A sanidade é o terceiro 
seitor económico do país, despois do turis
mo e da alimentación. A sanidade pública 
representa máis de catre billóns de pesetas, 
perro do 7% do Produto Interno Bruto e o 
12% do gasto público. Ningún outro seitor 
cria tantos postas de traballo direitos e é 

un dos principais res
ponsábeis dos indirei
tos. Emprega a case o 
4% da poboacón ocu
pad a e por cada 10 
postos de traballo que 
se crian na sanidade 
pública, outros seitores 
producen 4. Inmensas 
oportunidades para 
unha utilización espú
ria clientelar que bai
xo a supremacía do di
reito público, con to
das as suas contradic
cións e limitacións, es
tán máis restrinxidas e 
dificultadas. 

CAYETANO RODRIGUEZ EsCUDERO 

'O actuat govemo e 
o partido que o 

sustenta, non permite 
a información pública 

veraz e respaldada 
sobre as coordenadas 

básicas do sistema 
. ,, . " san1tano 

de total dependéncia 
do poder público, en 
todos e cada un dos ní
veis e centros do siste
ma sanitário, producen 
unha politización 
exaustiva e atafegante 
que afecta a todos os 
ámbitos e organizati
vos e de xestión. 

• CORRUPCION 
CONTRA EFICIÉNCIA. 
A introducción de 
novas formas de xes
tión da sanidade pú
blica, sen un control 
social democrático e 
eficaz incrementan os 

Que o sistema sanitário dependa do poder 
político, non teria por que implicar unha 
perda das mellaras de xestión, as relacións 

riscos de corrupción política. Asi, os cus
tes de influéncia e interferréncia política, 
poden anular as superiores marxes teóri-

Xosé Lois 

cas de eficiéncia das chamadas novas so
lucións. Se cadra poden transladar as ine
ficiéncias das organizacións sanitárias ao 
financiador baixo a forma de maior gasto 
e défice o que neutralizaria un translado 
efectivo de riscos ás novas formas xurídi
co-organizativas asi como aos centros de 
propriedade privada concertados. 

O défice democrático do sistema sanitário 
público compróbase na auséncia de control 
social eficaz e na carencia de sistemas reais 
de participación e de govemo con presén
cia dos seitores sociais e profisionais rela
cionados cos intereses do sistema sanitário. 
Hai unha falla de transparéncia en todos os 
níveis e áreas funcionais da xestión, infor
mación e avaliación do sistema o que pro
duce unha realidade opaca para o resto da 
sociedade e da oposición. 

A transparéncia é un elemento intrínseco 
da democrácia e un prerrequisito para a 
eficiéncia. T ransparéncia, visibilidade, con
trol xurisdiccional, son limitacións positivas 
para evitar a desviación do poder. O actual 
govemo e o partido que o sustenta, non 
permite a información pública veraz e res
paldada sobre as cordenadas básicas do sis
tema sanitário: indicadores económicos, 
asistenciais, listas de espera, análises de cus
tes etc. Estes dados conforman a opinion da 
cidadania, incrementan a calidade e canti
dade dos seus níveis de decisión e elección, 
e favorecen o lexítimo control social e polí
tico sobre o sistema sanitário público. 

A participación social no sistema anitá
rio ten que articularse dun xeito aberto, 
eficaz e positivo. O modelo tradicional vi
xente no que aparecen a Administración, 
os traballadores e os empre ário é mái 
próprio das orixes do In tituto Nacional 
de Previsión franquista. Algúns <lestes ele
mentos e tán apuntado na pr pria Lei 
Xeral de Sanidade, ainda que con dificul
dades notábeis para o seu descnvolvimen
to prático. 

• CONTROL PLURAL E DEMOCRATICO. 
O sistema sanitário precisa incorporar nos 
seus diversos momentos e níveis, estruturas 
de governo que baixo a fórmula de conse
llos e coa participación da Administración, 
concellos, profisionais e outros seitores so
ciais representen de feíto a máxima autori
dade da organización . Instáncias de gover
no colexiadas ante as que deben responder 
os xerentes ou responsábeis executivos que 
actuan na maioria dos sistemas sanitarios 
europeus. 

Cando se pretende introducir unha nova 
forma de xestión, estas estruturas de repre
sentación cobran especial significación e 
releváhcia. T rátase de órganos de governo 
puros e reais, distintos dos que contempla o 
artigo 11 do decreto 29/2000 de 14 de Xa
neiro sobre novas formas de xestión do Ins
tituto Nacional da Sáude, xa que nen por 
capacidade de representación nen por com
peténcias atinxe o nível mínimo necesário 
de descentralización, autonomía e respon
sabilidade que se require para o govemo re
al, eficaz e democrático das institucións sa
nitárias. + 

CAYETANO RODRIGUEZ ESCUDERO 

é médico do sistema público de saúde. 
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AGOSTO 
- PROGRAMA DE ANIMACIÓN DA CIDADE: 
· Actuoci6ns na rúo desde o 1 oo 27 de agosto. 

• Pasarrúas 
• Dianas e alboradas 
• Fanfarrias ,,,,,,,,,,, 
• Aduaci6ns teatrais, musicois e de animación nqs~,~r':Om~ - . 
• Xo~os populares e trad1cionais ,,,;;>r;,~!_!!!;it;,'.--:~ , ... , 
• Animación infantil .;.:--:~~-~;:;,;:y;; 

,;..w,;.¡~"' - , ·;zr,;:!j;; . ~{:' , 

- ROMARÍA INTERNACIONAL (A Ferreri~t::·-:,. H!,;: ·,,,, 

• Mércores 2 de agosto, 6s 22.30 h.: •o feit!zcf·f1_á. 
• Xoves 3 de agost<>, ós 22.30 h.: ªMúsico =:: , ,,,,,. 
Orqvestra Sinfó~i~a da Ópera de Bosoravic;r e;_. 
da Opera de Ch1sanau -<::::. 

- CINE NA RÚA (Praza do.Teucro) ., ... ·- _ 
Do domingo 30 de xullo ao venres 4 de agosff.Tá!:.2~.~~9:tt 

• Domingo 30: Bowfinger, o píc~ro ,.::- · .. · · .... -. . _,_,;· 
• Luns 31 : The Mummy (A Momio) ,,: "" ··-· ., .. 
• Mart~s 1 : A extraña parella, outra v.,éz-~ · ~ ~ ~- ... " 
• Mércores 2: Cando volvos ao meu:Jctdo 7:_; --- .. 
• Xoves 3: Nothing Hill . ~: 
• Ven res 4: A linguo dos volvoretos 

- CINE INFANTIL 

'2f:h, -
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Francisco Garcia, o nqvo alcalde, abandoa o consello da RTVG 

O relevo· da alcaldia de Allariz propicia 
cámbios na estrutura do BNG 
-0-A.E. 

A releváncia partidária e de 
representación ·social de An
xo Quintana e Francisco Gar
cia fai que o relevo na alcaldia 
de Allar.iz, que deixa o primei
ro e toma. o segundo, acade 
non só importáncia social, se-

. nón unha diensión máis am
pla que leva mesmo a restru
Juración de funcións dentro 
do próprio Bloque. 

Anxo Quíntana "constatou a difi-
. cul·tade de compaxinar a sua 
adicación como senador, coa 
sua. función de alcalde alarica
no". Esta constatación levouno a 
que .pedise o relevo á fronte da 
alcaldia, segundo xa expuxera 
na campaña eleitoral das xerais. 
Eleicións .ás que se apresentou 
como cabeceira de lista por Ou
rense. Despois das pertinentes 
discusións int~rnas, tanto locais, 
provinciais como nacionais, o 
BNG decidiu o relevo, propoñen
do para sustituto na alcaldia ao 
concelleiro Francisco Garcia, 
"corno referente claro ante os ci
dadáns da laboura desenvolvida · 
durante todos estes anos". Asi 
explican desde o BNG o cámbio 

· da alcaldia de Allariz, un símbolo 
de xestión nacionalista mesmo Francisco Gan:ía é o novo alcalde de Allariz en su"stitución de Anxo Quintana. 

para alá do Padornelo. 

Desde o BNG queren que este 
relevo se olle como unha conti
nuidade, tanto pola persoa que 
ocupará a alcaldia, Francisco 
Garcia, un dos referentes públi-

. cos do BNG en All-ariz, como 
pola continuidade de Anxo 
Quintana, tanto na .corporación, 
como levando unha área tan im
portante como é a reforma do 
Plano de Ordenación Urbana. 

A importáncia do relevo buscado 
ao carismático alcalde, non ven 

. dada unicamente pala dimen
sión loc~I do sustituto, unha das 
pezas baselares do governo na
cionalista en Allariz, senón pola 
sua dimensión de dirixente a ní
vel nacional. Francisco Garcia é 
responsábel de organización do 
BNG e un dos homes máis co
ñecidos da organización, sobre 
todo debido ao seu papel coor
denador na Declaración de Bar
celona. Tamén era un dos tres 
representantes nacionalistas no 
Consello da RTVG non que xo
gaba un papel senlleiro. 

Cámbios na estrutura do BNG 

As novas tarefas políticas de 
Francisco Garcia á fronte da al
caldia alaricana lévano a deixar o 
Consello da RTVG, pero conti
nuará ostentanto o cárrego de 
responsábel da organización, 
pois, como afirma o próximo al
calde, "nós non estamos por estar 
nos postas, senón para cumprir 
unha función política que nos é 
encomendada pola organización". 

Esta circunstáncia levará a qu-e 
no BNG se produzan cámbios 
na sua estrutura organizativa, 
reforzando áreas como a orga
nización ou a de política munici
pal. Aspectos polos que o BNG 
xa viña apostando últimamente 
e que pensa discutir, segundo 
fontes nacionalistas, na próxima 
Asemblea Nacional a celebrar 

' ' 

na Primavera do 2001 . Ainda 
así, os cámbios que non 1.even 
aparellados unha modificacióne 
estatutária vanse producir este 
mesmo verán. Asi, F~ancisco 
Jorquera, responsábel técnico, 
asumirá fucións de coordena
ción territorial dentro da estrutu
ra de organización. 

T amén será potenciada a área 
de política municipal que, cada 
vez, cobra maior protagonismo 
dentro do BNG. Area da que é 
responsábel Luis Obelleiro que 
pasará a ocupar unha función de 
liberado polo que moi ben. pode
ria substituir tamén a Francisco 
Garcia na Consello da RTVG. • 

A EIRÉ 

Francisco Garcia, 
alatico do Arnoia 

Francisco Garcia, o que vai ser o novo alcalde de Allariz, ten todas 
as cualidades e algun defecto dos políticos na<;:ionalista da .capital 
dos Su~vos, que acadaron impronta dentro do BNG. Home gravi, 
doso desde novo e tebeo á vez que xangal, pouco dado a runflas 
nen ao populisrno barato, pero, ao rnesrrio tempo, cunha importan, 
te introdución social. Corno Alfredo Suárez Canal, como o mesmo 
Anxo Quintana. Como Antón Riveiro ou corno Méndez Anta, da 
escola nacionalista ourensán de eficácia organizativa. Sempre foron 
eles os que presidiron os congresos nacionalistas. 

Recordo a imaxe de Francisco Garcia, cando o levantamenta papua~ 
lar contra o alcalde da dereita, parando nunha rua aos viciños que 
ian tras do alcalde dimisionário e enfrontándose a eles peito contra 
peito: a ·cabeza fria, as emocións controladas. Acababan de gañar. 
Era o que buscaban, suficiente. Abríase unha nova etapa. Conver, 
tíase en Alarica do Amoia. · 

T amén recordó cando, xogando no Allariz, gañaron a copa Deputa, 
ció~ d.e fútból e Francisco García arrancou a bandeira española que 
pres1d1a o palco no que tiñan que recoller a copa das mans de Vito, 
rino Núñez. Xogadores, entre os que se atopaba AnXo Quintana, 
Quin, e directivos, apoiaron a sua reivindicación: Só se lle abriu 
una dilbeéncia p~liciaL 

Francisco Garcia non é un recén chegado á política en Allariz. Este 
militante da~ UPG, xa foi o cabeceira de lista hai 16 anos na vila 
alaricana, despois de que Suárez Canal dera 6 paso á política na, 
cional. Despois de catro anos, el faria o mesmo, sendo reemprazado 
por Anxo Quintana, ainda que continuou de segundo de lista. A 
chegada á alcaldía situouno como tenente de alcalde e o home que 
rnáis funcións abranguia dentro do governo municipal, gráéias a sua 
experiéncia, entre outras, como secretário de concello. Agora dá o 
paso á alcaldía porque se considera "humanamente rnoi implicado 
coa política de Allariz". • · 

1'1 ,t)~ ,t~-,1• ) tté-: .. > .... _.'·' C ~ '~.,,_ -·---~~ , ~"'i, p \ . . :: _ .. ·.J) f" _ ~<?!'E'. rj·;r;D} ). ~·.(" ·;.~! .. ~ ·1 1 • 1 ;-1~ ·,~J .. 

O Sida ven 
das vacinas 
O especialista en bioloxia 
molecular e consulror 
internacional da Unesco, 
Louis de Brouwer, explica na 
revista THE ECOLOGIST a sua 
hipótese de que o Sida 
procede da vacinación 
masiva contra a variola en 
África: "Unha hipótese para 

· mih sólida é a que relaciona a 
vacinacion contra a variola 
en África coa aparición do . 
Sida. Coa vacina, · 
introdúcese no organismo o 
virus vivo que contén todo o 
material xenético, o que 
permite · ao HIV 2, presente 
nos africanos, reconstruir 
toda em unha parte do seu 
capital xenético. O Sida 
aparecería por recombinación 
xenética ( ... ) Convencido 
desta posibilidade, pedin á 

· Organización Mundial da 
Saúde (OMS), que me 
proporcionase os listados de 
todas as vacinacións 
realizadas en África nun 
periodo de 20 anos. A OMS 
envioume todos os listados 
menos os das vacinacións da 
variola. Despois de pedilos 
durante cinco meses, fixen 
uso da miña condición de 
consultor especial da ONU e 
tiven as listas en 48 horas 
babeo amenaza de denúncia. 
Os listados reveláronme o 
que temía: os casos de 
indivíduos vacinados contra 
a variola acaian cos casos de 
Sida na África Central. 
Cento oitenta rnillóns de 
persoas va<;:inadas entre 1970 
e 1977 en 7 paises e un 
balanzo de 21 rnillóns de 
enfé.rmos de Sida. Incluso o 
profesor Robert Gallo, que 
traballa para o Instituto da 
Saúde dos Estados Unidos, 
dbeo sobre a miña hipótese 
no London Times: 'Non digo 
que pasara, pero durante anos 
dixen que o uso de vacinas de 
virus vivos1 como están a 
usarse na Africa, pode activar 
un virus latente coma o do 
Sida". Louis de Brouwer 

Louis de Brouwer. 

'1' ",. ~ ,,. • 
... l. •• 
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resposta así á pergunta de 
como habendo indícios da 
relación entre a vacina e o 
Sida, a OMS P,atrocina 
campañas en Africa: "A 

· OMS está baixo o poder da 
indústria química. A 
cidadania é enganada, 
manipulada e desinformada 
pois o liberalismo económico 
-e o capitalismo salvaxe 
tomaron o poder hai 20 anos. 
( ... )Nas Filipinas vacinaron 
a catro rnillóns de mulleres 
contra o tétano. Iso foi o que 
lles dbeeran. De feíto, 
inoculáranlles un produto 
abortivo. O.Govemo das 
Filipinas, ante a extrañeza de 
qu·e non vacinaran tamén aos 
homes e á vista dos resultados 
da campaña, demandaron aos 
promotores. Sen éxito, 
claro". • 

Bacardi contra 
o ron de Cuba 
Co título Biagrafia dun pirata 
a edición electrónica 
CUBA VSBLOQUEO.CU publica 
un artigo sobre os esforzos da 
firma Bacardi por bloquear o 
comércio internacional do 
ron de Cuba. "A finais de 
1993, a empresa Bacardí 
envía cartas amenazadoras á 
empresa Pernod Ricard para 
que renúncie ao seu proxecto 
de colaboración comercial · 
con empresas estatais de 
Cuba. En Xuño do 1994, 
Bacardi quer ,rexistrar nos 
Estados Unidos as marcas 
Little Havana, Old Havana, 
Havana Select, Havana 
Clipper, Havana Cla.ssical e 
Havana Primo . En Xufio de 
1998, o Tribunál do Rexistro 
Comercial da Oficina 
Norteamericana de Marcas, 
recusa a inscripción das 
últimas cinco marcas . 
apresentadas. En Xullo de 
1994, Gallean S.A. filial de 
Bacardi nas Bahamas, 
inscribe nos Estados Unido a 
marca Havana Club en 
detrimento da registrada p r 
Cubaexport en 1974. En 
setembro de 1995, Gallean 
reclama á Oficina 
Norteamericana de Marcas a 
caducidade da marca Havana 
Club, de 1974. Bacardi 
participa activamente desde 
1995 co grupo de presión do 
Congreso norteamericano 
que promove a lei Helms, 
Burton e no 96 acusa con 
fasidade a Pernod Ricard·de 
utilizar património 
nacionalizado en 1960. En 
Xullo do 96 Bacardi lanza no 
m.ercado dos Estados Unidos 
un ron coa marca Havana 
Club, producido nas Bahamas 
e cun lema de publicidade 
($aborda vella Habana) que 
trabuca aos consumidores 
sobre .a orbee do produto. 
Bacardi promove con 
familiares de José Arechabala 
a sociedad e ]ose Arechabala 
lnternp.tional Ltd en 
Liechtenstein e persegue no 
congreso de Washington a 
desprotección das marcas 
rexistradas adquiridas polo 
Govemo de Cuba dentro do 
proceso de 
nacionalización". • 
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Que prioridades se marcou o 
governo municipal en matéria 
de cultura? 

En primeiro lugar, e como se re
collia nos princípios básicos de
finidos no programa de governo, 
facer unha cultura galega e en 
galego que é a base de toda a 
programación ademáis de utili
zar a acción de governo para 
desenvolver e potenciar os na
sos sinais de identidade. Dentro 
destes obxectivos elaborouse 
un programa con preséncia 
constante da nosa cultura, a no
sa história e a nosa identidade. 
Desde o ponto de vista simbóli
co pulouse pola restauración da 
memória histórica coa celebra
ción institucional do Dia de Gali
za Mártir ou o nomeamento· de 
Alexandre Bóveda como tillo 
adoptivo a título póstumo e a 
concesión da medalla de ouro 
da cidade. Outro princípio bási
co foi que a actividade cultural 
fose participativa e que tivese 
continuidade ; interesábanos 
máis que a celebración de gran
des eventos e macroespectácu
los. Quixemos chegar a moita 
xente e de xeito cont inuado. 
Partimos tamén da base de que 
a cultura pode ser un factor de 
dinamización social e incluso 
motor económico, vencellada ao 
património histórico, aq turismo 
ou a iniciativas empresariais. 

Nesa idea de cultura parti 
cipativa, tiveron en conta as 
iniciativas dos distintos axen
tes culturais? 

Ternos en marcha a criación 
dun Consello Municipal de Cul
tura que vai ser un foro onde as 
entidades culturais van poder 
participar na política municipal. 
Prestamos atención ao apoio 
das iniciativas de base, é dicer, 
á colaboración coas asociacións 
na organización de actividades 
e nas iniciativas que xurdan das 
próprias agrupacións. 

Só cun governo nacionalista 
se conseguiu nomear a Bóve
da tillo adoptivo. O pleno 
aceltou tamén a declaración 
institucional do Ano castelao, 
duas personalidades de espe
cial releváncia na cidade. 

Asumimos que hai unha série 
de personalidades que era ne
cesário poñer no lugar que co
rrespond ia. Anticipámonos na 
comemoración do cincuenta ani
versário da morte de Castelao 
e, despois, outras institucións 
como a Xunta tiveron que asu
mir que neste ano tiña que ter 
un especial protagonismo. En 
Pontevedra, ao declarar o Ano 
Castelao, elaborouse unha pro
gramación que tiña como eixo a 
sua vida e obra e que abarcou 
multitude de actividades: pro
gramación musical, teatral, ex
posicións, ciclos de conferén
cias... Atención prioritária puxe
mos nos escolares, tanto de en
sino primário como secundário e 
tanto de Pontevedra como de 
fóra. Milleiros de rapaces puide
ron ver as exposicións nos seus 
centros, asistir a espectáculos 
Qu facer visitas polos lugares 
especialmente vencellados a 
Castelao no concello. 

Terá continuidade esa divul
gación da figura de Castelao? 

É labor de anos. Quixemos que 
tivese unha preséncia constan
te ao logo do ano pero cómpre 
seguir difundindo a sua vida e a 
sua obra, pensando en espe
cial nos escolares que virán no 
futuro. 

·" 
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Luís Bará 

~Pontevedra ten na cultura· 
un dos seus potenciais de futuro' 

t+ CARME VIDAL 

RECUPERACION DA MEMORIA HISTORICA, PROMOCION DA CULTURA GALEGA E DOS SINAIS DE· IDENTIDADE 

PROPRIOS E UNHA PROGRAMACION CONTINUA E PARTICIPATIVA SON OS EIXOS QUE DEFINIRON A POLITICA 

DA CONCELLERIA DE CULTURA DE PONTEVEDRA CO GOVERNO DO BNG, SEGUNDO O CONCELLEIRO LUIS BA- . 

RA. O RESPONSABEL DA CONCELLERIA EXPLICA COMO SE ARTELLOU A PROGRAMACION INSTITUCIONAL NA 

AREA. EN PONTEVEDRA TOMA CORPO, AO SEU DICER, A "POLITICA CULTURAL DUN GOVERNO NACIONALISTA" 

Cunha história ·tan rica como 
a de Pontevedra ese labor de 
recuperación será máis doa
do. 

Ternos recur.sos e, por razóns 
históricas, tamén cartas venta
xes pero até o de agora estive
ron desaproveitadas. Case to
das as cidades galegas teñen 
unha base histórica para traba
~lar e reivindicar a nosa identida
de. Pontevedra ten unha rica tra
dición cultural e de vencellos co 
galeguismo. Aqui pasaron a 
maior parte da sua vida Caste
lao, Bóveda ou Losada Diéguez 
e fundouse o Partido Galeguista. 

Desde a oposición acúsanos 
de facer unha política cultural 
nacionali~ta e mesmo parti
dista. 

É, de certo, a política cultural 
dun governo nacionalista. Te
rnos un compromiso evidente e 

· claro coa defensa da nosa iden
·tidade pero é tamén unha políti
ca aberta porque nos interesa o 
diálogo con outras culturas en 
pé de igualdade. O ponto de 
partida é a expresión própria en 
toda a sua variedade e riqueza, 
que é moita, e a partir dela a 
preséncia doutras culturas. 

Que postura-teñen a respeito 
das corridas de touros? 

Como grupo político non com
partimos ese tipo de celebración 
que, a pesar do que se diga, 
non ten tradición na cidade. As 
corridas son unha actividade pri
vada, iniciativa dunha empresa 
que organiza festexos e a f!OSa 

FÁTIMA 

actuación é limitada. O que fixe
mos· foi .chegar a un convénio 
con eles para utilizar a praza 
para facer espectáculos masi
vos porque en Pontevedra hai 
·dificuldade á hora de celebrar, 
por e~emplo, concertos para ca
tre ou cinco mil perso~s. 

Diante desa falta de infraes
tructuras, como ve a cons
trucción da Cidade da Cultura 
en Compostela? 

É evidente que Compostela, por 
razóns históricas e por ser capi
tal de Galiza, ten que ter un trato 
específico en cuestión de equi
pamentos pero un proxecto co
mo a Cidade da Cultura é errado 
na sua concepción. NOn se pode 
superdotar unha cidade cando 
outras, e moitas vilas, carecen 
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dos equipamentos básicos e ele
mehtais. O país tense que cons
truir a través dunha boa dotación 
e do equilíbrio entre todos, non 
se pode concebir o proxecto a 
través de grandes eventos, de 
macrofestivais e macrocultura, 
desooidando a base. É unha liña 
equivocáda· e a cidade da Cultu
ra é a expresión clara desa idea. 

En Pontevedra primouse a 
área de cultura. Teñen vontade 
de competir con Compostela? 

Compostela, como Porto, teñen 
unha proxección ventaxosa e es
tán optando pola cultura pero 
Pontevedra pode ocupar o seu 
espazo cunha oferta diferencia
da. Non se trata de competir pero 
si de poñer sobre a mesa os re
cursos e potencialidades que te
rnos no ámbito da cultura, rela
cionados co património histórico 
e coa relación coas artes plásti
cas. Pontevedra ten na cultura un 
dos seus-potenciais de futuro, ca
da vez con maior releváncia na 
dinamización social e económica. 
O turismo cultural ten preséncia 
na nosa economía e a própria 

- pr-ogr-amaeión-pode-ser--t:trt""foeo-
de atracción de visitantes. A cul-
tura xera riqueza e ternos en can-
ta tamén esa potencialidade. 

Ante dous modelos de xes-
tión opostos, que relación 
institucional teñen coa Con
sellaria de Cultura? 

ManifestamenJe mellorábel. Es
tamos abertos á colaboración 
pero a resposta non sempre é 
positiva. Seguiremos transla
dando proxectos e esperemos 
que mellaren no futuro. Nos pro
xectos que nacen dos concellos 
é onde góstaria ter unha respos
ta máis positiva da Xunta. 

Teñen valorado os resultados 
do seu proxecto cultur~I? 

Ternos unha percepción directa e 
constatábel por escrito de que 
houbo un cámbio radical nos cen
tros escolares: De actividades illa
das ou dunha total auséncia pa
souse a unha programación conti
nuada ao longo do curso con 
asisténcia masiva a teatro, músi
·ca, concertos ou conferéncias. Ti
vemos unha resposta moi favorá
bel por parte das direccións e das 
asociacións de pais de alunos. En 
canto ao público, nótase o cám
bio. lncrementouse a asisténcia .a 
espectáculos, en especial no tea
tro é en programacións participati
vas como a Feira do Humor nas 
que tamén quixemos levar as ac
tividades ás prazas da cidade pa
ra achegalas ao público e apro
veitar eses excelentes escenários 
naturais que ternos. Fora da pro
gramación específica que se fixo 
para os mozos como as Noites 
Abertas, a xente. nova participou 
con máis asiduidade nos espectá
culos e valoraban o que se esta
ba a facer. 

O PSOE anceiaba a concelle
ria de Cultura. Como están as 
conversas? 

A conc~lleria de cultura experi
mentou un aumento grande nos 
orzamentos. Tal e como está or
ganizado o governo municipal 
. en tres grandes áreas, a social 
e de benestar tivo un. importante 
incremento cunha especial aten
ción ás concellerias de cultura e 
ensino que elaboraron unhá 
programación coordinada. O 
PSOE quería facerse cargo des
ta concelleria. As negociacións 
están rotas e os socialistas non 
entrarán no governo, como nun
ca foi a sua intención.• 
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De aquf. • • 

-· • . ó in inito 

Hoxe únese o mellor de nós mesmos_ para cre~r a Caixa Galega do Século XXI. 

Hoxe somos máis. Hoxe ·somos mellores. 

E o máis importante: contamo_s coa ilusión e o entusiasmo 

de centos de miles de galegos. 

Un nome: Galeguidade, Credibilidade, Modernid~de, Compromiso. 

Unha marca: Sinais de identidade, Cores de Galicia,Tipograña de futuro. 

CAIXANOVA. Hoxe nace un futuro con máis ilusión para os galegos. De aquí.. : ó infinito. 

• • ca1xanova 
A Caixa galega do século XXI 

'1' 
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Xerais editou un libro de Lois García Leira sobre o actual presidente da CIG. A.N.T. 
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· Por vez primeira un 
dirixente 1e participante . 
activo na organización 
do movimento 
nacionalista relata os · 
conflitos que se 
produciron nas 
distintas. 
organizacións 
políti,cas nacionalistas 
nos últimos trinta 
anos. En Manuel Metli!. 
A paixón militante de ~ 
Xan Leira (Xerais) o 
presidente da CIG dá a 
sua particular visión 
do camiño po·10 que se 
conduciÍJ o 
nacionalismo, coa 
perspectiva do tempo 

- e descte-on ha opc-iórr
que pulou sempre pola 
criación dun "proxecto 
comurí". 

O presidente da CIG explica Os conflitos do nacionalismo en Manuel Mera. A paixón militante 
. . . . 

_Os anos nos que as éscisións facian unidade 
* CARME VIDAL 

Desde que o 14 de Novembro 
de 1971 chega a Galiza, Manuel 
Mera participa activamente na 
organización do movimento na
cionalista. Traia Mera. a expe
riéncia da militáncia política na 
esquerda arxentina, aprendiza
xe da que carecian a maior par
te dos galegos naquel fin dad·
tadura. Arriba ao nacionalismo 
organizado xusto despois de 
que o conflito do ano 1971 case 
deixa sen militáncia á UPG en 
Santiago e Ferrol. "Perdeuse en 
grande medida despois de que 
Pepe Torres deixara a U PG in
gresando no MC, e nesas cida
des quedara o resto da militán
cia desligada ou á marxe de cal
quera estrutura organizativa" ex-

. plica, daquela entrada na que 
sinala como cadros máis salien
tábeis do partido a Moncho Re
boiras e Reboiras, Pepe Gonzá
lez, Ferrin, Sanxoás, Francisco 
Rodríguez) Harguindey, Pavón, 
Bautista Alvarez ou Lois Dié
g uez. Aos poucos meses da 
chegada,. Mera forma parte xa 
do Comité Executivo da UPG 
con Xosé González, Reboiras, 
Ramón Muñiz, Francisco Rodrí
guez, Bauti~ta Álvarez e Casal. 

O primeiro labor política de Me
ra será a organización dos estu
d antes coa Cfiación de ERGA 

· que "só pretendia ser unha ten
déncia da UPG, o xermolo dun
ha futura organización de m.a
sas de carácter reivindicativo 
que empregase só a via sindi
cal". Despois dunha etapa que 
e-entrara esforzos nas aso
ciacións culturais, a estratéxia 
dirixiase a volcar o "traballo polí
tico e organizativo no movimen
to estudiantil, nalgunhas empre
sas e entre os labregos ou tillos 
de labregos que estudaban na 
universidade ou nas escalas 
técnicas". Dentro desa li'ña co
meza o traballo político de Mera 

no movimento obreiro, no que 
continuará até dia de hoxe. A 
Fronte Obreira da UPG criada 
en 1973 daría lago no Sindicato 
Obreiro Galega, na orixe do sin
dicato nadonalista. · 

das razóns que o revara a aban
donalo _tan pouco tempo antes. 

Ferrin fóra do partido 

Destaca Mera daqueles pr:imei
ros anos da transición a criación 

Pouco despois, en 197 4, Manuel do Consello das Forzas. Políticas 
Mera decide deixar por vez pri- Galegas coa elaboración das 
meira a militáncia no partido, en . Bases Constitucionais para a 
especial polo seu enfrontamel')to . Nación Galega. O Consello ia 
con Méndez Ferrin. Entende rachar en Novembro de 1976 
agora Mera que aquela foi unha "coa marcha da UPG e o PSDG. 
decisión precipitada que fixo que Os motivos de fondo, o ingreso 
o tacharan de troskista pero, co do MC, unha forza de ámbito 
tempo, coida que a liña que de-. estatal, parte dunha estructura 
fendia foi a que prosperou na or- estatal. Foi algo que o PSG e o 
ganización. Por que marcha Me- MCG, os outros dous partidos 
ra da UPG? "Tivera unhas dife- que formaban a alianza, xunto 
réncias anteriores cun documen- co Partido Carlista, tardaron en 
to que fixera Luaces, sobre a dixerir, polo que, cando en Abril 
cuestión nacional, onde facia un- do 77 m.mha manifestación uni-
ha crítica total ªºtrato do proble- tária contra o xove nuclear, a 
ma das nacionalidades na UPG toma un protagonismo ab-
URSS. Eu non estaba de acordo soluto, as outras forzas acusara-
con esta visión, porque, anque na de sectarismo". Marca aquí a 
non quería unha saida igual para xénese do conflito que deixaria 
Galiza e criticaba á URSS como fóra do partido a Ferrin, Xosé 
revisionista pensaba que aquel . González e Xosé Garcia·Crego 
fora un grande paso adiante, e que constituirían o Partido Gale-
que non se podía dar armas á re- go do Proletariado, logo da dis-
acción". Razón que une ás suas puta palas siglas poi~ criación. 
críticas á influéncia que estaba a da UPG- liña proletária. "Que.da-
tar a política vasca no nacionalis- rían tora da UPG estes e outros · 
mo galega. "Daquela preparába- grupos que ainda pensaban que 
se o acordo de Brest para artellar era posíbel combinar a via polít1-

. unha estratéxia comun, algo que ca con outras formas de loita 
. eu non compartía ( .. . ) nesa liña . máis radicais", opina Mera. Pero 

estaban Ferrin, Pepiño, coido no caso de Ferrin, engade outra 
que Reboiras ... " engade dun razón máis para explicar aquel 
conflito que terá o seu ponto álxi- segundo desencontro que se 
do no enfrontamento entre Mera zanxa, esta volta, coa saida do 
e máis Ferrin producido no des- escritor do partido. "Ferrin dicia 
pacho dq avogado Nemésio Bar- que constituir e legalizar a, ING 
xa en Vigo nunha reunión do Co- era renunciar ao Sindicato Unico 
mité Cenlf"al do partido. Galego ( ... ) Perder -tempo séria 

Volve MeFa á UPG un ano des
pois do asasinato de Moncho 
Reboiras, a pouco da criación 
da ANPG e animado polo afecti
vo encentro con Bautista Álva
rez. Acaia a liña política do par
tido á sua idea de "criar organi
zacións de masas fortes", unha 

un suicidio para que o sindicalis
mo nacionalista tora unha reali
dade. Neste caso a UPG obrou 
con rapidez e fixo o correcto;'. 

· Os conflitos de 1981 

O grupo de Camilo Nogueir~ 
-formado · por militantes de 

Compostela e Vigo- protagoni
zará o que Mera define coma o 

. conflito dunha liña "máis mode
rada, que quería actuar exclusi
vamente dentro do marco políti
co, aceita.ndo as regras do xogo 
e o marco autonómico, e non 
conforme á teoría de dentro e 
fóra, sobre a que se asentaba a 
liña da UPG". Non foi moita a 
militáncia que abandonou a 
ANPG pero despois, xunto con 
afiliados de forzas como o MC, 
o PT ou o PC criaron o Partido 
Obreiro Galega que "refugou 
dende un princípio considerar a 
Galiza como unha colónia" e 
que, despois, se transformaria 
en Esquerda Galega e Unidade 
Galega. A expulsión de Camilo 
Nogueirá da ANPG débese, se
gundo Mera a sua "defensa de 
fórmulas estatutárias, cuestionar 
o colonialismo e unha política 
contrária á autoorganización 
.das forzas sindicais de Galiza". 

Pasado o tempo será o conflito 
de 1981 o que deixe "feridas tan 
fondas que ainda duran hoxe, 
sobre todo nos militantes do sin
dicato". En que consistiu e como 
se resolveu? "Xestouse nun gru
po de compañeiros, entre eles 
García Montes, que pensaban 
que había que darlle unha maior 
estructura profisional ao partido 
e ao BNPG. Estaban tamén 
neste grupo o Secretário Xeral 
das Comisións Labregas, Ber
nardo Fernández, Suso Váz
quez, asi como Agustin Malvido, 
Acuña etc.", alguns deles partí- -
ciparian do proxecto de PSG
EG, outros quedarian tora da 
militáncia e outros incorpora
rianse á FPG. Para Mera, sen 
embargo, a base do debate es
taban en "se fora completada a 
transformación do Estado e co
mo se acfuaba neste marco. 
Desde o grupo de Montes dába~ 
se por rematado este proceso e 
por finalizado calquer proxecto 
rupturista, algo que dende os 

sectores maioritários da UPG se 
entendía como non concluido". 

Luaces cos de Lugo 

~ Debate "máis poljtico" foi o que 
protagonizaron uns meses des
po is Pedro Luaces, Xosé M. 
Diaz, Manolo Mel e Ramos, gru
po de militantes da UPG en Lu
go. Mera afirma que o "sector 
que marchaba propuña textos e 
unha liña máis moderada de so
cialismo democrático, ou sexa,
socialdemócrata. Oeste colecti
vo moitos evolucionaron, tamén 
cara a Esquerda Galega, pero 
Luaces seguiu o seu camiño e 
coido que acabou moi próximo a 
Cacharro Pardo". 

O "mimetismo. cos bascas" e a 
vontade de criar na Galiza unha 
nova Euskadi deu orixe en 1986 
a: unha nova escisión de militan
tes. "Perdéronse compañeiros 
como Mariano Abalo, Xan López, 
Xan Carballo; Ramiro Oubiña, 
Campuzano, Mancho Losada, 
cara á FPG. Ignacio Martínez, 
Manolo Car.neiro e oturos militan
tes, cara á APU", canta Mera 
que ten arredor deste conflito un
ha posición rotunda: "mantiven 
unha postura clara de enfronta
mento a calquer aventureirismo". 

En 1991 é Manuel Mera, daque
la membro do Secretariado Polí
tico, o que deixa de novo a UPG 
nun periodo no que, xunto con 
outros compañeiros, pasa a mili
tar en Esquerda Nacionalista, 
unha organización na que non 
se encontrou ao xeito e deixou 
pouco despois para volver de 
novo á UPG. 

"Os erras máis graves foron os 
que cometemos contra nós 
mesmos" laiase ~era que expli
ca a sua-opción por tomar sem
p re "o camiño da. corrente 
maioritária que aseguraba a 
continuidade do proxecto".• 
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Afir.man que se· están· mercando terreas no tramo final da via para vender chalés "a quince minutos de Vigo" 
. -

A Plataforma Anti·Via Rápida denúncia intereses 
inmobiliários e empresariais detrás· do proxecto da Xunta 
-0- IVAN GARCfA RIOBÓ 

A Plataforma Comarcal Anti
Via Rápida do Morrazo asegu
ra que detrás da construcción 
desta estrada na comarca 
agóchanse intereses das 

· grandes construtoras, que es
tarian presionando ao Gover
no para que realice grandes 
obras, asi como intereses in
mobiliários, pois estanse a 
mercar e acondicionar terreos 
no que está precisto sexa o 
tramo final da via co fin de 
construir urbanizacións que 
terian o reclamo de atoparse 
"a quince minutos de Vigo". 

O pasado mes de M~rzo deuse 
a coñecer un informe da Fede
ración Galega da Construcción 
no que se denunciaba que a 
Xunta licitara trinta e tres mil mi-
11 óns de pesetas menos para 
obras públicas que hai dous 
anos, unha cifra que representa 
un descenso do 32%. Segundo 
a Plataforma Anti-Via rápida a 
presión exercida á Xunta pola:s 
construtoras para que leve a ca-

. bo grándes obras explica que se 
apresente este proxecto para O 
Morrazo. 

Por outra parte, este colectivo 
denúncia tamén a existéncia de 

· intereses inmobiliários que se 
manifestan no feito de que se 
estexan a mercar terreas para 
construir urbanizacións na zona 
na que se ten previsto que re
mate a via_ 

Desta forma, a finalidade que a 
Consellería de Política T errito
rial lle outorga ao proxecto dis
taria moito da sua finalidade re
al, "converter O Morrazo nunha 

A via rápida avanza canda a peaxe a Rande segue sen retirarse. 

zona residencial para a xente de 
fóra sen ter en canta para nada 
a situación dos viciños", asegu
ra a plataforma. Esta afirmación 

_ arguméntana facéndose várias 
perguntas, "se o que queren é 
rematar cos problemas de tráfi
co e comunicación da zona, por 
que as obras non comezan até 
o ano 2002?, que pasa mentres 
tanto?". 

Ouvidos xordos 

Para esta plataforma é sintomá
tico o feito de que se leven moi
tos anos reclamando un estudo 

sério para diagnosticar os pro
blemas de tránsito e comunica
ción do Morrazo e que a Xunta 
nunca lles respondese e que 
agora estex.an interesados en 
construir unha estrada que nin
guén solicitou. 

Consideran que o aproxecto 
presentado non se axeita á rea-
1 i dade da comarca e que ten 
"unhá clara intencionalidade po-
1 ítica" e que é "unha burla aos 
viciños do Morrazo pois na en
trada do século XXI ternos es
tradas que pare~en 9amiños , 
problemas diários no transporte 

público ... e agora vánse gastar 
dez m·i1 millóns de pesetas nun
ha obra de duvidosa finalidade". 

Ademais, afirman que a Admi
nistración ignorou durante moito 
tempo as reclarnacións de servi
zos dos que carece a zona co
mo un hospital comarcal, auditó- · 
rios, museus ... e que de contar 
con eles é seguro que se redu
cirían os problemas de tráfico, 
"pois a xente non teria que des
prazarse a Vigo para todo". 

Impacto sobre a zona 

Este colectivo, no que se atopan 
integrados numerosos grupos 
ecoloxistas e naturalistas, aso
ciacións culturais e viciñais e 
Jormacións políticas, manifesta 
tamén que non se estexa a dar 
unha correcta información do 
proxecto e consideran necesario 
informar aos viciños das verda
_deiras repercusións que a cons
trución da via rápida vai ter para 
a zona. Para facelo, veñen de
senvolvendo campañas de infor
mación. Ademai~>, posuen unha 
proposta alternativa para a me
llara das comunicacións do Mo
rrazo, que ignorou a Xunta. 

A plataforma ten realizados nu
merosos estudos sobre o impacto 
ecolóxico e mediambiental e che
garon á conclusión de que as 
consecuencias van ser nefastas. 
A vía rápida, segundo afirman, vai 
producir a degradación da franxa 
costeira, a alteración do réxime 
de augas (lembran os casos de 
Vigo e Carballo nos que se produ
ciron inundacións), impacto sobre 
o património histórico, sobre es
pazos naturais .. ., e unha longa lis
ta de repercusións. • 

Fracasoü a sua negociación co Fondo Internacional para compensar as mareas negras 

O Governo admite que terá que pagar aos damnificados polo Aegean Sea 

3 DE AGOSTO DE 2000 

A Plataforma de Arousa 
denúncia que os depósitos 
de Finsa teilen perdas 

A caldeira da fábrica de 
Finsa verteu entre setenta e 
douscentos litros ao rio Ulla, 
o que provocou unha 
denúncia pública por p_arte 
da Plataforn:ia en Defensa 
da Ria de Arousa, que 
ademais lembrou que isto 
pon de manifesto que as 
válvulas fallan. A 
Plataforma criticou que a 
Consellaria de Meio 
Ambiente actuou con 
permisividade ao dicer que 
que "posibelmente nen 
sequera sexa necesário 
abrir un expediente". A 
Plataforma reclama unha 
multa elevada porque 
considera que esta é a 
única forma de evitar novas 
vertidos, xa que faria máis 
rendíbel tomar medidas 
anticontaminantes que 
pagar a sanción.• 

O Estado cederá o cárcere · 
vello de Ourense 
ao concello 

O antigo cárcere da rua 
do Progreso de Ourense 
pasará a ser propriedade 
municipal e estará 
destinada a usos 
culturais. Un acordo 
entre o concello e a 
Sociedade Estatal de 
lnfraestruturas e 
Equipamentos 
Penitenciários (Siepsa) 
permitiu unha permuta 
imobiliária que de 
momento non está 
concretada no que se 
retire á parcela que 
cederá o municipio. Por · 
outra banda, a Xunta 
acordou contratar en 
Outubro as obras de 
construción do Aud itório 
Palácio de Congresos. 
Este equipamento 
costará 1.300 millóns de 
pesetas e correrá a 
cárrego do orzamento da 
Consellaria de Política 
Territorial.• 

O Governo admite que terá que 
se ·facer cargo das indemniza
cións aos damnificados pala ca
tástrofe do Aegean Sea, despois 
de· fracasar o acordo extraxudi-

Aegean sea, o Clube de Protec
ci 6 n e Indemnización e o Fl
DAC. Costas obriga a 

. cial que buscaban varios minis-: 
térios españois coa colabora
ción da Xunta e a embaixada de 
España en Londres. 

En resposta a unha pergunta do 
deputado do BNG no Congreso 
Francisco Rodríguez, sobre a 
marcha das negociacións co 
Fondo Internacional para a In
demnización de Danos Causa
dos pala Contaminación de Hi
drocarburos (FIDAC), o Governo 
central recoñece t¡ue ainda non 
logrou o acorde que tiña como 
data límite o 12 de Maio e sinala 
que as negociacións proseguen 
ainda a busca dunha ."transac
ción que sexa asumíbel por to
das as partes implicadas e pre
serve os intereses dos recla
mantes". 

O Executivo sinala que unha 
vez rematadas as negociacións, 
o acorde extra-xudicial terá que 
ser sancionado palas Cortes o 

A marea negra do Aegean Sea foi 'a máis rápida en desaparecer da historia das catás· 
trofes petroliferas 

que quer dicer, en palabras do 
deputado Francisco Rodríguez 
"que os Estado español terá que 
asumir o pago das indemniza
cións reclamadas polo emba
rrancamento do petroleiro Aege
an Sea, o cal significa qeu que o 
FIDAC non se vai facer cargo da 
totalidade das cuentias indemni
zatórias". 

O 29 de Xaneiro de 1993, o Go
verno asinou en A Coruña un 
acorde co fin declarado de facili-

. tar a tramitación das indemniza
cións para compensar as conse
cuéricias do desastre do petro-
1 e i ro grego Aegean Sea. Os 
compromisários desfe acorde 
coa Administración do Estado, 

- taran a Xunta, os armadores do 

-.. .. t. .. ~>..., :o~ • t 1 i J 

Oito anos despois, o fondo de 
compensación internacional 
constituido a partir dun acorde 
da Organización Marítima Inter
nacional non atenderá a totalida
de do reclamado pola marea ne
gra do tanqueiro grego o que o 
deputado do BNG imputa ás ina-

. decuadas aetuacións levadas a 
cabo pala Administración central 
dende o momento da c~tástrofe. 

O Aegean Sea embarrancou sen 
prático abordo cando entraba na 
Coruña o 13 de decembro de · 
1992 pola canle de Punta Hermí
nio e a Administración procurou 
un acorde extra-xudicial que evi
tase un litíxio co FIDAC. A Res
ponsabilidade para negociar o 
acorde recaera no ministério de 
Educación e para atender as re
clamacións de mariscadores e 
empresas,-o Governo concedera 
préstamos a baixo interese a tra
veso do Instituto de ·crédito Ofi
cial que deberán ser pagados a 
partir deste ano.• 

-~-·- •t-···. 
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desmontar trinta e catro 
casetas en Baiona 

O camping Baiona Praia, na 
Ladeira, foi sancionado pola 
Xefatura da Demarcación de 
Costas por realizar obras no 
domínio público marítimo 
terrestre. A sanción 
consistiu nunha multa de 
cinco mill.óns de pesetas e 
na abriga de demoler trinta 
e catro casetas cónstruidas 
para albergar a visitantes do 
camping e que foron · 
taxadas pala Xefatura de 
Costas en 160 millóns de 
pesetas, cantidade que 
serviu de referéncia para 
estabelecer a cuantia da 
sanción. Os proprietários do 
camping deberán proceder 
a demoler as casetas. En 
caso contrário encargarase 
de facelo a Xefatura e 
pasará o custo aos 
proprietários. • 
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A produción de xurro da gaderia constitue un problema que cump~ abordar. • A.N.T. 

Adega e SLG centran as su as censuras na falla de medidas preventivas 

Fortes críticas ao Plano de Residuos 
Agrários da Xunta 
-0- SANTI CARBALLIDO 

Tanto a asociación ecoloxista 
Adega como o Sindicato La
brego Galego amosaron a sua 
disconformidade coa redac
ción final do borrador que, so
bre a xestión dos resíduos 
agrários vén de elaborar a 
consellaria de Médio Ambiente 
.da Xunta de Galiza. Na vota-
ción celebrada o pasado Ven
res, vinteoito de Xullo no Con
sell o Galego de Médio Am
biente, ademais do colectivo 
ecoloxista Adega abstivéronse 
de apoiar a proposta da Xunta 
os sindicatos CIG e Comisións 
Obreiras, así como o colectiv 
ecoloxista Redlmoas. Entre as 
críticas máis reiteradas salien
táron se a escaseza de medi
das preventivas e a aplicación 
dun modelo de produclón in
tensivo e concentrado que difi
culta a solución ao problema. 

O cerne do Plano de Resfduos 
Agrários céntrase na adecuación 
das fosas de xurro e no impulso 
dalguns tratamentos para os ex
cedentes. Outros dos aspectos 
que aborda o referido estudo é a 
elaboración por vez primeira dun 
plano específico para tratar un 
problema que afecta a várias zo
nas do país xa de maneira grave, 
como é o caso das comarcas de 
Arzua e as terras do Oeza, nas 
que a sobreprodución de xurro de 
vacun e de porcino en valores 
por enriba da normativa europea 
comeza xa a erguer a voz de 
alarma entre certos grupos ecolo
xistas e sindicatos agrários como 
Adega e o SLG. Nembargantes 
son os primeiros os que máis fin
capé fan na importáncia do estu
do medioambiental. 

Segundo o grupo proteccionista 
o plano presentado pola Xunta 
non recolle medidas "prioritárias, 
tais como a reconversión das 
práticas -agrícolas cara unha 
agricultura máis sustentábel, 
ambiental e económica." lsto su
poria un novo enfoque á produ
ción agrogandeira, que se orien
taria cara a unha mellor compe
téncia e calidade. Oeste xeito, 
Manuel Soto, presidente de Ade
ga, considera que se precisaria 
unha adecu~ción da tecnoloxia 

no sector agrogandeiro e a sua 
modernización, "int~grando os 
xurros coas camas de valume e 
toxo segundo as práticas tradi
cionais, que redundaria tanto na 
sua calidade como no necesário 
equilibrio medioambiental." a re
ceita resúmese nun novo con
cepto de explotación baseado 
por unha banda na agricultura 
extensiva e pala outra na agro
ganderia ecolóxica. 

Caréncia de ·estudos 
médioambientais 

Outro dos pontos obxecto de crí
tica do plano foi a suposta ca- · 
réncia de solucións aos. proble
mas ambientais xurdidos dos re
tugallos agrários, xa que, segun
do Adega faltan estudos ao res- · 
peito, "sobre a contribución ás 
emisións de gases con efecto in
vernadeiro, contaminación am
biental difusa por agroquímicos 
e a contaminación dos alimentos 
éon resíduos químicos" sinala 
Soto Castiñeiras, quen pon o 
exemplo da Confederación Suí
za como paradigma dunha gan
dería saneada e de calidade. 

Aínda asi, as actuacións dogo
verno autónomo en matéria de 
concesións agrogandeiras se-· 

· guen a erguer a retesia. En Bal
daio autorizouse unha granxa 
para catro mil porcos "onde non 
hai terra da que se poida dispór" 
sinalan dende Adega. Xa que 
logo e como medida de urxéncia 
indican que para o xurro a úni
ca solución é a sua reciclaxe co
mo elemento nutriente. Para a 
sensibilización da povoación in
clúese no plano de tratamento 
de resíduos agrários a educa
ción. ambiental. Claro que se es
ta se corresponde co 0'5 por 
cento do total orzamentado - en
tre trinta e corenta millóns de 
pesetas- "voltamos ás boas in
tencións, pero escasos de re
cursos e sen medidas de pre
vención en orixe. Unha vez fei
tos os diagnósticos cómpre to
mar as medidas necesárias pa
ra solucionar o problema" sen
téncia o presidente de Adega. 

Asimesmo, dende o Sindicato 
Labrego Galega considerábase 
moi positivam·ente a idea conce-

bida pola Xunta de utilizar a eli
minación de resíduos unica
mente como derradeiro recurso. 
Nembargantes dende o sindica
to agrário ·Lino Garcia Salgado 
lamentaba "a inexisténcia dun 
Plano de Ordenación do T erritó
ri o e unha .defensa dos usos 
agrogandeiros do terreo fronte a 
política de retirada de terras de 
produción e o fomento da fores
tación de terras agrárias." 

Apostar pola 
agrogandeiria ecolóxica 

As actuacións da administra
ción como xestionadora das 
dispoñibilidades da terra e co
mo garante do seu emprego 
para o conxunto da sociedade 
vén suscitando sucesivas re
probacións. Oeste xeito, consi
deran dende o SLG que a 
constante perda de superficie 
agrária vén motivada polo de
sabeiro "e pola falla de regula
mentos ou leis que impliquen 
unha redistribución da terra 
das persoas que se xubilan". 
En Franza as persoas non co
bran o total da sua xubilación 
se non alugan ou '{enden as 
.suas terras a outros agriculto
res. No caso de Galiza revé
lanse várias causas como res
ponsábeis da perda de valor 
adquisitivo do noso agro, pero 
entre as máis salientadas as 
baixadas contínuas de prezos, 
qué se tenta compensar au
mentando o número de cabe
zas gandeiras para manter un 
nível mínimo de renda. Este in
cremento sufincado nunha 
maior carga gandeira trae can
da si "a multiplicación do pro
blema da falla de superficie o 
que, engadido ao a.Gtual siste- · 
ma de cuotas que non ·deixa 
producir para o consumo e as 
correspondentes multas escu
rece ainda máis o futuro dos 
gandeiros" segundo o SLG. 

Tanto entre os ecoloxistas co
mo no SLG semella indispen
sábel, á vista do plano apre
sentado pola Xunta, un cámbio 

· no sistema productivo, unha 
valQración do poder fertilizante 
do xurro e o seu próprio trata
mento, ben en redistribución, 
ben en separación.+ 
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A Asemblea de Mariñeiros en loita denúncia o inminente desguace da frota que faenaba en augas do país alauíta 

Os mariñeiros reanudan as mobilizacións 
ante o fracaso das negociacións con Marrocos 
-O- IVAN .GARCÍA RIOBÓ 

A Asemblea de Mariñeiros 
en Loita do Morrazo vén de 
retomar as mobilizacións pa
ra reclamarlle ao Estado es
pa ñ o I un acordo que lles 
permita seguir traballando. 
Neste senso, as expecJativas 
non son nada boas tras o 
fracaso do primeiro encon
tro, o 25 de Xullo, entre o mi
nistro de· pesca marroqui 
Thami . Jari e o director xeral 
de pesca da UE, Stephen 
Smidt. O principal problema 
co que se atopan agora os 

· mariñeiros e o deterioro da 
frota debido a que leva oito 
meses parada. 

A lentitude coa que se están a 
desenvolver as negociacións 
entre a Unión Europea e Marro
cos para poñer fin ao paro abri
gado qu-e lle impede á frota ga
lega pescar nos caladoiros ma
rroqu is, está repercutindo ne.
gativamente sobre os barcos, 
que se atopan amarrados des
de hai oito meses. Este feito fai · 
que os mariñ·eiros non as teñan 
todas consigo e dubíden da 
viabilidade de voltar ao traballo 

': 

-" ... . " .~ . , - ... , --:. 

A falla de acordo entre ~ UE e Ma.rrocos provocou o ló'°;cico temor no Morrazo. 

ainda que se logre un novo 
acordo. lsto explícase polo feito 
de que aos armadores non pes 
resultará viábel poñer a ponto 
as embarcacións para volver a 
faenar. 

Desta forma, aos armadores 
con menor poder adquisitivo sai- · 

NOVIDADE 

-EDICIÓNS 
A:aJIA'llBBA 

ralles máis rendíbel percibir a 
prima de exportación ou a que. 
se concede por desguace do 
barco. Ante a falla de acorde 
pesqueiro, os armadores que 
posuen vários -barcos preferirán 
desguazalos, _sum·ar toneladas e 
construir , un barco polivalente 
que poida faenar ~n diterent~s 

Historia de Galicia infantil · 
P.V.P. 950 pta. 

XAÁVENDA · 

caladoiros. Esta é a opinión dos 
mariñeiros e constitue a sua 
principal preocupación, ademáis 
do feito de que dos 2.000 ho
mes galegas que faenaban nos 
83 cefalopodeiros e 100 palan
greiros, "o 30% buscouse a vida 
neutros caladoiros: Malvinas, 
Gran Sol ou pescando róbalo de 
profundidade en barcos de ban
deira de comenéncia traballan
do en condicións precarias", co
menta Manuel Camaño, voceiro 
da Asemblea. 

En opinión da CIG é evidente o 
futuro desguace da frota xa que 
"para o- Estado español e para 
Europa é ideal que se desgua
cen os barcos porque asi non se 
teñen que preocupar de nego
ciar un novo acorde", afirma Xa
bier Aboi , responsábel de CIG
Mar. Aboi considera que a Xun
ta de Galiza non fai nada debido 
· á presión que Marrocos exerce 
sobre o Estado español coa 
pesca para asi desenvolver ou
tros sectores como o turismo ou 
a telefonia móbil. Por último, o 
responsábel de CIG-Mar asegu
ra que "as causas están como 
hai sete meses, non cambiou 
nada". 

"Cañete: 8 meses esixindo 
solucións" 

Tras unha faixa con este lema 
os mariñeiros do Morrazo mani
festáronse o dia 28 potas ruas 
de Marin para exixir a renova
ción do acorde e medidas so
ciais de acompañamento. Á ma
nifestación acudiron unhas duas 
mil persoas e contou cos máxi
mos representantes dos catro 
concellos da Península do Mo
rrazo , os alcaldes de Moaña, 
Cangas, Bueu e Marin, asi co
mo representantes de várias or
ganizacións políticas e sociais 
da comarca. 

Á protesta sumáronse os co
merciantes e hostaleiros de Ma
ri n cun paro convocado pala 
Asemblea de Mariñeiros en Loi
ta que foi secundado masiva
mente. Ao termo da manifesta
ción , Camaño, reclamou unha 
solución , non só para os mari
ñeiros do banco canário-saha
riano, senón para toda a frota 
de altura galega. Ademáis, Ca
maño exixiu medidas sociais de 
acompañamento para mellorar 
as condicións de vida dos traba
lladores do mar.• 

h'A'.\: G. RIOBO 

Marx tamén era mariñeiro 

Dicia Marx que o ser humano é o suxeito da história, pois entendía 
esta. como un proceso material e non espiritual que el elabora; se, 
gundo o teórico alemán, nengun espírito nin deus algun rixe a his
tória, senón nós mesmos ao ir superando as contradicións e conflí, 

: tos sociais que xorden a cada paso. 

Os mariñeiros do banco canário,sahariano vefien de reanudar as 
mobilizacións para exixir a renovación dun acorde digno. Os mari, 
.ñeiros reclaman medidas sociais de acompañamento que permitan 
a criación dunha indústria na que poder traballar debido ao progre; 
sivo desmantelamento da flota. "Queremos faenar e non mendi
gar,,, reza unha das suas consignas. Non podo entender como é po
síbel que nas nosas conciencias non se forme unha chama que 
prenda lume nos nosos ollos cando asistimos impasíbeis á ulttaxe da 
nosa ·xente. Non poden, non lles deixan traballar. Chega ese inven
to chamado Europa e tenta lavarnos a cara (os galegos debemos ter 
problemas coa h_ixiene); "un país desenvolvido non pode ter un 
grande índice de povoación adicado á pesca, na Galiza a pesca é 
unha actividade marxinal", Europa dixit. Sqlución: varremos dun 
golpe un sector do que dependen máis de 4.000 empregos e que se 
erixe como a base económica das zonas ~as que residen os mariñei-
ros (O Morrazo, A Garqa, Ribeira .. . ). · 

O Estado español mira cara a outro lado. Aznar. está máis preocupa
do pola salvagarda da "nación española" e sumido na sua eterna 
viaxe cara ao centro (imaxínanse a Xulio Veme xogando ao pá
del?!) que por buscar unha saida a esta situación. Que vai facer, ten 
que comungar coa hóstia da globalización (a nova relixión do sécu
lo XXI) e coa da economía de mercado (a vella relixión do século 
XXI). Neste contexto, como van deixar que veñan persoas doutros 
continentes a traballar ·aquí? Os viaxeiros dos cadaleitos que pare, 
cen pateiras deben .ser man de obra regulada estatalmente, nunca 
·continxente incontrolado. Cos nosos mariñeiros pasa o mesmo: 
van poder traballar -na medida en que o exixe o mercado (o Gran
de, o pai do capitalismo); a ver como llelo explican aos seus fillos. 
Camaño díxome unha vez: "o que non toleramos é que por unha 
decisión capitalista teñamos que deixar de traballar". 

Hai unha frase de Schopenhauer que di que "un home pode facer o 
que quere, pero hon pode querer o que quere"; os nosos mariñeiros 
só queren vivir traballando dignamente, só iso. Difícil o terian se 
non fosen donos da sua própria história. + 
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A.globalización introduce prOfundos cámbios 
na organización da produción 

. . . 

.. RAMÓN MACEIRAS 

Actualmente, o capital trans
nacional desprega unha nova 
estratéxia para afirmar o seu 
poder e neutralizar a resistén
c i a popular. O seu nome é 
globalización económica e 
consiste en desmantelar as li
mita ci óns nacionais ao co
mércio e á libre circulación de 
capitais, executar un novo re
parto do mundo e reorganizar 
a esfera da produción de bens 
e servizos. 

Os efectos da globalización ex
panden-se polo tecido de so
ciedades e comunidades do 
mundo, absorbendo os seus 
povos nun xigantesco sistema 
único, co obxectivo de ex raer 
gañes e controlar os pavos e a 
natureza. Palabras como "glo
balización", "liberalización" e 
"desregulación" non son máis 
có disfrace das crecentes dis
paridades nas condicións de vi
da das elites e as masas, tanto 
nos países privilexiados como 
nos "periféricos". 

As transformacións económicas 
do sistema internacional neste 
novo contexto remiten a tres 
procesos básicos: a globaliza
ción financeira (coa transna
cionalización do investimento e 
o fluxo transnacional de capi
tais); a revolución tecnolóxica 
da informática que a posibilita e 
acompaña e a reestruturación 
produtiva a nível mundial ilus
trada pola transición desde o 
modelo fordista/taylorista ao 
mais flexíbel e transnacionalizá
bel modelo toyotista ou postfor
dista. 

A globalizaci6n, asimesmo, asu
me dlmensi6ns socíopoHticas 
(co redimensionamento do esta
do que Impón a priorización da 
dinámica do mercado, co impul
so global á homoxeneización 
política através da promoción da 
democrácia capitalista occiden
tal asociada a ala e co desen
volvimento da sociedade civil e 
da sua crecente transnacionali
zación); comunicacionais (coa 
trasnacionalizaci6n comunicati
va através dos diversos médios 
tecnolóxicos que abre a revolu
ción informática e a difusión glo
bal de· valores e mensaxes) e 
culturais (coa promoción homo
xeneizadora dos valores do con
sumismo occidental a costa das 
expresions de identidade e os 
valores locais). 

Baixo a presión das transforma
ción s estruturais do sistema 
económico internacional, o esta
do-nación tradicional ve-se for
zado a adecuar-se a novidosas 
condicións par-a promover unha 
inserción competitiva no marco 

· dunha nova división interna
cional do traballo, a partir das 
transformacións produtivas en 
curso. lmpúlsanse programas 
de axuste estructural, particular
mente nos países periféricos 
que non están involucrados na 
dinámica central destas trans
formacións. Á sua·vez, o axuste 
estrutural e a. reestruturación 
produtiva xeran tensións e con
flitos entre diversos sectores do
mésticos e rexionais .• 

A nova organización· do traballo. 
En virtude das inovacións tec
noióxicas que tenen lugar na or
ganización da produción, o pro
ceso de traballo sofre significati
vas modifícaci6ns no interior 
das empresas capitalistas, dos 
ciclos de produción e, mesmo, 
da rotación global do capital. 
Está-se a producir un forte im
pacto na división internacional 
do traballo e diminue a impor
táf:lcia de países enteiros (parti
cular importáncia ten a chama
da miniaturización, que reduce 
cuantiosamente o consumo ma
terial por unidade de produto). A 
introduci6n a grande escala da 
automatización revoluciona a 
produtividade do traballo social. 
O home vai sendo desprazado 
da execuci6n e dirección dos 
procesos produtivos. 

De tal maneira que, nos paises 
capitalistas avanzados, en Eu
ropa do Leste, Latinoamérica, a 
antigua URSS, África e Asia, os 
traballadores asalariados está
beis son espécies en perigo de 
extinción. A forza de traballo 
postindustrial foi · obxecto de· 
profundos troces. Medra o nú
mero de traballadorés "contra
tad os" temporalmente e con 
baixos salários. Lexións de tra- . 
bailadores de servizos mal pa
gos encarregan-se de xestionar 
meios de produción e de distri
bución de alta tecnóloxia, dirixi
dos por un fino estrato de tra
balladores e executivos moi· 
ben pagos. No Terceiro Mundo 
existe unha masa crecente de 
traballadores de servizos "auto
empregados" que operan como 

axentes distribuidores de mer
cadorias baratas, ao tempo que 
constituen unha reserva de 
man de obra temporal e mal 
paga. A proletarizaci6n do tra
ballo avanzou até o extremo de 
criar unha forza de traballo ex
cedentária e "desproletarizada". 

Pero tamén a globalizaci6n de
senvolveu unha .cadea de pro
dución mundial na que o capi
tal ten diferentes estratéxias de 
investimento, de tal maneira
que a explotación de traballa
dores desprazados e imigran
tes dentro e fora das ra:ias na
cionais fixo renacer formas de 
produci6n precapitalistas, ba
seadas na explotación intensi
va do traballo. 

O declive xeral dos salários 
producido pola presión destes 
factores desatou unha entrada 
masiva da muller no mundo la
boral non doméstico, para po
der facer fronte ao empobreci
mento global das famílias tra
balladoras. A expansión da pro
dución de alimentos, vestidos e 
bens·electrónicos cara a áreas 
do Terceiro Mundo onde os sa
lários son ínfimos, abastece os 
consumidores do Primeiro Mun
do de bens baratos cos que se 
. "compensa" a baixada dos sa-
lários. Os occidentais do Pri
meiro Mundo que gañan pe
quenos. salários seguen tendo 
acceso a bens de consumo, a 
pesar das perdas de ingresos, 
grácias ás importacións baratas 
e ao crédito relativamente fácil. 
Sen embargo, as importacións 

de baixo custo están despra
zando progresivamente os tra
balladores do Primeiro Mundo 
mal pagos, limitando asi o seu 
acceso a bens e servizos. 

O declive xeral da dase média 
no Primeiro Mundo. fai-se paten
te na degradación paulatina do 
emprego estábef, ben pago e 
acompañado de cobertura sani
tária e pensións, asi como na 
emerxéncia de contratos tempo
rais entre os profisionais, execu
tivos e demais. A proletarización 
obxectiva da clase média non 
vén, sen embargo, acompañada 
dun recoñecimento subxectivo 
das causas. e condicións co
muns que a producen: a ausén
cia da máis mínima solidarieda
de de clase. O resentimento que 
produce a caída é moito mais 
forte cá identificación cos novos 
compañeiros que .se atopan na 
mesma pos.ición de clase. 

A reorganización do proceso la
boral transformou en grande 
medida a relación entre capital e 
traballo. O capital, pa¡a reducir 
gastos, está a eliminar multitude 
.de capas de xestión e adminis
tración entre os altos executivos 
e os traballadores de produción. 
Os enxeñeiros e xestores que 
permanecen son parte, cada 
vez en maior medida, da forza 
de traballo produtiva. As diferén
cias en ingresos, poder e prerro
gativas permanecen pero ti'ans
formou-se a xerarquia de produ
ción e os xestores directos están 
cada vez mais integrados na 
planta de produción. Baixo o ca-
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pitalismo isto significa menor 
custo e mais beneficio. Asimes
mo, o proceso laboral abandona 
a supervisión directa do traballo 
e encamit'la-se cara a unha 
maior autonomía do traballador 
no desefK> do produto final. Pero 
esta nova autonomia está su
bordinada aos obxectivos estra
téxicos que marcan os consellei
ros delegados. 

A esta concepción do proceso 
de traballo coñecemo-la co no- . 
me de toyotismo, a forma máis 
avanzada de organización do 
traballo atinxida polo capitalis
mo. Pero hai que dicer que o 
toyotismo, ao igual que o tay/o
rismo e o fordismo (formas pré
vias de organización social do 
traballo baixo . o capitalismo) 
continuan promovendo a cria
ción de especialistas virtuosos 
na execución de funcións par
ciais e, ao mesmo tempo, pro
fundamente incapaces e igno
rantes en relación cos restantes 
aspectos da cultura humana e 
material. O toyotismo, de todas 
formas, segue sendo unha rara 
avis dentro da cadea de produ
ción capitalista, xa que abruma
do ram ente seguen preaomi
nando os traballadores que 
apenas coñecen o lugar que 
ocupan as funcións parciais 
que executan na cadea laboral 
das empresas, asi como se es
tende a maquinización máis 
plena das faculdades intelec-

. tuais ,nas empresas maquillado
ras do Terceiro Mundo, nas que 
se reproduce e acentua a des
humanización do traballo. • 
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repercus1ons 
dunha 
peritonite 
mortal no 

Juan Canaleja 

Cando un paciente pleitea 
co Sergas acostuma a tratarse 
dun caso con consecuéncias 
graves. Recente está a de-

. núncia dos sobriños dunha 
muller, Maria Conde, pen
dente de ser intervida do co
razón polo MEDCTEC du
rante meses e que, dez dias 
despois da intervención, fa
leceu en Vigo (ver ANT n 2 

937) o pasado 11 de Abril. 
O último caso refírese á sen
téncia contrária ao sistema 
público galega de sanidade 
tras a demanda dos familia
res dunha muller embarazada 
que no ano 1994· faleceu no 
] uan Cana.leja da Corufia. Á · 
paciente non lle foi detecta
da unha peritonite e, agora, 
o Tribunal Supetior de Xus
tiza de Galiza condea ao Ser
gas a pagar unha indernhiza
ción de vinteun millóns de 
pesetas máis os intereses des
de 1994. 

Mália que esta senténcia é 
de domínio público desde se
manas atrás, o Sergas argu
mentou non coñecela. Deste 
xeito, a Xunta evitou dar ex
plicacións sobre-este caso. 

A sentencia confirma que a 
muller non foi atendida polo 
servizo de dixestivo mália 
que fora requerido desde o 
primeiro dia de ingreso. Ao 
non haber diagnóstico, non 
se tivo en conta a existéncia 
dunha peritonite. No mo
mento de practicaren a cesá
rea, foi cando os médicos se 
decataron do que pasara an
tes inadvertido. 

Segundo o deputado do 
BNG no Parlamento, Alber
te Xullo" Rodríguez Feixoo, 
.existen ao redor de 250 re
clamacións administrativas 
ou xudiciais ao ano por su
postas neglixéncias no Ser
gas. O parlamentário quer 
saber corno valora a Xunta 
esta cantidade de reclama
cións. 

Respeito á senténcia que 
considera ao Sergas respon
sábel da morte da paciente e 
que o condea a pagar vin
teun millóns, o nacionalistas 
solicita unha explicación do 
Governo de Fraga. Tarnén 
quer que sexan explicadas as 
medidas que ten previsto o 
Sergas ante a falta de inter
vención do servizo de dixes
tivo rnália ser requerido des
de o primeiro dia. • 
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A Xunta considera esta posibilidade pero ainda ten que estudiala 

As plataformas dixitais emi6rán cinema 
en catalán tras acordalo coa Generalitat 
eC>-H.V. 

Os espectadores do cinema 
nas duas plataformas de televi
sión dixital por satélite poderán 
ver o cinema en catalán des
pois dun acordo entre a Gene
ralitat e Canal Satélite Dixital e 
Via Dixital. A Xunta afirmou que 
é unha posibilidade aberta para 
o galego, ainda que matizou 
que de momento non se tomou 
nengunha decisión . 

Nun impulso normalizador, a 
Generalitat de Catalunya chegou 
a un acordo coas plataformas de 
televisión dixital para que nas 
películas que emiten os dous sa
télites, haxa unha versión dobra
da ao catalán. Até o momento 
nas plataformas dixitais só era 
posíbel facer unha escolla idio
mática -a tecnoloxia dixital per
mite esta opción- no caso do 
futbol. A emisión principal é en 
castellano, pero segundo o parti
do que se trate, un espectador 
pode ver unha versión en cata
lán, basca, galego e valencián. 

O acorde vai na mesma liña que 
tomou o governo de Jordi Pujol 
para levar o catalán ao cinema, 

. ainda que destas a negociación 
coas duas canles evitou o confli
to que se deu no caso do cine
ma nas salas de exibición. Está 
previsto que a partir do 1 de Ou
tu bro os abonados a estas pla
taformas podan escoller esta 
opción, ainda que se atopen fo
ra de Catalunya. 

Até o momento tanto no Canal Satélite como en Via Dixital só había escolla idiomática 
no caso do futbol. Nas ilustracións, páxinás electrónicas das duas plataformas. 

En Política 
¡Lingüística 
¡ lembraron que -
·' xa houbo 
acordes para 
exibir películas 
en galega nas 
salas comerciais 

Na Galiza, a Dirección Xeral de 
Política Lingüística afirmou que 
se pode seguir pola mesma via, 
pero matizou que de momento 
non hai tomada decisión nen
gunha. Este departamento expli-

SA'.\TIAGO PROL 

cou que a recén toma de pose
sión de Xesus Paulo González 
·Moreiras como director xeral non 
lle permitiu analisar a situación 
nen tomar nengun acordo neste 
sentido. De todos xeitos, en Polí
tica Lingüística lembraron que 
xa houbo acordes con distribui
dores cinematográficos para exi
bir nas salas públicas películas 
dobradas ao galego sen que ha
xa unha versión en castellano 
que compita con elas. 

O caso galega implica circuns
táncias distintas ao catalán. As 

- películas en galega nas salas ci
nematográficas rexistraron un 
éxito de público. Os espectado
res na Galiza non amosan nen
gun tipo de rexeitamento a ver 
películas en galego porque ape
nas hai povoación imigrante. 
Mesmo na Televisión de Gal iza 
o cinema é exclusivamente en 
galega -agás casos como Can
tinflas- e non se resinte a au
diéncia. Todo isto fai prever que 
o cinema en galega nas plata
formas dixitais teria un éxito ro
tundo. 

Por outra banda, o feito de emi
tirse por satélite unha versión en 
galego permitiria ver o cinema 
no seu idioma aos galegas emi
grados noutras nacións do Esta
do. A rendibilidade social da 
medida non só seria un impulso 
normalizador dentro do país, se
nón que tamén viria de facer 
chegar esta opción a toda a 
emigración no Estado.• 

Francisco Carballo 

A Galiza oficial ningunea a Francisco Carballo. 
Non lle concede medallas a quen escribe Castelao 
sen manipulación. 

ningún dos seus ensaios. 

O xornalisrno oficial non lÍe concede premios a 
Francisco Carballo. Sabe que non se vende aos po

. deres de turno. A Universidade ofical a penas recoñece, a Francis
co Carballo. Non nomea Doutor Honoris Causa a 
quen impulsa unha historiografía autenticamente 
nosa e promove toda unha escala de historiadores. 

A Igrexa Oficial omite a Francisco Carballo.-Igno
ra con teimosía a un dos seus máis prestixiosos es
pecialistas. 

A Literatura oficial non considera canónico a 
Francisco Carballo. Non inclue nas suas escolmas 

Amósase pois Francisco Carballo incómodo para 
os folklorizantes: Asina manifestos e adhesións 
xunto con outros intelectuais. Publica ensaios 
comprometidos co País. Reescribe a historia ofi
cal que nos contaron. Inxerta certeiros artigas 
neste semanario. Non claudica. Faino cunha dis
crección e dignidade exemplar. E sempre, sern
pre, dende a mesma trincheira: a dos bos e xene
rosos. + 

Concentración anti-taurina 
na Corvña 

As corridas de tauros patro
cinadas polo concello tan da 
Coruña unha cidade 
"ultraprovinciana que só ~sa
be imitar o de tora", 
segundos sinalan na Assem
bleia Popular da Comarca da 
Coruhna, que convoca unha 
concentración anti-taurina o 
Venres 4 de Agosto diante 
do Coliseum ás seteda tar
de. Baixo o lema "Em defesa 
dumha cultura popular gale
ga e que nom tortures 
animais" maniféstanse con
tra unha atracción "anti
popular organizada desde 
umha minoria para umha mi
noria". O cartaz des ta Fe ira 
Taurina do Millenniun, que 
comezou o Mércores 2 de 
Agosto, inclue a El Juli, Fini
to de Cordoba, El Cordobés, 
Jose tomás, Enrique Ponce 
e Espartaco. • 

Reclaman en Chantada 
protección para a 
Ribeira Sacra 

Aproveitaron a 
celebración da subida au
tomobolfstica a Chantada 
o Domingo 30 de Xullo e 
penduraron unha pancarta 
na ponte entre esta vila e 
Monforte. Nela reclamaban 
protección para a Ribeira 
Sacra. Os organizadores 
deste xeito de protesta 
que requeriu a dous esca
ladores foron os membros 
da comisión viciñal en de
fensa do património, que 
consideran que a constru
ción de mini centrais, a 
instalación de parques eó
licos, a colocación de an
tenas de telefonia móbil e 
as repovoacións con euca
litos estragan o valor pai
saxístico e natural deste 
entorno. As demandas dos 
ecoloxistas eran apoiadas 
polos organizadores da 
subida automobiUstlca a 
Chantada.• 

Os libros do Instituto de 
lnvestigacións Mariñas, 
sabedoria do mar 

Catro mil cincocentos libros 
e trescentos títulos de revis
tas compoñen o fundo da Bi
blioteca do Instituto de inves
tigacións Mariñas de Vigo, 
especializada en pesquerias, 
acuicultura, biotecnoloxia, 
meio ambiente, tecnoloxia 
de produtos mariños e 
tecnoloxia de alimentos. Un 
90% dos fundos están en in
glés e informatizados, e exis
ten duas bases de datos pró
prias e mantidas polo perso
al da biblioteca, unha sobre 
Galiza e outra que canten a 
produción científica do Insti
tuto. Os seus responsábeis 
animan tanto a investigado
res como a usuários 
curiosos a percurar informa
ción nesta biblioteca de ac
ceso gratuíto, no bairro de 
Bouzas, e cuxo horário de 
verán é de oito da mañán a 
duas e media do mediodia. • 

.... 1 ...__ ,. , .:. .._ t 



H g - ~soCTEDADE 
3 DE AGOSTO DE 2000 ANOSATERRA 

Os ex-vicepresidentes preteñden derrocar a Horácio Góníez 

Loita por controlar o Celta 
-0- PUCH El RO 

Un grupo de accionistas co
mezo u unha operación de 
merca de accións para con
trolar a S.A.D. Celta. Están 
encabezados polos ex-vice
presidentes Xabier Alonso e 
Francisco Hernández e o ex
membro do consello Camilo 
Prado. Apreséntanse como 
"empresários vigueses" men
tres desde o actual consello 
do Celta os acusan de estar 
traballando para un grupo fo
ráneo. A loita e as especula
clóns están desatadas. 

"Xestión ditatorial, se contar cos 
demáis, que pode levar o clube 
a unha difícil situación". Así ex
plica Xabier Alonso as razóns 
polas que un grupo de sócios 
pretende desbancar a Horácio 
Gómez da presidéncia celeste. 
Son as mesmas, puriñas e cal
cadas, que as que esgrimiu Ho
rácio Gómez e o seu daquelá 
colaborador e vicepresidente, 
Francisco Hernández, para dar 
o golpe de estado e apartar da 
presidéncia a lgnácio Núñez, 
entronizando a Gómez. 

O ex vicepresidente celeste, Xa
bier Alonso, afirma que, desde 
aquelas, Horácio Gómez mudou 
moito, "subíuselle o fume á ca
beza", e que agora non canta 
con nengun dos conseleiros e, 
tampouco, cos empregados. Es
ta situación "persoalista", que se 
agravaría coa entrada de Gó
mez no PP, "poderia levar o 
Celta ao desastre", afirma. 

As razóns non son moi contun
dentes por si mesmas para lan
z~r unha campaña de merca de 
accións pagándoas a máis do 
50% aos pequenos accionistas 
e até o 100% aos máis grandes. 
De momento, a situación do 
Celta é inmellorábel no plano 
deportivo e tamén no económi
co en relación a outras etapas 
especulativas. Alonso non pode 
negalo, pero relativiza a situa
ción. Por unha banda, afirma 
que en boa parte é grácias á 
xestión dos membros da ante
rior directiva, sobre todo Fran-

. cisco Hernádez, Camilo Prado e 
el mesmo. Pala outra, considera 
que esa situación se pode me-
norar. . 

Móstrase sobre todo en desa
cordo cos ingresos do club, so
bretodo en publicidade. Acusa a 
Gómez de levala directamente 
e de poñer uns prezos moi bai
xos. Arteiramente estao acu
sando de beneficiarse persoal
mente, porque unha boa parte 
da publicidade que aparece en 
Balaidos é das próprias empre
sas de Gómez. 

Gómez contraataca 

O Venres, 28 de Xullo, Alonso 
anunciáballe a Gómez, con 
quen afirma manter "boas re
laccións", o comezo dunha 
campaña de telemár~eting pa
ra facerse cun paquete impor
tante de accións do Celta. O 
Consello actual contestou cun
ha nota na -que daba canta 
desta campña e afirmaba que 
detrás ·deste grupo habia inte
reses de empresas foráneas 
para facerse co control do Cel-

ta, alentando os accionistas a 
non vender. 

. . 
Logo, o mesmo Horácio Gómez 
contratacaria non indo a Inglate
rra como tiña previsto para ver o 
partido co Astan Villa da lnterto
to, e poñendo en marcha unha 
campña de contactos para fa
cerse tamén cün paquete accio
narial superior ao seu actual 
14%. O grupo opositor acusa a 
Gómez de usar a estrutura do 
club e da Fundación para mer
car accións. 

Xabier Alonso afirma que mer
cando accións o que pretenden 
é que os máis de 14.000 accio
nistas que ten o Celta "teñan 
voz própria na sociedade e poi
dan decidir". Afirma que á xunta 
de accionistas non poderi ir os 
proprietários que teñen menos 
de seis accións, a gran maioria. 

Pero o seu discurso cae polo 
seu próprio peso pois, ao mer
car accións dos pequenos ac
cionistas, o que está é debilitan
do a pluralidade e a extensión 
da masa socia~. algo importante 
para un club. Ese control que 
pretende Alonso, realizaríao 
minguando a representatividade 
cidadá. 

As causas 

As razóns expostas polo grupo 
opositor para agora facerse co 
control do club, do que foron di
rixentes nos últimos anos, non 
clarexan moito a situación. Se 
negan rotundamente que estea 
por detrás nengun grupo forá
neo, como poida ser Telefónica, 
como aponta desde os apoios . 
de Gómez, cales son lago as ra
zóns? 

O presidente da equipa, Horácio Góme:a:, contraatacou ao tratar de ampliar o seu pa
quete de accións. 

Poderian ser unicamente razóns 
de "pre.stíxio persoal" ou "apa-

rentar e medrar socialmente':. 
algo que lle acae a Hernández e 
Prado, que teñen demostrado 
ao longo da sua traxectória pro-

fisiona!, non moi clara en alguns 
episódios. · 

Desde o .grupo de Horácio Gó-· 

CE~ :\ll LURE:\ZU GIL 

Mazinho f óisenos marchando 

O Vigo máis gris, máis fechado na néboa de fume 
de coche e de ceo de chapa, despediu o Campüio 
Mazinho. Sen recoñecimentos, sen cariño, só 
mantido da lembranza, o brasileiro despediuse para 
sempre, camiño de Elxe, onde quere facer outra, · 
volta marear a sua perna coxiña. Por iso, quero fa, 
larlle face a face, mália a distáncia, para que saiba 
que Balaídos non vai ser xa máis o gramado das 
ilusoes no que reinaba. 

lomar, o Celta quedou orfo do número seis, roubá, 
ronlle o esforzo, a disciplina, a valentia, o corazón 
e a cabeza do médio campo. É certo, companheiro, 
que esa maldita perna puido máis ca ti, que a tua . 
loita contínua por recuperar a máxia bateu de fuci, 
ños coa enfermidade, coa febleza do carpo, o único 
que podía coa tua mente sempre clara. Mais eu 
nori quera recordarte no banco, quecendo ranque, 
ante na banda, entre o balbordo sempre merecido 
que che adicaron os. siareiros. 

Eu reclamo o teu esplendoroso pasado de líder, de 
referente ineludíbel, de matriz sempre feraz que ao 
mesmo tempo que tedas a rede dos teus compañei, 
ros no terreo de xogo, tronzabas os éabos que os 
inimigos querían pendurar sobre a meta própria. 
Para os celtistas, para os galegas e para calquer 
amante do futbol en xálundes, ti, ·Mazinho, non es 
un xogador máis, ti non pasará~, ficarás na memó, 
ria colectiva deste pov·o, que falará de ti ainda can, 
do os teus netos anden nisto do futbol. 

Naquel verán de 1996 mudou a nosa sorte. Ti fu, 
ches o motor que Horácio Gómez comprou en Va, 
léncia para tirar o Celta do lameiro eterno da me, 
diocridade e levalo á glória futbolística. Nunca 150 
millóns de pesetas valeron tanto. A tua fichaxe foi 
un gal~o para os ollos, un priviléxio para os que 
puideron xogar á beira tua. Na retina gardabamos 
o teu bon xogo no Mundial dos Estados Unidos, co 
1 7 ás costas, celebrando goles con Bebeto ao xeito 
dun colo para seu fillo. 

Desque chegaches, naceu un ditado en Vigo: 
"O Celta vai ben se Mazinho está ben". Era re, 
alidade científica. Cando ti brillabas, os teus 
dez compañeiros acompañábante no recital. 
Máis de un,· cando as causas se tercian, ollaba 
de esguello para o círculo centr?l para se asegu, 
rar de que ti estabas con eles. Hai alguén de 
entre eles que dixo que con,tigo no campo, 
nunca habia medo, sempre se cría que a vitória 
podia ter cor celeste. 

Ás tardes de espectáculo que me <leches recorro 
agora para desexarche toda a sorte do mundo. 
Nunca esquecerei o dia en que bicaches a bandeira 
galega e dixeches: "A partir de agora, chamádeme 
Xosé". Xosé lomar do Nascimento Mazinho, grá, 
cias. A pesar de que te fuches indo paseniño, coma 
os pétalos de peluxe dun dente de león logo dunha 
lufada de vento, a ferida que deixas non ha ser fá, 
cil de curar.• 
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mez dan outras razóns. Afirman 
que o que pretenden é controlar 
o Celta para influír no urbanis
mo na zona de Balaidos. D~ría
se asi a puxa de dous grupos de 
construtores, antes con intere
ses comuns, despois diverxen
tes, que se enfrontan polo con
trol dun club como plataforma 
para os seus negócios. Non se
ria a primeira vez que pasou. 
Ninguén entande que, por "amor 
ao Celta é á cidade" invista di
ñeiro na equipa de futbol e, ain
d a máis, que realicen unha 
campña publicitária que sobre
pasa no custo os 2 millóns de · 
pesetas. 

Desde o grupo de Gómez acu
san a Hernández de usar sem
pre ao Celta como negócio, afir
mando que percibia comisións 
polas fichaxes e vendas de xo
gadores celestes, como respon
sábel da xestión deportiva men
tres foi vicepresidente. Afiran 
que, agora, tamén recibe unha 
porcentaxe palas accións que 
mercan pois se.ria el quen puxo 
a marcha o dispositivo. 

Dáse tamén a circunstáncia de 
que Horácio Gómez e o sea 
grupo teñen un poder importar;-i
te ·tanto no PP local como pro
vincial e que Hernández ten vin
culación co PSOE, asi como 
Camilo Prado tamén estaria ne
sa órbita de intereses. O grupo 
de Gómez tamén mantén unhas 
relacións fluidas co BNG no 
concello, pero non tanto co 
PSOE, que veria con bons ollos 

1- o relevo no Celta, mesmo para 
:¡ apoiar os seus planos urbanísti

cos que chocan, moitas veces, 
cos do BNG. 

Alonso e o seu grupo lograron o 
apoio de empresários locais vin
culados co sector da limpeza. 
T amén conseguiron que Pesca
n ova e Vulcano lles vendasen 
as suas accións, que mercaran 
daquelas para salvar ao Celta 
cando tivo que constituírse en 
sociedade deportiva, apresen
tan estas vendas coma estan
darte. 

Pero, ao final, os que verdadei ... 
ramente decidirán a composi
ción do consello e a presidéncia 
serán C1troen, Caixavigo e a fa
mília Barros. As duas primeiras 
empresas parecen apoiar a Gó
mez. Barros entrou na vicepresi
déncia despois de levar o Celta 
ao xulgado, pois correspóndelle 
por ser un dos máximos accio
nistas. 

Barros seria quen poderia tirar 
ou poñer presidente, segum;io 
se decante. De conseguir o 
grupo de Alonso capital sufi
ciente entrarian no Consello 
exixindo ter participación das 
decisións. A xestión seria, de 
non darse un novo pacto, se 
cadra máis transparente, pero · 
ca risco de que as loitas inter
nas paralizasen a sociedade. 
Asi as _causas, a mellor opción 
para o club é a de que as ac
cións se atopen moi repartidas 
(como até agora) e os accionis
tas se alien para fiscalizar a 
xestión da xunta xeral e nego
ciar programas e actuacións 
cos distintos membros que pre
tendan estar no consello. Esa é 
a_ ~!-!_a gfé!í!Q~ fq_rZ?: + 
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Joaquin Amat-administra a~s seus pacie~tes un produto derivado da orina 

Cinco meses de xuí10 en Castellón 
. . 

contra un tratamento alternativo ao cancro 
-0- A? ESTÉVEZ 

É o doutor Joaquin Amat un 
perigo como oncólogo? .Ou, 
ao contrário, unha vftima da 
medicina éonvencional contra 
o cimero? Na Audiéncia de 
Castelló-n comezou ·un xuízo 
contra o médico, no que é 
acusado de intrusismo e esta- · 
fa no tratamento a enfermos 
de cancro. Sen embargo, tan
to os seus pacientes como a 
Asociación Española de En
fermos de Cancro non dubi
dan da "esperanza" que su
pón para os enfermos a in
vestigación de tratamentos al
ternativos·, como a ureia utili
zada por Amat. 

"Despois de consultar en vários 
hospitais, Clínica Universitaria 

, de ·Navarra, Ruber Interna
cional, Hospital Costa del Sol de 
Marbella, e destacar o custe mi
llonário do tratamento aterecido 
e que, ao parecer, poucos pa
cientes sobreviven ao tratamen
·to máis de nove meses, levando 
unha calidade de vida lamentá
bel, 'tendo excelentes referén
cias do Dr. Amat, acudo a· sua 
consulta e aparece unha mella
ra de dita sintomatoloxia. · Recu
peración da voz, a fatfga e o es
gotamento desapareceron, e a 
tos apreséntase en accesos 
curtos duas ou tres veces· ao 
día, psicoloxicarnente recobrei a 
esperanza e podo levar polo 
momento unha vida r'elativa
mente normal, confiando que no 
meu caso poda suceder o que 
en moitos outros casos suce
deu, un detemento da evolución 
do proceso canceríxeno, tacen-· 
do 'isto posíbel manter unha vi
da admisíbel na sua calidade". 

Este é o texto dunha aas cartas 
recebidas na Audiéncia de Cas
tellón desde que comezou o xui
zo oral contra Joaquín Amat. O 

, fiscal solicita tres anos de pri
sión e un millón de pesetas por 
intrusismo, e nove anos de pri-

Segundo defende Amat, as disolucións electrolíticas de ureia paran o tumor e fadlitan ur:-ha intervención cirúrxica máis accesíbel. 

sión e indemnizacións por esta
fa. A asociación de afectados 
"Amatrisan", presidida por Car
men Alcalde, solicita un ano de 
prisión por intrusismo, unha 
multa de un millón de pesetas . 
máis doce anos de prisión, trinta 
millóns de multa e inabilitación 
polo aelicto de estafa_ 

A defensa da Amat sinala que o 
matrimónio formado por Carmen 
Alcalde· e Mariano Casanova, ex 
.xerente da clínica de Arilat, 
apresentaron a primeira denún
cia en 1989 tras dous anos de 
relación persoal e econ6mica co 
oncólogo. O mesmo ex xerente 
recoñeceu que os historiais mé
dicos que manexa o fiscal no 
caso foron sustraídos da clínica. 
Por esta razón, o listado de cin
cuenta e tres afectados que ian 

Segundo a 
. Dirección Xeral 
de Farmácia a 
ureia pode 
considerarse 
substáncia 

¡· medicinal con 
! propriedades 
! farmacolóxicas 

un caso pechado por dous xul
gados que non atoparon indí
cios de delicto. 

Que é o Amatrisán? 

Que Joaquin Amq.t é unha "rara 
avis" no tratamento do cancro 
do Estado sábeno moitos enfer
mos, alguns deles galegas, que, 
tras probar a medicina conven
cional como rádio e quimioterá
pi a acuden a sua clínica en 
Castellón . Ali adminístrase o 
Amatrisán, un composto bioquí
mico a partir da ureia, substán
cia que se atopa na orina. Se
gundo a Dirección Xeral de Far
mácia a ureia pode considerar-
se como substáncia medicinal 

ser chamados polo fiscal redu- destinada a sua utilización en 
ciuse. Boa parte deles non acu- persoas e animais, e é un prin-
dirán á Audiéncia, que reabrii.J · cípio activo dotado de propria-

Morreu René Favaloro, 'inventor do &y·pass coronário 
O pasado 31 de Xullo apare
ceu morto- en Buenos Aires, 
cun tiro no peito, o ciruxán car
diaco arxentino René Favaloro, 
inventor da técnica de inter
vención coñecida como by
pass que ten sido · decisiva no 
alongamento da vida de perso
as cunha das máis habituais 
cardiopatías. O aparente suicí
dio de Favaloro, de 77 anos, 
teria relación cos problemas 
económicos da Fundación que 
.presidia, unha das máis presti
xiosas de Arxentina. 

Favaloro, un médico rural da 
Pampa, iníciase ·na · Cardioloxia 
en 1962, con 39 anos. Na Cle
veland Clinic Foundation, o,nde 
foi contratado, realizou o pri 
meiro by-pass exitoso da histó
ria da mediciña. A técnica víña- · 
se investigando desde habia 
tempo pero Favaloro .foi quen · 
desenvolveu con éxito a cirurxia 
directa de revascularización 
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miocárdica (by-pass), que con
siste en practicar unha deriva
ción do fluxo sanguíneo para 
reemprazar unha vea ou artéria 
taponada. Cada vez que lle 
lembraban o suceso Favaloro 
respondía "foi un traballo de 
equipa". 

Tentárano para trab-allar en 
Estados Unidos, pero decidiu 
volver ao seu país "estou irma
nado con esta T erra e un non 
pode negar as suas raices". Xa 
de volta aperfeizoó'u a técnica, 
reduciu a mortandade até un 
5% dos casos e el mesmo ini
ciou, en 1980, os primeiros 
transplantes na Arxentina. Non 
foi até 1992 que conseguiu for
mar a sua própria clínica, o 

·Instituto de Cardioloxia e Ci
rurxia Cardiovascular, a Fun
dación Favaloro, onde se reali
zan oito operacións diárias, al
gunhas a persoas de poucos 
recursos. El mesmo tiña reali-

• ., •• '; • ., J ~ 

zado ao longo da sua activida
de profisional máis de 13.000 
operacións de by-pass, e ain: 
da se mantiña en activo con 77 
anos. 

O Relacións Públicas da Funda- -
ción Favaloro, o galeg.o-arxenti
no Carlos Panelas, amo$aba 
sempre con entusiasmo o hospi
tal bonaerense, que tamén era 
clínica universitária, "Favaloro 
-ten por norma que ainda que 
forme médicos de alto nível os 
alumnos teñen que pasar ·parte 
do, periodo de prácticas aten
dendo pacientes nas vilap misé
ria (bairros marxinais) . E o seu 
concepto de sanidade". Un con
cepto que tamén se via na laici
dade do hospital, que só baixo 
as fortes presións da xerarquia 
católica arxentina accedeu a 
instalar unha sá de meditación 
na que colocou · uns cadros con 
textos da Biblia, o Corán e a To
ra xudea. + René Favaloro. 
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dades farmacolóxicas e como 
excipiente que axuda a mellorar 
a biodispoñibilidade dun medi
camento. Utilízase nunha marea 
de hospitais· estadounidenses 
asi como en Arxentina, Cuba, 
Tokio, Xapón e Franza. 

Joaquín Amat patentou o seu 
produto contra o cancro a base 
de ureia en Europa e América; 
se as multinacionais farmacéuti
cas quixeran comercializalo te
rian que pagarlle sumas milloná
rias. Cando en tempos de Er
nest Lluch como ministro de Sa
nidade, este médico solicitou a 
autorización de ensaio clínico 
con ureia, foi autorizado nun pri
meiro momento. Pero despois, o 
ministério recuou e suspendeu a 
tramitación. Amat denunciou un
ha persecución que o levou a vi
ver e traballar en Suiza durante 
anos. O farmacéutico que efa
bora o Amatrisan non está acu
sado da delicto algun xa que o 
produto cumpre a normativa; a 
ureia non ten efeitos negativos. 

Segundo defende Amat as diso-
1 u cións electrolíticas de ureia 
provocan a necrose das células 
malignas, é dicer, paran ao tu
mor e facilitan unha operación 
cirúrxica máis accesíbel. Obtén 
resultados? Non son poucos os 
pacientes que aseguran que 
mellaran e a defensa chama a 
atención sobre que a fiscalía 
"non teña iniciado accións pe
nais contra os hospitais oncoló
xicos e que non ofereza accións 
aos familiares dos falecidos 
afectados pala quimioterápia e a 
radioterápia, que xa se consti 
tuíron en asociación para inter
poñer accións xudiciais". Pala 
sua parte, a Asociación Españo
la de Enfermos de Cancro non 
só ataca a campaña contra 
Amat senón que defende o di
reitos dos enfermos a prolongar 
e mellorar a sua vida. "Moitos 
de nós estamos vivos cando 
eramos mortos vivintes e xa fo
ramos desafiuzados", din.• 

.. ,. '·.,' •• •• _,._, ,, 1 ... , 
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AS VIAXES LITERÁRIAS 

A LIMIA, UNHA TERRA NOS LÍMITES DA HISTORIA~_ 
Cando as tropas de Décimo Xu
nio Bruto, no seu avanzo para 
un norte incerto, chegaron ao pé 
dun rio trás do que se escondían 
máis do que probábeis perigos 
e, pensando acharen-se nas bei- · 
ras daquelas augas turvas que 

__ Caronte axudaba a pasar aos 
necesários visitantes do alén, 
canta Estrabon que ficaron arre
piados e negaban-se a cruzar, 
pois consideraban que ainda as 
Parcas non cortaran os seus 
fios. Destemido o xeneral roma
-no atravesou perante os aterrori
zados ollos dos seus soldados 
e, con portentosa memória, foi
nos chamando un a un para asi 
iniciaren a conquista· da Galae
cia, a província máis occidental 
do lmpério, a terra que estaba 
para alén dos límites coñecidos. 

Non se tratando, como Décimo 
Xunio Bruto demonstrou, do río 
Leteo, o seu nome ficou na men
te dos destemidos invasores que 
lle deran, mesmo contra a contu
mácia dos feítos, o mesmo no
me do ria que imaxinaran e te
meran; e aquel Leteo é o Limia 
(ainda que haxa quen diga que 
se trata dun termo que provén 
dos pobos que aí habitaban, 
quer dicer os limicorum porque 
estaban alén dos limes do impé
rio); mas este rio abriga o visi
tante a se adentar noutro mun
do; non-o temido mundo do alén, 
mais si o mundo onde se gardan 
ainda as raíces da Galiza. Aquilo 
que o turista desprevenido, o 
xornalista vernizado de cultura 
amasada polos tópicos da corte, 
ou o citadino snob chaman a 
"Galiza profunda", e que o via
xeiro curioso e despreconceitua
do chamará a "Galiza real'', é a 
paisaxe xeográfica e humana 
que encontrará na sua vi axe, 
cos seus contrastes de postal tu-
rístico, coas pegadas da história 
que os romanos encontraron aí, 
aquelas que os seus sucesores 
foron prolongando polos séculas 
e que os limiaos, por veces con
tra a sua vontade, mantiveron 
non como relíquias para mostrar 
aos turistas de ollar veloz e cá
mara fotográfica sempre pronta, 
mais como marcas dunha identi
dade moi particular cuxa rafe: 
réncia é o río que nacendo no 
centro da Galiza (a serra de San 
Mamede), chega a un mar que 
foi tenebroso e polo que cente
nas de naturais destas terras ·fo
ron a guerras que non eran suas 
ou a procura da fortuna que aqui 
lles era negada. 

o viaxeiro que se aproximar, 
pois, da Limia e das suas terras 
próximas como a Raia Seca, os 
montes da Serra de San Mame
de, as terra de Lobeira que Xa- · 
quín Lorenzo, "Xocas", ben co
ñecia por seren as suas, o via
xeiro ávido de coñecimento co
mo o Ulises de retorno a Ítaca, 
que se esqueza de ser turista 
exemplar a procura de museus, 
catedrais, monumentos especta
culares ou zonas de ambiente 
chic a maneira de Sanxenxo co
as suas loucas noites; que se 
esqueza de procurar o tipismo 
que as axéncias de viaxe soen 
vender como produto doutro 
tempo e doutros espazos; _que 
non queira encontrar a colección 

FRANCISCO SALINAS PORTUGAL 

Vista da Babea Umia. 

de fotografias dunha 
beleza que pudendo 
ter sido non a do 
Averno que albisca
ban as tropas roma
nas, mais si a dos 
paraísos das lendas 
xermánicas, foi en 
moitos caos grave
mente atacada; por
que convén notar 

Na Lmia Alta o viaxeiro poderá descubrir 

niños de cigoñas nalgún carballo que a 

desfeita da _parcelaria respeitou, e dos que 

estaba chea a zona antes da desecación 

zonas de Labios a co
mer bon xamón cura
do destas terras de 
invernas fríos e venta
nias desacougantes, . 
acompañado dun viño 
das terras baixas da 
Limia, sen denomina
ción de orixe e con da lagoa de Antela 

que por trás dun tellado de casa 
alpina que se ergue desafiante 
no meio da planície limega, ou 
por trás dunha lápida "le temps 
qui effacera tout n'effacera pas 
le souvenir" dun cemitério cal
quera, aconchegado á volta dun
ha igrexa rural de fina cantaria, 
agócha-se o terríbel drama da 
emigración que nos berra desde 
o novorriquismo ou a alienante 
interiorización dunha cultura 
allea. Por trás dunha danza es
pectacular con paus e titas baila
da en festas de Maio, perviven 
crenzas pagás que o cristianis
mo cubriu con pátina suave, e 
non o cadro folclórico que a anti
ga Sección Femenina del Movi
miento executaba nas festas do 
Traballo; por baixo dos restos ro
manos de Aquiis Quarquernis 
non está só mais un resto arque
olóxico do camiño que os roma
nos construiron para uniren Bra-

ga a Astorga, mais tamén un be
lísimo val que as augas dun dos 
primeiros encaros do país asula
gou coa sua Ponte Pedriña que 
ainda se albisca en anos de es
tiaxe. Cando o viaxeiro reparar 
nos catro casteles (torres de ho
menaxe e nalgun caso só topó
nimo) como os de Pena, Celme, 
a Porqueira ou Sandiás, deberá 
lembrar que son o testemuño 
dunha época en que o~ destinos 
de Potugal e da Galiza se xoga
ron nestes lugares. . 

O viaxeiro, pois, que se aventu
rar por estas terras será un via
xeiro sen presa, disposto _a de
gustar riquísmas ancas de rá en 
Xinzo ou bogas dos nasos rios 
en Bande (bogas ou troitas ''fe
as, fritas e fraguizas" como di o 
aserto dos pescantins), un via
xeiro disposto a se sentar nunha. 
taberna, ou nu~ha adega das 

- unha agulla que será 
curada con augarden

te de Xindive. O viaxeiro sen 
presa demorará-se nalgunha 
das feiras que van morrendo en 
Calvos, Couso, Feiravella, a fei
ra perdida e con tentativa de-re
cuperación nas Pereiras de Vilar 
de Santos, a do 9 en Vilar de 
Barrio, a do 22 na Feira Nova, a 
da Sainza ou mesmo Bande, ou 
na azáfama das feiras do 14 e 
27 de Xinzo, aproveitando para 
compras daquelas que non se 
fan nas tendas de souvenires, 
mas sempre para obxectos úteis 
da casa e do campo (a berza de. 
asa de cántaro de Verin; que po
lo Entroido comerá con chouri
zos de cebola e cachelos con 
denominación de orixe, os pe
mentos de Seixalvo, o barro de 
Niño O' Águia, as chancas de 
Allariz, as alfombras do barato
barato marroquina ... ). Este via
xeiro poderá sentar-se á sombra 
dalgunhas carballeiras das que 

xa non fican moitas no país, s.u
bir a miradouros naturais_como a - · 
Aigoncha nas terras da Raía, o 
Castelo - entre a Límia Alta e 
Baixa- , o Viso -ollando para 
dous encaros, o das Conchas e 
o de Undoso-, a Clarl]adoira, . 
San Bento da Urceira e, sobreto-
_do, o miradouro do Monte Meda,--· 
na serra e. San Mamede; se o 
viaxeiro tiver vagar e paciéncia, 
poderá estudar o tempo que fará 
coa observación da dirección 
das nubes, ou, se tiver sorte, 
cóa forma e dirección dos ban-
dos de patos dos que xa non 
quedan moitos; na Limia Alta po-
derá descubrir niños de cigoñ~s 
nalgun carballo que a desfeita _ 
da parcelária respeitou, e .-dos 
que esraoa enea a zona antes 
da desecación da lagoa de Ante-
1.a (mais itelixentes que os res
ponsábeis do maior desastre 
ecolóxico da zona e mesmo do 
País, as cigoñas foron, nos ulfi-
m os anos, reaparecendó nos 
humedais da Veiga-de Ponte Li
ñares). En ·calquera época do 
ano poderá participar en festas 
como as de Santa . Mariña en 
Xinzo, o San Roque en Bande .. o 
San Lourenzo na llla, Nosa Se-
ñora en Entrimo, a Sainza en 
Rairiz de Veiga (a única Jesta de 
mauros e cristiáns da Galiza)~ o 
San Benito de Parada, as festas 

·das Sopas de Burro Cansado en
Muiños ... ; poderá visitar santuá-_ 
rios de ·1onga tradición ( os Mila
gres de Maceda· ou Causo, a 
Nasa Señora da Pene.da -no 
parque da Peneda Xerés, que 
non send0-galego, foi sempre 
prolongación "devota''Oos lírñí-ª:"_ -
os-). Se o seu senUdQ_fio tempo _ 
for outro que o do axitado século 
XX, poderá encontrar ainda -al
guén a fiar na roca ou tecer en 
tear de pé que lle poderá contar 
a noite en que ardeu a aldea de 
Feás e os seus vicíñOs tiveron 
que botar-se polos camiños a 
procura de parentes ou coñeci
dos, talarán-lle do rT)arqués de 
Bugallal que fixo a estrada a 
Olelas, a mais remota aldea do 
concello de Entrimo, contaran-lle · 
histórias de contrabandistas en 
Porqueirós ou nas aícf_eas do 
couto misto, de carlistas fuxidos 
a Portugal, ou de paseados na 

uerra civil. 

Se o viaxeiro non tiver vagar pa-· 
ra ouvir como se corta a sípela, 
ou histórias de curacións, de lo
bos, de aparecidos ou vingan
zas truculentas dignas de _gantar 
de cego, poderá facer percorri
dos artísticos, pala arte castrexa · 
(castros sen excavar e-petrogli
fos sen catalogar), polos restos 
romanos e visigodos, polo ro
mánico e gótico ou polo barro
co. Se quixer dedicar o seu le
cer ao ócio no sentido mais puro 
do termo, poderá facer vela no 
embalse· das Conchas, sendei
rismo pola rota de Pena a Tran
deiras, pala subida de Arnuíde a 
San Mamede, experimentar as 
augas quentes de Riocaldo e os 
Baños de Bande practicar a bici
cleta pola chaira da limia Alta, 
embebedar-se coas pantallas 
do Entroido de Xinzo, asistir a 
unha loita de bois na Raia .... • 

Fragmento inicial da ltinerário Sentimental ao 
Centro do Mundo . Guia da Limia. (Colección 

As Viaxes de A Nosa Terra) Texto inédico 



20 PENÍNSULA 
N2 946.- ANO XXIII ANOSATERRA 

Juan Maria Jauregi é o séptimo ásasinado desde que rachou a trégua . 

ETA intensifica a sua campaña de atentados e 
Aznar a sua política imobilista 

. ~ 

-*B. LAXE 

ETA intens'ifica a sua ofensiva 
asasinaodo en Tolosa ao so
cialista Juan Maria Jauregui, 
que fora en 1970 e 71 militan
te desa organización. PP e 
PSOE endurecen as críticas 
contra o PNV mentres Aznar 
anúncia que ETA terá "pron
to" motivos de preocupaci~n 
e comezan a. aparecer as pri
meiras críticas · á política imo
bilista do Gove.rnó central nos 
xornais españois. 

Semelran que están nun xogo 
do arrincanabos ETA e o Gover
no central. Quen está plantado 
é o PNV polo que turran e pu
xan uns e outros teimando en 
desgonzalo do seu ideário políti
co incorporándoo, cada quen, 
ao seu bando. 

Desde Decembro de 1999, can
do se rechou a trégua, ET A xa 
asasinou a sete persoas, tanto 
en Euskadi como en España, 
sen distinguir entre populares 
ou socialistas. A última vítima foi 
o ex governador civil de Guipuz
koa, Juan Maria-Jáuregui. Dase 
a Circunstáncia pe qu~ Jáuregui 
militara en ETA a comezos dos 
anos setenta. Foise lago coa :es
cisión ETA-VI e cando estes mi
litantes callen o camiño troskista 
ingresa no PCE e, lago, con Ca
rrillo de porteiro, no PSOE. Con 
este partido ocuparía o cárrego 
de governador civil, impulsando 
a investigación no caso Lasa
Zabala. Jáuregui estaba consi
derado como integrante do sec
tor federalista do PSOE e parti
dário da negociación. 

. Con este incremento dos aten- · 
. tados, ETA semella estar po
ñendo a proba ao PNV, ollar se 
aguanta as· ·p~esión~. para che
gar lago a un acordo e decretar 
.unha .trégua indefinida e unilate
ral. Esta vez os asasinatos de 
ETA combínanse á perfección 
coa política do Governo central, 
apoiada polo PSOE, que teiman 
que o P.NV rache todo diálogo 
con HB. Arzallus e a sua equipa 
seguen pensando que non ~xis
te outra solución á paz en Eus
kadi que non pase polo diálogo 
cos que teñen as armas e que 
ao PP non lle importa a paz, se-

. nón os réditos eleitorais que po
. da tirar da actual situación. 

Se ETA intensifica a campaña, _ 
Aznar tampouco muda de políti
ca e só sube o tono dos califica
tivos e das ameazas. Ágora afir
ma que "aqueles que dan as or-. 
des, ·os que as executan, os 
que, desde o entorno do te.rro
rismo sirven para que· a banda 
se rexenere, teñen motivos para 
estar preocupad9s. E agardo 
que o vexan moi ·pronto": Sen 
aclarar nada máis a que se refe
ria, dedicouse seguidaente a 
lanzar durísimas acusacións 
contra dirixentes do PNV. 

Criticas en 'Madrid 

Firmeza e contundéncia nas 
verbas de Aznar como de cos
tu me. Pero a política non_ varia 
para nada, mália ao evidente 

O alcalde de Compostela, Xosé Sánche:z: B~gallo, le un comunicado de condena do terrorismo na presen:z:a das autoridades locais e 
~~~ . 

fracaso da via policial escollida. 
Esta política imovilista, que tan 
bos réditos eleitorais lle dá ao· 
PP, ten como principal obxecti- · 

.va situar ao seu executor Mayor 
Oreja como Lehendakari, pero 
comeza a ser contestada xa nos 
meios de comunicación estatais. 
Nese senso é significativo o 
cámbio experimentado por cer
tos colaboradores na cadea 
SER ou no diário El País. 

Vázquez Montalbán describe a 
situación actual como normal: 
"ETA mata ou secuestra, o Go
verno reprime e dá o pésame na 
compaña das· partidos demócra
tas". Montalbán coincide con ou
t ras voces en que "podemos 
instalarnos nesa normalidade 
durante décadas, tendo en con-

. ta que xa ~stábamos nela nos 
primeiros vinte anos da demo
crácia". 

O xornalista catalán critica a 
·Mayor Oreja por estar instala
do no seu monólogo: "eu xa di-

xen que a trégua era unha 
trampa e ademais permitiu que 
ETA se reorganizase". Tamén 
critica Haro Tecglen eri El País 
a Mayor Oreja con dureza, en
~re outras causas por seguir 
coa cantilena de qtie "non hou
bo trégua". "Di que non houbo 
trégua e durou ano e médio", 
escrebe Eduardo Haro, para 
replicarlle a continuación: "nos 
anales hai ano e médio sen 
martas, e o delincuente ra
chouna porque non recebeu 
nengun contacto e isto é grave. 
Para moitas vidas humanas. 
Agora, cada vez que hai un 
marta, di esa frase odi-osa: Eu 
tiña razón. Non, non a tiña". 

O columnista pide a dimisión de 
Mayor Oreja e o cámbio de polí
tica. "Un ministro do Interior é o 
encarregado de deter aos delin
cuentes e manter a paz. Se non 
o consigue haberá que despedi
lo e poñer outro millar.Cando, 
máis alá do seu ofício, di que 
non vai mudar de política, habe-

Beiras-condena·a ETA 
Xosé Manuel Beiras realizou 
no discurso do Dia da Pátria 
unha dura condea de ETA 
que pasou bastante desaper
cibida para os que non se ato
paban ·na Quintana, pero que 
ten un forte calado político, 
tanto polo. tono escollido como 
pala significación da data e do 
discurso. 

O voceiro nacional do BNG 
acusou a ETA de estarlle fa
cendo o xogo ao PP ounha 
"estimábel e pezoñenta cola
boración que consolida eleito
ral mente ao poder que din 
combater''. Afirmou que a or
ganización armada basca 
constitue "os homólogos dese 
pod.er na extrema aposta do 

espectro ideolóxico e pólítico 
aoque lle fano sórdido choio". 
Un choio que, entre outras 
causas, lle permite ao PP "go
vernar con retórica de oposi
ción golpista e inocular unha 
psicose de preguerra civil na 
cidadania, que fractura a gol
pes de mazo a sociedade 
mentres controla a propagan
da para culparnos desa adua-

. na aos demócratas". 

Demócratas que, segundo Bei
ras, "tentamos resolver os pro
blemas civilizadamente, con 
dignidade, cambinando o ra
ci.ocínio e a recidume ca diálo
go e a comprensión, únicas ar
mas de loita política nunha ci
vilización democrática".• 

rá máis razóns para despedilo: 
a sua política enduréceo todo". 

Haro Tecglen, despois de anun
ciar que Aznar dita a política e 
Mayor cúmplea, recorda que 
"ninguén nos últimos· 40 anos, 
civiles ou militares, espías ou 
patriotas, xuices de sable na 
mesa ou malos de folletín como 
Amedo e Domínguez, consegui
ron nada: nen con garrote vil 
nen con lntxaurrondo". Haro 
afirma que o que pretende o PP 
é instalarse "no poder basca, no 
centro da guerra", concluindo 
que "nen o van a conseguir, nen · 
acabarán co desastre. Poderia 
ser ainda piar". 

Os votantes do PP, 
contentos · 

Vázquez Montalbán afirma que 
a clientela eleitoral do PP seme
lla encantada coa sua política 
basca, ao tempo que afirma· que 
a "simplicidade estratéxica do 
Governo (central) é preocupan
te". Pon de manifesto que se 
b~n aumentan as expectativas 
eleitorais do PP en Euskadi, ne
cesitan dós socialistas para qui
tarlle ao PNV a hexemonia elei
toral "e despois o dilúvio, á es
pera de que saia o sol por Ante
quera". E, mentres tanto, que? 
Montalbán resposta: "só se nos 

· ocurre excitar á sociedade civil 
para que impoña o abonda! con
tra a violéncia", constatando que 
os inquéritos eleitorais dibuxan 
un mapa político sen cámbios 
significativos. 

Haro Teglen, pola sua banda, 
despois de afirmar que os · culpá
beis son os asasinos, recorda 
que "hai máis causas: ódio as ca
rreiras cara a condena para non 
quedar atrás e non perder un 
posta; e os ollares tortas aos que 
non condenan o suficiente, e o . 
seco non é bastante; e as estúpi
das voces que só profiren o insul
to e non atopan nengun novo".• 

3 DE AGOSTO DE 2000 

Comezan os congresos 
territoriais ·do PSOE 

' 
Renovadas a Executiva e a 
Secretaria Xeral do PSOE, 
as distintas federacións 
deste partido comezaron os 
seus congresos. Os 
primeiros casos foron o da 
Rioxa e o de Múrcia, onde 
tamén se produciron 
cámbios xeneracionais e 
renovacións nas executivas 
rexionais. N'Outros lugares a 
renovación apreséntase 
máis complicada, como o 
caso de Astúrias, onde 
oficialistas e guerristas 
manteñen o enfrentamento. 
O PSOE asturiano está 
pendente de que haxa un 
acordo sobre o futuro do ex 
presidente de Cajastur, o 
guerrista Manuel Menéndez, 
un home que pretende 
permanecer dezanove anos 
no pasto ainda que os 
estatutos só admiten que 
estexa oito. Menéndez 
canta ca apoio dos 
guerristas e do PP.• 

· O Estado fai negócio 
cos imigrantes 

En 1998 os imigrantes 
contribuíron ás arcas do 
Estado con 335 mil millóns 
de pesetas, pero as 
distintas administracións 
públicas, incluída a 
Sanidade, gastaron neste 
colectivo 148 mil millóns, 
co que os imigrantes foron 
contribuíntes netos por un 
valor de 187 mil millóns. 
lsto supón que este 
colectivo supón un 
negócio para o Estado. 
Por partidas, a Seguridade 
Social·é o ente quemáis 
ingresa, con 274 mil 

·milló~s, seguido do 
Imposto sobre a Renda, 49 
mil millóns. No tocantes 
·aos gastos, a partida 
maior investida nos 
imigrantes corresponde á 
atención sanitária e ao 
desemprego, 90 mil 
millóns.+ 

Os comerciantes bascos 
non abrirán os festivos 
mália o decreto 

Entre as asociacións de 
comerciantes e as cámaras 
de comércio de Euskadi 
existe un acordo non 
escrito polo que os 
estabelecímentos nunca 
abren en Domingos e 
festivos. A situación vai 
continuar, tal como 
deixaron ver as conversas 
entre o departamento de 
Comércio e Consumo do 
Governo basca e 
empresários e sindicatos. 
Tanto o Exeé:utivo basca 
como os afectados 
consideran que o decreto . 
do Governo central non ten 
eri canta o contexto social 
e os direitos dos 
traballadores deste sector. 
No mes de Setembro as 
asociacións empresariais 
levarán a cabo por zonas 
un inquérito sobre os 
hábi.tos de compra, que 
servirá de base para un 
cegulamento próprio de 
horários.+ 
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Hugo Chávez consegue o 60 por cento dos votos e a maioria absoluta na Asemblea Nacional 

Venezuela dálle o pulo definitivo á República Bolivariana 
. . . . / 

* Cé:SAR LORENZO GIL 

Hugo Ch~vez governará Ve
nezuela até o 2006 logo do 
seu triunfo nas eleicións pre
sidenciais e lexislativas do 
pasado Domingo, 30 de Xullo. 
Esta vitória constitue o pulo 
da cidadania á série de pro
fundas reformas que o líder 
do Movimiento Quinta Repú
blica (MVR) quer impoñer bai
xo o epígrafe de revolución 
bolivariana. O tempo debe ser 
o xuíz dunha nova política 
que tomou a procura da XLÍS
tiza social como arma de fu
turo. 

Os comícios presídenciais signi
fican o fin da transición venezo
lana do antigo modelo político 
(dominado na segunda metade 
do século pola alternáncia entre 
conservadores e liberais) á de
nominada República Bolivaria
na, cunha constitución de s·eu 
(aprobada por unha Asamblea 
Constituínte) e novas institu
cións , nacidas ao abeiro das 
mudanzas que Chávez realizou 
sempre co beneplácito dos cida
dáns, que aprobaron maiorita
riamente nas urnas cada novo 
paso dos seus governantes. 

A partir de agora, Chávez e o 
seu. MVR deberán comezar a 
construir un novo país sobre es
tes alicerces. A principal preo
cupación do povo venezolano é 
o desigual reparto da moita ri
queza do país e a incapacidade 

Ehud Barak empurra a lasir Arafat á sala de negociacións de Camp David.' 

que os anteriores governos tive
ron para rachar a relación de 
feito que se daba entre poder 
político e corrupción. 

Os dados macroeconómicos 
non son nada favorábeis para 
Chávez. O crecimento do PIB 
foi negativo en 1999 (-7;2 por 
canto) e nos primeiros seis me
ses deste ano, a penas se puido 
r~char e"sta tendéncia e conse
guir un incremento do 0,3 por · 
cento. O bon intre do prezo do 
petróleo bateu áe fuciños coas 
moitas urxéncias coas que se ti
vo que enfrontar o governo nos 
últimos tempos, especialmente 
as chúvias torrenciais que des-

tru í ron o estado de Vargas hai 
uns poucos meses. 

A pesar de todo isto, certo aire 
de confianza se instalou entre 
os cidadáns . Pasouse dunha 
desesperanza total e o abando
no masivo da actividade por 
parte do:;; pequenos empresá
rios ao renacemento dos investi
mentos de pequena escala. Es
ta .esperanza transmítese clara
mente cando se analizan os re
sultados eleitorais. Chávez obti
vo o 56,6 .por cento do sufráxio, 
o -que significa que ao redor de 
seis millóns de ·venezolanos 
-dos 1 O que poden votar- con.
fían nas suas propostas. 

- 1 

lllar Caracas 

A Husión popular contrasta cos 
ataques que o modelo político 
bolivariano recibe desde as 
clases altas venezolanas e 
através dos meios de comuni
cación estranxeiros. De Hugo 
Chávez, tal e como comentaba 
el mesmo nun encentro con 
xornalistas foráneos dias des
pois da sua escolla, dise que 
pretende impoñer unha ditadu
ra, importar o modelo cubano 
para o seu país ou expropriar·o 
capital privado. "Queren dar a 
imaxe de que ser amigo de Fi
del Castro é delito ou que loitar 
polos intereses dos que menos 
teñen, unha ofensa ao camiño 
da globalización", afirmou o 
presidente. "O que eu procuro 
é un· novo xeito de facer as 
cousas, entre todos, mediante 
a democrácia, que nos dea fa
chenda de ser latinoameri
canos". 

. Mais os ataques non son só ver
bais. A oligarquía autoexiliada 
en Miami, partidária do antigo 
réxime e temerosa de que se lle 
acaben os priviléxios, sufragou 
íntegramente a campaña do 
opositor Francisco Arias .e cons
pira a diário para impedir a con
tinuidade de Chávez no poder. 
Incluso os servizos secretos cu
banos fixéronse eco dun plano 
para acabar coa sua vida, paga
do a médias polo anticastrismo 
e as castas millonárias de Ca
racas.+ 
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O rei marroqui reclama a 
soberania sobre o Sáhara 

O monarca Mohamed VI de 
Marrocos manifestou 
publicamente o pasado 
Domingo, 30 de Xullo, a sua 
intención de manter o 
domínio do seu país sobre 
os territórios do Sáhara, 
ocupados polo seu exército 
en 1975. Estas palabras, 
pronunciadas durante a 
celE1bración do seu prime_iro 
ano no trono, pretenden 
advertirá ONU de que este 
estado nunca renunci&rá ao 
control político sobre os 
saharauis. "Calquera 
solución que sobre este . 
conflito artificial se tome ten 
que en·marcarse nas 
dimensións da unanimidade, 
soberanía e legalidade". + 

O Tribunal Supremo 
levántalle a imunidade 
a Pinochet -

Os xornais chilenos 
'conseguiron información 
confidencial sobre o veredito 
que os vinta maxistrados 
emitiron, ainda en privado, 
sobre o pedimento xudicial 
para levantarlle a imunidade 
ao xeneral Augusto 
Pinochet. Segundo os meios 
de Santi§lgo, foron once os · 
votos a prol de que se 
poidan iniciar as dilixéncias 
contra o ditador no caso da 
"caravana da morte", unha 
matanza de 17 persoas nas 
que aparecen probas da 
participación do daquela 
xefe.do Estado.+ 

[ 
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O governo socialista de De la Rúa incapaz de tirar o país da funda crise económica 

· Arxentina, as trampas. da· dolarización 
.. MANUEL MERA 

Todas as persoas coas que 
.. 1 falei durante unha recente via

xe á Arxentina manifestáron
me o mesmo: "nunca pensei 
que a Alianza se queimase tan 
pronto, que traicionase deste 
xeito o seu programa, os seus 
compromisos eleitorais". En 
pouco máis de seis meses, o 

. governo de Fer"!ando de la 
Rúa e Cha'cho Alvarez, da 
Alianza constituída polo Parti
do Radical e máis o Frepaso 
(unha fronte de partidos), per-· 
deu unha gran parte do apoio 
social, mentres a economia 
do país míngua capacidade 
produtiva e medra o desem
prego. Como parte de todo 
esto, unha enxurrada de xente 
pretende acedar a nacionali
dade ou un permiso de resi
déncia no Estado español ou 
ltália para comezar unha nova 
vida. Qe novo a emigración, 
pero agora ao revés. Quen o 
diría hai vinte anos ... 

A Alianza colleu un país con 
graves eivas sóetais e económi
cas. O 45 por cento das familias 
teñen problemas pra chegar a 
fin de mes; hai dous millóns de 
desocupados e outros tantos 
subocupados, un 29,9 por cento 
da povoación activa; os gastos 
públicos son superiores aos in
gresos por mor do fraude, espe
cialmente empresarial; a balan
za comercial é negativa; a débe
da externa chucha unha gran 
parte dos recursos producidos; 
os sectores estratéxicos da eco
nomia foron privatizados e fica
ron en mans de transnacionais, 
que pagan menos impostas e ti
ran grandes gaños oferecendo 

!:" servizos inferiores e máis caros 
cós europeus. Salientan neste 
roubo as transnacionais espa

. ñolas (que aJi chaman gallegas, 
!';"' - algo que os españois non acla-

ran, neste caso interésalles a 
confusión). 

A Arxentina está entre duas po
zas, pouco doadas de choutar 
coas políticas económicas ac
tuais, impostas polo Fundo Mo
netario Internacional. Por unha 
banda, a queda da moeda no 
Brasil (o real), o seu primeiro 
sócio comercial, fai que mín
guen as exportacións e aumen
ten as importacions. Outro tanto 
pasa co euro. Esto trae apare
llado menos cartos para gastos 
sociais e infrastruturas, pero ta
mén que caia o consumo inter
no e o emprego. 

Unha saida a esta grave situa
ción económica e social seria 
que o peso perdese valor res
pecto do dólar (rematar coa do
larización). Pero esto non- é tan 
sinxelo, xa que unha gran parte 
dos empréstimos ao consumo e 
compra de inmóbeis están feítos 
en dólares (teñen unha menor 
taxa de interese cós realizados 
en pesos), polo que non só_ se
rian afectadas as empresas con 
débedas no exterior senón ta
mén a clase média. Unha cama
da moi mancada nas ultimas dé
cadas e que pode desaparecer 
de seguir así, algo que preocu
pa ao executivo porque coloca
ria en perigo calquera política 
de estabilidade social dentro do 

A política económic~ do executivo arxentino provocau numerosas protestas sociais. 

sistema, mentres que as trans
nacionais radicadas no país se 
opoñen porque perderian os 
seus beneficios. 

~stas son as consecuéncias de 
atar a economia arxentina ao 
dólar, o que en prin~ípio foi un
ha saida agora é unha traxé
dia. A esto levan as políticas 

que o supeditan todo á boa 
xestión e competir, aceptando 
acriticamente o marco econó
mico e político existente. Son 
un espello no que Galiza ten 
que mirarse, máxime cando un 
une o seu vagon a unha loco
motora moito máis potente e 
sobre a que non ten control, e 
que tanto pode levalo á meta 

rapidamente como deixalo es
tragado polo camiño esmagado 
contra un penedo, algo moi co
mun na história. 

Con este escenario non resulta 
estraño que nas eleicións para 
elixir os deputados á cidade de 
Buenos Aires, a esquerda por 
vez primei.ra atinguira un 1 O por 

A ilusión· da. esquerda traizoada 
Hai no sindicalismo, especial
mente no· máis combativo, e nas 
organizacións sociais, unha sen
sación de traizón dos dirixentes 
poi íticos da oposición cando 
chegan ao poder, xa que axiña 
esquecen os programas e as 
promesas!. Din, con razón, que 
rematan facendo o mesmo cós 
governantes neoliberais que o 
povo tirou do. poder polas su as 
políticas privatizadoras, desregu
ladoras en matéria laboral, favo
recedoras da concentración da 
riqueza, submisos aos poderes 
fácticos de sempre e aos ditados 
dos grandes impérios (USA, UE, 
Xapón ... ). Neste marco de em
pobrecemento, inseguridade, co-
1rrupciórn, destrución da identida
de nacional e desilusión ante as 
atftudes e medidas da Alianza, 
desde a esquerda e o sindicalis
mo están nacendo novas iniciati
vas de fíecomposición do pano
rama político. · 

As inicíatívas de reconstrución 
política da esquerda e das f.or
zas populares son diversas e 
con obxect1ivos distintos. A CGT 
crítica tje Moyano (até hai poü
co parte do aparato sindical ofi
cialista) quere recuperar o justí-

. cialismo, empregando para esto 
a capacidade dos grérnios que · 
controla para trabar a economía 

do país, ainda que non será es
ta unha táctica sen nengunha 
mudanza na sua postura políti
ca tradicional? ... despois de to-

. do apoiou a Ménem. 

Desde a CTA, que leva anos 
avogando por un sindicalismo 
de novo tipo, no que se combi
na a loita laboral 
coas reivindica-

ral, facendo deste xeito un mal 
tremendo aqs movimentos po
p u lares nas suas reivindica
cións, nos seus argumentos te
óricos e na sua capacidade or
ganizativa, xa que resulta difícil 
defenderse de ataques de com
pañeiros que levan moitos anos 
con un e son vistos pola socie-

dade como unha 
parte do proxec

cións sociais, co-
11 e r q n pulo as 
posturas que xa 
formulaban as ei
vas do Frepaso e 
a necesidade de 
apoiar un pro
xecto como o PT 
do Brasil, no que 
as organizacións 
sociais teñan un 
peso fundamen
tal nas decisións 
partidárias e na 
actuación dos 
militantes escolli
dos para repre
sentalo nas insti
tucións. Téntase 
evitar que os co-

Nun marco de 
empobrecimento, 
inseguridade e 
desilusión están 
a nacer desde a 
esquerda novas 
iniciativas de 
recomposición 
do panorama 
político 

to. Por eso talan 
estes sectores 
da CTA dun pro
xecto estratéxico 
e non tactico, de 
que hai que po
ñer enfasi non 
só no programa 
senón tamén na 
actitude e coe
rencia das per
soas (formación 
teórica e practi
ca), na entrega e 
na amplitude da 
base social. 

A Arxentina é 
unha demostra
ción preoéupan-

mités ou os cargos institucio
nais, terminen pensando, erro
neamente, que eles son o pavo 
traballador;_ que está xustificada 
calquera actuación contra a cla
se obreira en nome do ben xe-

te, dorosa, pero real, da capaci
dade que ten o poder económi
co de facer mudar vontades in
dividuais; de como as institu
cións tragan a quen non está li
gado a cotio coas forzas popu-
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cento dos votos, todo un triun
fo!, mentres a Alianza perdía vo
tos e o justicialismo (perotlismo 
oficial) chegaba só ao un por 
cento. Esto pasaba seis meses 
despois das eleicións de Outu
bro de 1999, que deron o triunfo 
a De la Rúa. Pero ademais, 
dentro da Alianza comezaron as 
diferéncias, postas de manifesto 
en distintas votacións no Con
greso que tiñan un claro contido 
continuísta e de desregulación 
laboral. Houbo oposición dentro 
da Alianza, especialmente no 
Frepaso (dirixida por Chacho 
Álvarez), cando a represión en 
Corrientes, cando se aprobou a 
"reforma laboral" e a rebaixa 
dos salários dos funcionários 
públicos, contra a pasividade no 
enxuizamento dos militares xe
nocidas, ou perante a taita de 
sensibilidade respecto da exi
xéncia masiva de liberdade para 
os presos de La Tablada. 

O sindicalismo non se quedou 
atrás nas protestas: houbo folga 
polos acontecementos de Co
-rrientes e os dous mozos mor
tos pola represión ; realizáronse 
várias manifestacións e pulouse 
polos cortes de estradas para 
protestar contra a marxinación 
e feche de empresas. Pasando 
da defensa á ofensiva, desde a 
CTA (a central máis combativa 
e coerente, que até hai pouco 
era considerada moi achegada 
ao Frepaso) iniciouse o pasado 
dia 26 de Xullo en Rosario unha 
marcha de 15 dias até Buenos 
Aires (300 quilómetros) exixindo 
un seguro de emprego e forma
ción de 380 pesos para todos 
os xefes ou xefas de família de
socupados, e 60 pesos por ca
da tillo.+ 

lares; das consecuéncias de 
que as institucións non se de
mocraticen coa preséncia nor
mal das organizacións sociais 
cando as xestiona a esquerda e 
a onde leva "governar para toda 
a cidadania" sen matizacións 
(por exemplo, marcando un ca
rácter máis social e nacionalis
ta; senda uri ponto de inflexión); 
de como partidos socialdemó
cratas se tornan liberalburgue
ses; de como a esquerda sen 
base popular remata senda, no 
mellar dos casos, unha burgue
sia nacional sen base material. 
Esto sucede en moitos máis pa
íses, en moitos máis partidos (e 
organizacións sociais e sindi
cais), pero aceléranse naqueles 
que, coma na Arxentina as si
tuacións subxectivas ou obxec
ti vas están moi agudizadas. 
Son realidades e feitos que te
ñen que ver co predomínio aba
fante da ideoloxia do capital, 
coa competitividade, co indivi
dualismo, coa·derrota do socia
lismo real, co transfuguismo po
lítico das clases médias ... e 
nengun de nós e das ·nosas na-

. cións está á marxe destes peti
gos e coios no camiño. Tome
mos nota. Cómpre mái·s con
trois, afóndar no debate táctico 
e estratéxico, aumentar a parti
cipación.+ 
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Fuxir non é 
tenderse 

Despois de lidas algunhas notí-
cias nos últimos números do 
seu xornal' referidas á situación 
da nasa língua, e sobretodo da 
nasa literatura, que reflexa bas-
tante ben o estado da nosa lín-
gua, e a carta de Miguel López 
Rego do 18 de Maio, decidinme 
a escreber a miña emigración 
ou exílio laboral de Madrid. 

Só teño que dicer que Miguel 
ten toda a razón do mundo e 
desde logo é moi certo que es-
tamos nas mans de verdadeiros 
ladróns, expoliadores, traidores 
e vulgares macacos que viven_ 
nun soño de poder. 

O primeiro problema, desde lo-
go, é o de non ter materiais 
abando para estudar e saber 
que está un facendo. A un se lle 
cae a alma aos pés cando mira 
os dicionários, e sobretodo can-
do descobre como se fixeron al-
guns deles. O resto do material 
que un pode atapar o.u é inútil 
ou hai que ser filólogo para en-
tendelo, e é tan contradictório 
que eu hai causas que aínda 
non sei seguro como se din ou 
como se deben escreber. Des-
pois de anos estudiando galega 
na EXB e no BUP, con duas 
normativas diferentes conseguí-
ron ao final que teña tal taco 
mental na cabeza que ás veces 
non sei nen o que fago. 

O segundo problema si que che 
é pior, porque xa desde hai 
anos o meu curmán, profesor 
de galega, quen me enviou ese 
ensaio e o. que me corrixe as 
causas antes de mandalas aos 
prémios e editoriais, lévame ad
vertindo do que parece que só 
vou aprender palas malas. Des
po is do lido 
nos últimos 
números de A 
Nosa Terra 
da estupenda 
situación do 
libro galega , 
do que eu vi
vin do xeito 
aldraxante ca 
que me trata

Despois do lido 
nos últimos 
números de A 
Nosa Terra da 
estupenda 
situación do 

ra~ a_lgunhas libro galego, do 
ed1tonas, creo • . . d 
que vai senda que eu VIVln, O 
hora de tirar a xelto aldraxante 
toalla. Des-
pois do min
guneo feroz 
das miñas 
obras nas 
editorias, e 
oír as pato
chadas sobre 
o libro galega 
de coñecidos 
estafadores 
da língua e 
da litera,ura 

coque me 
trataron 
algunhas 
edltorias, creo 

· que vai senda 
hora de tirar a 
toalla 

que se tan chama.r editores e 
escritores, creo que teño direito 
como mír:1imo a dar un par de 
berros. 

Que choren o que queiran sobre 
o mql que está o galega e a li
teratura, pero moi retrasados 
mentais seremos nós se nos 
eremos as paryadas que din, 
porque eles son os responsá
beis dese estado, . e eles son ·os 
que están aí desde hai vinte 
anos coa complacéncia dun po
der político, a direita española, 
o PP, que ten xurado que vai 
acabar con nós e coa · nos a 1 í n-
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gua de pailáns. Se as causas 
van mal a culpa é deles que 
consentiron en colaborar con 
esa xente que non ten outro ob
xectivo que arruinarnos. 

Que sigan pedindo cartas, e que 
sigan a publicar libros que nin
guén le, ou a publicar xornais 
diarios que logo só serven para 
reciclar papel, e que veñan as 
traduccións ao español das no
velas de de Toro e Rivas, que o 
meu curmán di que os rapaces 
de Coruña son as que len por
que as que Hes mandan en ga
lega son moi difíciles de enten
der, e isa que galega que reco
lle todas as interferéncias posí
beis co español no sintáctico e 
no semántico, o castrapo nor-· 
mativo como din os reintegracio
nistas. Supoño que eses rapa
ces aos que lles parece unha 
tortura ler un libro en galega es
pañolizado son "os futuros lecto
res en galega". 

E respecto da situación da li
teratura galega tora dali de Gali
za, por exemplo en Madrid si 
que hai algunha xente que ten 
idea- <;te quen é Rivas, e até sa
ben que debe ser galega, pero 
pódolles asegurar que moi pou
cos saben que escreba en orixe 
en galega, e nen a sua editorial 
nen el teñen moito interese en 
que se saiba, non sei se voste
des me entanden. Respecto a 
que a liiteratura española ningu
nea á gal·ego, pois paréceme 
moi ben, porque cada un ningu
nea a quen pode: a literatura es
pañola á· galega, e os poderes 
da Literatura galega a outros · 
moitos máis e a min, que polo 
que parece non tiña outro direito 
que comprar no bacharelato uns 
cantos libros recén editados pa-

I' 

ra subirlles as vendas, e que 
non son ninguén nen para que 
me presten uns minutos de 
atención ou me lean os orixi
nais. 

Polo tanto creo que xa vai sen
da hora de deixar de facer o ri-. 
dículo, xa vai senda hora de fa
cer que os demais deixen de rir 
de min. Interpreten isto como 
queiran, porque máis claro non 
vou ser, é ao resto de mamóns 
que coma min e coma outros in
tentamos tácer algo co galega 
de boa fe só podo dicerlles que 
se informén ben de con quen 
están andar a xogar o tempo e 
as ilusións, e que o sinto moito 
por eles cando descobran o que 
hai detrás desas declaracións 
de "ai pobriños de nós e dos . li
briños que publicamos que nin-
·guén os quere". · 

Que Hes boten as cülpas a quen 
eles queiran, que eu sei perfec
tamente qu~n as ten: eles e os 
seus verdadeiros xefes. • 

ROBERTO DIAZ PATO 
(MADRID) 

Na morte de Fuco 
Anxo 
Hai un mes morreu Francisco 
Anxo Rodríguez Martínez, cono
cido como Paco ou Fuco. Fuco 
traballaba na sala de Electrici
dade de Astano, na que traballo 
eütamén. 

Supoño que algunha vez vos 
.preguntariades como foi a miña 
vida despois da miña fuxida de 
Vigo durante estes anos de re-
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fúxio no Golfo dos. Ártabros. 
Houbo distintos aspectos noves 
na miña vida e un moi importan
te foi o traballo e a relación coa 
xente ·e dentro desa vida social 
(eu vida social?) estaban as co
midas que realizaba a sala de 
Electricidade. Estas comidas 
eran moi frecuentes, ás veces 
cada mes, e a asistencia era va
riábel segundo a carga de traba
llo .. Cando eramos moitos traba
llando e habia persoal de sub
contratas chegabamos a ser 30. 
Nesas comidas interminables 
ademais de comer, beber tamen 
se cantaba e cada nacionalida
de aportaba o seu r.epertório: 
eramos galegas, andaluces, 
madrileños e británicos maior
mente. Pasabase do "Pausa~ .. " 
ao "Soy minero ... " ás coplas ga-

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

~-.{UP~ 

e.za &Jki~ 

F-raga e Caste.r Gago -
visitaban a -

· matacabalo -a 
comarca de 
Monterrei. Despois <:lo 
xantar coa milHáncia 
local, Gago, feliz de 
ter ao Presidente no 

ditanas cunha facilidade pasmo- seu. território, contou 
sa. Nas épocas de crise so es- un chiste. Fraga 
tabamos os do país e daquela 
dominaban "Os. catre vellos ma- ·I mirouno con ellos de 
riñeiros .. ", "O miudiño ... " 1 fúria e mal puido 

Pois ben, o impulsor e organiza-:-- - 1
1
- agar ar que 

dor desas comidas sempre foi ., . 
Fuco. E_I presisida a comida co 1 rematasen os nsos. 
seu bigote imenso, atento sem- 1 "Nen me gustou o 
~~eñ;~ ~~n~:~~;e?ro~º~~ª~:a~ 1 contido do chiste -
Sorprenderiavos saber que a 1 rosmou-, nen me 
música que arrincaba o cante 1 
púñamola el mais eu. Eramos 1 parece momento 
os primeiros en cantar e sempre 1 para contalo"; 
empezabamos a duo duas can-
cións de Machín,"Camarera" e 1 
"Esperanza" e logo se cadra a -1 
de Carlos Puebla dedicada ao 
Che Guevara "Hasta Siempre". 
Despois el seguia cantando dei
ca o final co resto da xente e eu 
paraba. 

Normalmente a mediados de 
Xuño sempre se organizaba un
ha comida. Na comida do 13 de 
Xl,lño de 1997 recordo que xus
to ao sair en coche do restau
rante Peizás o conductor do co
che no que eu ía foise contra 
unha marque-
sina nunha 
recta. 

Avanzaba Xu
ño de 199a e 
Fuco non or
ganizaba na
da. A respos: 
ta foi "estou 
esperando 
uns analises, 
se saen ben 
non vos preo
c u ped es ·que 
xa taremos 
unha boa". 
Non poide
mos organizar 
a comida de 
antes de va
cacions. 

Xa vos dixen 
que era de Si
llobre, conce-
11 o de Fene. 

Empezoua 
traballaren 
Astano 
aproximadanien· 
te no ano 1966 
como aprendiz 
con 16anos . . 
Asinabaos 
planos co nome 
de Fuca Anxo. 
Era o que máis
anos levaba na 
Sala de. 
Electricidade. 

Empezou a . • 
traballar en Astano aproximada- . 
mente no ano 1966 como 
aprendiz con 16 anos. Asinaba 
os planos co nome de Fuco An
xo. Era o que máis anos levaba 
na Sala de Electricidade. 

Tiña unha intensa vida social. 
Membro fundandor da Socieda- _,.. 
de Cultural Agarimo de Sillobre. 
Recordo o almanaque que me 
vendeu vai para tres nadais no 
que se dicia "No ano 1997. Síllo
bre seguirá a ser unha terra má
xica". Membro de comisión de 
Festas de Sillobre. Membró das 
Xuntas de Comuneiros dos 

1 

O vício de Fraga.de 
abroncar conselleiros 
en público ven de 
vello. A Dositeo 
-chamárao imbécil nun 
sarao inaugural, a 
Pérez Vidal inútil 
nunha Festa do 
Albariño e a Juan · 
Fernández . 
tuercebotas. Outros 
recebaron o seu lote 
en privado. 

Os últimos biógrafos 
de Fraga observan 
que amansou moito 
no novo réxime. No 
·antergo, era moi dado 
a chamar de fillo de 
puta aos que lle 
traian problemas. 
Claro que daquela a 
censura tapábao. 

1 Sixto Seco desafia 
aos que chaman a 
Fraga maleducado. O 
·médico galeguista 
advirte que "a 
emoción reborda a 
.máscara autoritária 
coa que (o ex
ministro de Franco) 
oculta a sua innata 
timidez". 

• 
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1 cos 300 que 
ANOSATERRA 

I _ criticaron a Fraga 
: polo capote que lle 
1 botara aos fascistas 
1 chilenos. Os 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

familiares dos martas 
de Pinochet 
perguntan que clase 
de xuramento 
hipocrático é o de 
Sixto, tan indulxente 
cos torturadores. 

A toma de posesión 
de García Losada, _ 
novo xefe do Cuerpo · 
General de Policía 
para Galiza (a 
-Autonómica non 
existe), convértese 
nunha proclama 
contra o narcotráfico 
que nos esmaga. O 
índice de 
delincuéncia galega 
é ínfimo pero todos 
os relevos 

1 considéranse na -
abriga de repetir o 
tópico diante das 
cámaras. 

Os taxistas de 
Cangas gañaron. Non 
querian un autobús 
de noite por 
consideralo 
competéncia. Os 
taxistas actuaron 

1 como grupo de 
presión e, coa axuda 
do PP, venceron. 
Neste caso aos 
grupos de presión 
que defenden os 
intereses da maioria· 
non lles deron nen 
direito á 
publicidade.• 

montes de Sillobre. Tamén era 
militante do PCG e formou parte 
da candidatura de Izquierda 
Unida nas últimas eleccións 'mu
. nicipais no concello de Fene. 

Contaba boms cantos. Un dos 
últimos que me contou nas visi
tas que nos facia durante o pe
riodo de baixa narrouno asi: " 
Unha vez hai moitos anos fo
rnes dous máis eu a un bar que . 
había pela zona da Cabana a 

· tomar algo. Habia unha rapaza 
ben parecid~' facendo freixos. 
Cando xa nos iamos un que vi
ña comigo rebentaba se non lle 
dicia algo á rapaza: 

- E logo c_anto é media ducia dé 
freixos e·unha deitada? 

A rapaza respostou: 

- Cada freixo a peso, e a deita
da coa cadela que está tora." 

Até sempre Fuco.• 

XOAN ATARES 
(FERROLTERRA) 

Os políticos: 
Todos iguais ! 
Parece ser que esta bastante 
metido na xente esta expresión. 
Un alcalde que promete moito 
no periodo eleitoral despois en.: 
centrase cunha serie de proble- -
mas que non esperaba,- e moi
tas veces ten que negociar con 
outras forzas, coas contradi
cións nas que poida cair, porque 
de non ser asi corre o risco de 
estar menos tempo de alcalde 
do que esperaba, ben a traves 
de mocións de censura ou de 
queimarse no poder. Aes repre
sentantes dos partidos políticos 

. que se apresentan ás eleicións, 
cuns programas e cuns compro
misos, si estan en política real
mente para transformar a socie
dade nunha máis xusta, máis 
igualitária, máis solidária e máis 
libre, e non para xestionar ex
clusivamente, nori lles seria 
moito mais facil facer -reunións 
cos compañeiros da organiza- · 
ción cada vez que se vaia cele
brar un pleno municipal, para 
que as decisións a tomar non 
sexan persoais senón de orga- · 
nización, asi como cada dous 
ou tres meses facer asambleas · 
populares para explicarlle o pa
vo, como se estan facendo as 
causas e por que, e escoitar as 
suas opinións? 

Este traballo que parece tan sin
xelo normalmente non se fai en 
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moitos concellos porque corta o 
protagonismo e o poder persoal 
dos concelleiros e estes perden 
a posibilidade de facer favores a 
nível particular. lsto de ·tomar as , 
decisión colectivamente na or
ganización, que parece tan fácil, 
é un traballo duro, comprometi
do e queimante. 

Ternos que 
pensar que o 
cámbio da so
ciedade témo-
1 o que facer 
entre todos, 
ademais xa 
está bén de 
talar de demo
crácia como a 
for_ma de go
vernar menos 
mala. Ternos 
que empezar 
a talar de de-
mocrácia par

Aos 
representantes 
-dos partidos 
polfticos non 
Hes seria mais 
facil facer 
reunións cos 
compañeiros da 
organización 
antes de cada 

ticipativa onde pleno, asi como 
unhas veces 
nos ~quivoca- cada dous ou 
mes e out ras tres meSeS facer 
acertamos pe-
ro sempre con a$embleas 
responsabili- populares para 
dade, porque 
todos sabe- explicarcomo 
mos quen non se estan 
se equivoca 
nunca: o que facendo as 
non f ai nada! causas e por 
Con esta fer- que? 
ma de -facer 
política tamén 
é certo que marcamos unha di
namica que n.on serve para os 
partidos de direitas, xa que eles 
sempre talan da democrácia pe
ro representativa, para poder ter 
as mans libres e tomar as deci
sión s que máis lle conveña 
sempre defendendo os intere
ses das minorjas que son as 
que teñen o po~:ter económico . 

A hora de facer as listas tamén 
deberían comprometerse a esta 
forma de funcionamento asi co
mo ante os viciños nos mítins, 
para que en calquer momento 

· se lles poida pedir contas das 
decisións tomadas nas distintas 
comisións de traballo. 

Polo tanto non ·deixa de ser un 
autocontrol das próprias organi
zacións iniciar nunhas dinámi
cas de fiscalización popular, nas 
que non callen cacicadas -si se 
tan, páganse de contado-, por
que ao ser sempre decisións 
compartidas, as organizacións 
teñen que tomar medidas disci
plinárias. 

Por último non poido deixar de 

expoñer esta mensaxe para un-
. ha organización popular, que 
defende os intereses do noso 
povo, ainda que moitos poidan 
pens;;ir gue xa se fai asi, entón 
mellar que mellar; refírome aos· 
compañeiros do Bloque.• 

Sul 

XosÉ MANuEL RIVERA 
(As PONTES) 

Logo de varios séculas de sacri
ficada "evanxelización", os paí
ses de Ocidente deixar'on ao 
T erceiro mundo nunha posición 
imellorábel para que os seus 
habitantes alcanzasen canto an
tes o reino do Señor. Os nasos 
centristas da época levaban 
nunha man a bíblia e na outra a 
e·spada, esta última era para 
aqueles que non entendian ben 

- a nova palabra divina. Recibían 
entón, diante do resto da tribo, e 
de forma gratuíta, unha clase 
prática de como alcanzar o pa
raíso de forma súpeta. Esta 
campaña humanitária prolonga
ríase ao longo dos tempos e le
varía aos evanxelizadores do 
novo mundo a facer unha limpe
za a fundo das bagatelas con 
que os nativos adornaban os 
seus carpos: ouro e prata maior
mente, aínda que non repararon 
en materiais menos nobres. Dei
xáronos hai xa máis de un sécu
lo desprovistos de calquera ten
tación que os levase ao pecado. 
Pero o desamparo non foi abso
luto. Creiron os corresponden
tes aparellos técnicos. Asi estas 
criaturas, tras a instalación das 
suas orixinais bagatelas, agora 
transformadas en antenas para
bólicas, poden observar desde 
as suas casas que eles chaman 
eufemisticamente favelas ou 
cantegriles, o paraíso aoque te
rán direito se se portan ben e 
non pensan de forma estúpida. 

No fervor de chegar a unha au
téntica mestizaxe cultural e eco
nómica, os persoeiros máis so
bresalientes da nosa raza non 
duvidan en compartir proxectos 
e ilusións con estas xentes do 
·afastado mundo. Concédenlles 
o priviléxio de fabricar balóns, 
roupa deportiva de alta cualida
de e coches de grande cilindra
da. E todo isto sen as ríxidas 
normas que impedirían o seu 
entusiasmo e dinamismo: total 
liberdade de horário, ate 16 ho
ras diarias, e sen límite de ida
de: calquera pode participar se 
ten cumpridos os oito anos ... En 
fin, unha atuténcia ganga, a glo
balización é o que ten. Claro 
que non podarán facer uso de 

nada disto, pero s'i poderán pre
sumir de estar contribuíndo na 
grande empresa global. 

A finais do século XX a cruzada 
liberadora de Ocidente segue o 
seu camiño triunfal desenvolven
do, como nunca xamais, a tecno
loxia e especialmente a _tecnolo
xia da comunicación. Nunca tan 
poucos foran capaces de aten
der a tantos nen atender tantos 
asuntos en tan 'pouco tempo. 
Xunto con organizacións de ca
rácter humanista como o Banco 
Mundial ou o Fondo Monetario 
Internacional, os escribas da no
va era non perden o tempo en 
parvadas: lago do intercámbio de 
rápidos e-mails saben o que 
cómpre facer en cada momento. 
Por exemplo: 
as indústrias 
contaminantes A Bayer, a Dow 
deben insta-
larse no Ter- Chemical e 
ceiro mundo. outras primas 
Os colombia-
nos, crian tuli
páns para Ho
landa e rosas 
para Alemaña, 
os holandeses 
envian previa
mente os bul 
bos e os ale
máns os en
xertos; a sa
bana de Co
lómbia queda 
arrasada e a 
auga envele-

menores 
fabrican e 
venden 
fertilizantes e 
pesticidas para 
todo o Sul que 
están proibidos 
no Norte 

nada. A Bayer, a Dow Chemical 
e outras primas menores fabri
can e venden fertilizantes e pes
ticidas para todo o Sul que están 
proibidos no Norte. Volkswagen, 
Ford e outros nemes ilustres fa
brican coches sen filtros para o 
Sul que son ilegais aquí arriba. 
Todo isto resultaria inexplicábel 
sen a deslumbrante perfeizón da 
tecnoloxia da comunicación. Pe
ro hoxe calquer cidadán de a pé 
coñece a escasa incidéncia do 
crancro na xi3nte que morre an
tes de tempo. 

Sen embargo cantos de miles 
dos habitantes do Sul, impa
cientes por alcanzar a grória, 
emprenden a viaxe cara ao 
mundo das suas deidades. A 
marioria son purificados nas au
gas do Mare Nostrum, outros re
ciben a bendición do rio Bravo ... 
Ao resto agárdalles unha excur
sión bucólica polos campos da 
T erra Prometida. 

"El Gran Hermano" tena todo 
previsto.• 

M.P.C. 
(SANTIAGO DE COMPOSTELA) · 
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Un verán para ler 
.. xost M. EYRt 

Hai que darlle, ao tempo de ócio, a importáncia que realmente ten; xa para os gregos o lecer era o "pai" da sabiduría porque 
era o tempo no cal un dispuña dunha mente libre para poder pensar con claridade. Do que se deduce que aquel que non sa.-

be aproveitar o tempo de lecer de forma útil, está a desperdicialo. Eis pois uns consellos para ler e ser rebeldes. 

f' ARA oG CATl\/OG 

O adultos ocupánse pouco en 
planificar as suas leituras, dei, 
xando que sexa o "ambente" o 
que cree as suas apeténcias leito, 
ras, se é capaz de espertalas. 
Agora que a leitura galega suma 
e suma tituloss especialmente 
pensados para eles, non perda, 
mos a oportunidade. 

Os bolechas (A Nosa Terra) é 
unha colección de cómic ilus
trado especialmente pensado 
para aqueles que están comen .. 
zando a ler (Atención, garderí, 
as!), coa calidade que sempre 
teñen os traballos de Pepe Ca, 
rreiro. Anamarciana (Xerais) é 
un conto de Alberto V. Ferrei, 
ro, por el mesmo ilustrado, da 
factura deses que se lles contan 
par aos durmir. En idades máis 
avanzadas, non se esquezan as 
aventuras e divertidas seccións 
de o Golfiño (Xerais), que lerán 
os cativos e despois rematarán 
disfrutando tamén os país. O 
mesmo que sucederá cos sor, 
prendentes contos do Cabalo 
buligán (Xerais), acaban de ver 
a luz os "Con tos de maxia" ( 1 e 
2), seis relatos procedentes da 
tradición oral e que Xosé Mi, 
randa, Antonio Reigosa e Xoán 
R. Cuba fusaron por escrito. 
Ramiro J. Alvarez (Ami .. 
gos en tempo real, 
Galaxia; Matapi .. 
tos.com, Xerais) e 
Gloria 
S á n ... 
c h e z 
ofréc n , 
n dua 
hi tó ría 

a le 

Salitre (Xerais), de Jaureguizar, 
troca o balompé por surf. O 
mundo trobadoresco serve tras, 
fondo á iniciática historia de 
aventuras e amores que Rafael 
Femández Lorenzo tece en As 
flores do meu amigo (X erais). 
Retratar a vida de Castelao é o 
obxectivo de Marilar Aleixan, 
dre en Castelao segundo Raño
las (Galaxia), pero non se trata 
dunha biografía ao uso, como o 
mesmo título indica, senón que 
son personaxes creadas por 
Castelao as que contan a vida 
do seu creador. Menciónese ta, 
mén a reedición do clásico 
Lembranza nova de vellos 
mesteres (Galaxia) de Paco 
Martín. Asi como a tradución 
da inmortal obra de Alexandre 
Dumas Os tres mosqueteiros 
(Xerais) da man de Darío X. 
Cabana. Para que se vaian fa, 
cendo a ler e estimar o teatro, 
cóllase o Romance de Micomi
cón e Adhelaida (Galaxia) de 
Eduardo Blanco Amor.• 

A coleicion "Ablativo Absoluto" (Xerais) vén de dar a luz o primeiro 
poemario de Cesáreo Carballido, Sede de auga, onde o ritmo xoga 
por veces un papel moi importante, tanto que redimensíona o que.se
ria prosa; e tamén a poesía obxectivista, prosaica, transgre~ora e van
gardista de Günter Grass e_n As Galiñas do vento. A propósito de ;an, 
gardismo lembremos Defecto 2000 (Letras de Cal), :sa antolox;a _de 
poetas dos noventa que non perdde actualidade. Caracter antolox1co 
tamén ten Edénica (Espiral Maior), un percorrido pola obra de Yº' 
landa Castafio, con poemas de Elevar as pálpebras, Delicia e Vivimos no 
ciclo das erofanías así como outros non incluidos en eles. O que non se 
pode deixar de mercar é Blasfemias de silencio (X~ais), titulo t;º 
que Alfonso Pexegueiro inclue os libros Mar.e nauJ?'axio (1978), Ci~
culos de auga (1979) e O Pavill.ón das hortensias azuis (1983) adema1s 
de ¿Serán os cisnes que volven? (199 5) e O Reiseñor dos Blacáns (1999); 
Blasfemias de silencio, poís, permítenos facer unha intensa viaxe po
ética polos versos de quen está a demostrar en cada obra que é un dos 

O DIRE" IT O Á 

f'RE"GulZA 

Non se debe sair da casa sen o úl, 
timo número de A Trabe de Ou
ro. Nesta ocasión, con artigos so, 
bre a história da lingua (Ramón 
Mariño Paz), sobre a· eséncia da 
poesía (Michel Deguy), a incon, 
clusa Os Eoas (Luís G. Soto L a 
música popular galega (Dorot:hé 
Schubart), o pensamento políti, 
co de Castelao no exílio, ademais 
de "O corpo, lingua" de Maria 
Ruido e as seccións "Acouta
cións", "Textos", "Publicacións" 
e "Crónica". Xa que antes fala, 
mos desta sociedade que nos ago, 
niza, mencionemos agora tres li, 
bros nos que se aprécia claramen
te o camiño que levamos. Un é 
O dereito á preguiza (Positivas), 
de Paul Lafargue; este duro e iró, 
nico ataque á relixión do traba
llo, publicouse como folleto alá 
polo 1883, e sorprenderá pola 
forza da sua lóxica: Ao seu par 
lembremos a lúcida ollada de xe, 
fe samoano Tiavíi de Tiaveca en 
Os papalagui. Estes dous títulos 
compleméntanse con A derra
deira hágoa (Laiovento), libro de 
relatos onde Stefano Benni sati, 
riza a actual sociedade consumí, 

da no consumo, cunha 
agresividade temática 
de exposición im, 
pactante. En tempo 
· de vacacións, a lei, 

tura destas 
tres obras 
será espe, 
cialmente 

reconfor-
tante e axu, 
dará a com, 
prender a 
intensida, 
de de ca, 
da segun, 
do no 
que nos 
vexamos 

libres.• 

mellores poetas deste século.• lolanda Castaño. 

M'll Xosé Queizán. 

DE" GuE"IZÁrJ 

A CArJE" IRO 

Na prosa está de actualidade 
Ten o seu punto a fresca rosa 
(Xerais) de María Xosé Queizán, 
unha história complexa e actual 
dunha novelista que xa non é a 
da candorosa Amantia, pero na 
que segue pesando un exceso de 
ton declarativo que resta axilida, 
de á história. As cidades invisi .. 
bles (Xerais), unha das mellares 
criacións de Italo Calvino, oferé, 
cesenos en tradución de Migue, 
lanxo Murado, esta narrativa do 
transcendente que ten na figura 
da metáfora os alicerces que a 
sustentan. Vicente Araguas dei, 
xounos unha noveliña breve, 
Agora xa foi (Xerais) pero in, 
tensa, novela documento ou no, 
vela social, cun estilo onde sa, 
lienta relación entre a oralidade 
e escrita. Ramón Loureiro é o 
autor de O corazón portugués 
(Galaxia), novela que se adscribe 
ao mundo do marabilloso, na 
que paga a pena ser contante na 
sua leitura e deixarse levar pola 
man de un narrador que non de
fraudará no remate. Xosé Miran, 
da e a ln{ancia e desventuras de 
Lino Carrán (Galaxia) foron 
unha das estrelas deste primeiro 
semestre, unha viaxe a ese mun
do do marabilloso que lle é tan 
querido, é un proxecto anterior á 
Historia dun paraugas azul e ta, 
mén de construción moito máis 
axil e dinámica, mellor será· irse 
poñendo ao dia antes de que os 
seguintes títulos desta saga nos 
obriguen a volver atrás. A outra 
é A rosa de Borges (Sotelo Blan
co) de Xosé C. Caneiro, novela 
interior, que paraliza o tempo en 
sucesivos delírios onde a identi
dade é o centro gravitatório, no, 
vela intensa retellada sobre seis 
cantos que tamén admiten leitu, 
ra autónoma.• 

Debuxos 

~ RAMIRO FONTE 

Wxo nunha biografía dedicada ó 
grande poeta ruso os debuxos feítos 
pola man de Pushkin. Aí aparecen 
rostros de mulleres, entre eles a fer, 
mosa Natalya, convertidos, na iró
nica caligrafía do poeta, en carica
turas rápidas. Busco máis debuxos 
de Pushkin e atopo un aforcado e 
tamén un magnífico ''Xinete de 
Bronce", a estatua de Pedro o Gran, 
de que inspirou un dos poemas máis 
celebrados do mestre. Estas pescu
das pushkinianas, que teñen ocupa
do algunhas horas do meu lecer 
para conmemorar, dun xeito ínti, 
mo, .o bicentenario de Pushkin, que 
aquí en Inglaterra se celebrou por 
todo o alto, lévanme a pensar neu
tros debuxos feítos por poetqs, e vé
ñenme de súpeto ó maxín os de 
Baudelaire ( tamén caricaturescos) e 
agora recordo que, nun lugar deste 
cuarto no que escribo, escondín en, 
tre os desordenados papeis algún 
debuxo de J ohn Keats: si, ese debu, 
xo que o romántico, que debuxa 
como un clásico, fuco da mesma án
fora grega á que lle dedicou un poe, 
ma. 

Wanfeso que sempre me gustaron 
os debuxos feítos polos poetas. Can, 
do un poeta se converte, necesaria
mente, nun mirón da vida, devén, 
doadarnente, en interesante debu, 
xante. Iso é o que lle pasa a Baude
laire. Baudelaire, que amaba por 
riba de tódolos pintores franceses a 
Delacroix, sen embargo pintaba po
eticamente coma os impresionistas. 
Igual que estes sacaron o cabalete ás 
rúas, Baudelaire era ese clásico que 
botou a andar a Musa polos buleva, 
res nas que fervía a ventureira mul, 
titude. ¿ Foi consciente Baudelaire 
de que era Eduard Manet e non o 
seu admirado Delacroix quen estaba 
pintando a súa poesía? Debo dicir 
que, desque vou citarme coa cama, 
reira de Manet á pequena galería de 
Strand, creo comprende a poesía de 
Baudelaire tanto como ma fixeron 
comprender os anos de lectura ou a 
ollada de Walter Benjamín. 

~o que ás veces os poetas se es, 
quecen de que eles tamén teñen a 
obriga de escribir coa mirada. A ob
servación da vida, o debuxo rápido 
dalgún acontecemento é aJgo que 
lles conceme tamén a eles dun xeito 
fundamental: niso non deberían dis
tinguirse dos novelistas aceptables. 
Si, que se vexan nos nasos poemas os 
nosos ámbitos cotíáns, as nosas. rúas~ 
esa paisaxe humana que é de todos, 
que o poeta comparte con todos. 
Que se vexa que sabemos escribir 
coa ollada do pintor, do fotógrafo e ... 
¿por que non?, do reporteiro de gue, 
rra. Pero falando dos debuxos dos 
poetas e escritores, o azar puxo nas 
miñas mans, cando este artigo estaba 
sen rematar, un libro que estudia os 
magníficos debuxos feítos por un 
mozo chamado William Faulkner. 
Atoparme cun Faulkner que debuxa 
como un modernista ou un prerrafa
elita serodio foi toda unha sorpresa. 
Sabía que o dono do condado de 
Y oknapatawpha frustrara o poeta 
que levaba dentro, pero non sospei
taba que tarnén fixera algo semellan, 
te cun debuxante modernista. ¡Que 
ben cadran as causas!• 
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• Luar na Lu"bre e 
~ 

~ 
~ 
:;:_ 

FaltriqÜeira no ;-
=-
~-

Zintzarria ~ 

~~-
= As covas de Zugarramurdi, en 

~ Navarra, lugar no que as lendas 
=--ce_ """" ubican a celebración de aquela, 
F rres, acolleron os dias 29 e 30 

:::- de Xullo o Zintzarria, o primei, 
E- ro festival de músicas do mun, 
e;,.. 

do nesta localidade. Luar na E-
Lubre, grupo que goza da admi, - ración do público basca, e as 
pandereteiras pontevedresas de 
Faltriqueira, foron dous dos gru, 
pos que participaron neste en, 
contra musical. Completaban o 
cartaz J abier Muguruza, Alaitz 
eta Maider, Oskorri, Septeto 
Santiaguero e Hijas del Sol, entre 
outros.• 

; • Convocado o 

r prémio de poesia 
f= Fiz Vergara ~ 

Vilariño 
-

O concello de Sárria e a agrupa, 
ción cultural "Erguei tos" fixan o 
30 de Setembro como data lími, 
te para enviar os traballos ao 
Prémio de Poesia "Fiz Vergara 
Vilariño". Cun prémio único de 
cincocentas mil pesetas, as bases 
do prémio estabelecen unha ex, 
tensión mínima de catrocentos 
versos e o caracter inédito dos 
mesmos. A obra premiada será 
propriedade do autor excepto a 
primeira edición que publica a 

'"i editorial Espiral Maior. O envio 
í das obras debe facerse ao prémio .i 

"Fiz Vergara Vilarifio", concello 
de Sárria, rua maior 14, 2 7 600 
Sarria.+ 

-~-
• Patiño gaña o 
prémiode 

s=:--

pintura de ,,·.f 
!: Valdepeñas =-
~ 

¡ Antón Patifio, que expón a sua 
=- pintura máis recente na galeria ;... 

E Pilar Parra de Sanxenxo, ven de 

·s gafiar o prémio de pintura en 
Valdepeñas, localidade castelá 

- oncle se celebra a Exposición 
-

Nacional de Artes Plástkas. Se, ~ 

. tecentas obras optaron ao galar, 
dón qlJ.e conceden concello e 

- conselleria de Cultura de Caste, 

"' 
la A Mancha e que está dotado 
con catro millóns de pesetas~+ 

Antón Patiño. 

• As cinzas de 
Valente en 
Ourehse 
A primeira hora da mañán do 
Xoves 2 7 de Xullo as cinzas de 
Xosé Anxel Valente-foron de, 
positadas no panteón que a sua 
família ten no cemitério de 
San Francisco en Ourense, o 
mesmo no que está soterrado o 
seu fillo. Foi un acto familiar, 
ao contrário que a misa que se 
celebrou na tarde, na que acu, 
diron centos de persoas á cate, 
dral ourensá. Ese mesmo dia a 
corporación municipal nome, 
ouno fillo predilecto da cidade 
a título póstu,mo. Valente, que 
viveu os seus últimos anos en· 
Almeria, uniuse a campaña que 
hai dous anos se levou a cabo 
para que o cemitério. de San 
Francisco fora declarado Ben 
de Interese Cultural. Chegou a 
dicer que non legaría nada a 
Galiza, se se especulaba cos 
terreas do cemÍtério. Por outra 

" parte, a universidade campos, 
telá criará o vindeiro curso 
unha cátedra de Estética e Poe, 
sia co seu nome e acollerá os 
sete mil volumes doados polo 
escritor.• 

• Oleiros acolle 
aos alfare~ros 
Desde o 2 de Agosto xa está 
a berta a sexta edición de Alf ª' 
roleiros, a Feira de Alfarería Po, 
pular Española, qué se instala 
no parque Luis Seoane de Olei, 
ros. A única condición que se 
impon a os artesáns é que as 
suas pezas respeiten a fisonomía 
orixinária, sen innovación nen, 
gunha. Esta condición xustiff, 
case no feíto de que se ben os 

· artesans tefien lugares para 
vender pezas actuais, non que, 
dan, sen embargo, espazos para 
o coleccionista ou comprador 
de pezas tradicionais. De Galiza 
chegan artesáns de Bornee, 
Buño, Gondivós, Meder e Ni, 
ñ~aguia; de fóra, proce<ient<:S 
de Almeria, Salamanca, León, 
Granada, Cuenca, Sevilla e Ba, 
dajoz, entre outros lugares. 
Ademais, o Venres 4, como ac, 
tividade paralela a este Alf aro, 
leiros, a partir das dez .da noite 
actuan os Muxicas, o Sábado 
proxéctase a fita Ana e o rei, e o 
Domingo actuan o grupo de 
gaitas Frouma e o grupo de 
blues Mikinervio & the Bluesma, 
kers.+ 

• Máis de cincuenta obradoiros en 
Mostrart na Coruña 
A feira Mostrart abriu odia 
30 de Xullo nos xardins de 
Méndez Núñez da Coruña e 
ali permanecerá até o 13 de 
Agosto. Cincuenta e oito 
obradoiros de Galiza, Sevilla, 
Granada, Segovia e León 
estarán presentes neste even, 
to que chega á sua 16ª edi, 
ción da man da Asociacíón 
Galega de Artesáns. "Afeita 
non só supón unha oportuni, 
dade inmellorábel para co, 
mercializar os produtos arte, 
sáns, senon, e sobre todo, 
serve como cita anual na que 

o público pode tomar o pul, 
so o estado da produción 
artesanal e coñecer obradoi, 
ros que, palas suas dimen, 
sións teñen poucas posibili, 
dades de chegar ao grande 
público por outros meios", 
explican. Hai máis de dous 
milleiros de artesáns rexis, 
tracios na Galiza; nesta Mos, 
trart 2000-poderán coñeéer, 
se traballos de encaixes de 
Camariñas, cartón pedra, 
coiro, taracea, cerámica, 
metais, liño, papel recicl~do 
e pedra, entre outros. • . •....•....•.................•••.•.....•••.......................•. 

Sugarless. 13 de Agosto. Revoltollo. 

• Fene celebrou o 
25 de Xullo con 

,, . . 
mus1ca e poes1a 
Con motivo da Diada Patria, o 
concello de Fene organizou o 
Ventes 21 <le Xullo un festival 
poético musical. Harry Navison 
Quartet, Pinacle, Cinza e Paloma 
Suanzes responsabilizáronse da 
pmte musical na praza do canee, 
llo. A poesía veu da man de Mari, 
lar Aleixandre, Rafa Villar, Maria 
do Cebreiro e Eduardo &tévez. • 

•Músíca 
alternativa e 
naturezano 
Revoltallo 
Hai sete anos que naceu o Re, 
uoltallo como unha alternativa 
de ocio diferente para tcxlo o 
público que desexab~ escoitar 
música rodeado de natureza. De 
novo, o Monte dos Pozos, en 
Valadares, Vigo, acolle do 7 ao 
13 de Agosto o Reuoltallo que, · 
como xa é habitual, adica cada 
dia a un estilo musical. Asi, tras 
o comezb cunha pasarela de 
moda o di~ 7, jazz e fusión cen, 
trarán o dia 8 de Agosto, con 
Kozmic Muffin, Triple Zero, 
N.S., e Triálogo; o progresivo e 

con La otra parte del arte, El Puto 
Coke, Sugarless e M.C.A. 

A oferta do Revoltallo inclue ac, 
tividades paralelas como con, 
tacontos, partidas de rol, mimo, 
bailes do mundo, concentración 
percutiva, concurso de grafittis e 
concurso de espadas.• 

• Fotos do Lérez, 
"o ria que nos dá 
nome" 
Cano~. do 4 ao 7 de Apto, 
estará aberra a exposición ''Lerei, 
o rio que nos dánome", que isnta· 
la a asociación sóciO'Cultural Ce, 
dofeita nas anti~ dependéncias 
do m~teiro do Lérez. Ao redor 
de cento cincuenta fot:ografia5 
percorren o rio d~e o nacemen, 
to na serrado Candán até a de, 
sembocadura na ria de Ponteve, 
dra. lmaxes de paraxes narurais, 
de obras arquitectónicas, de arte 
prehistórica e de aproveitamento 
eléctrico. A mostra é tamén unha 
chamada para evitar a degrada, 
cióndorio.+ 

. ,, -av1ons no 
CGAC 
Até o 17 de Setembro está aber, 
ta a exposición lnfligth Lounge 1 

no CGAC, do artista belga Jo, 
han Grimmonprez, que conver, 
te o centro de arte compostelán 
na sala de espera dun aeroporto. 
A repercusión dos accidentes e 
secuestros aéreos busca criarun 
discurso e unha ideoloxia amea, 
zante, considera o belga. Extra, 
terrestres e accidentes aéreos 
substituen ao comunismo na 
sociedade capitalista, ironiza 
Grimmonprez. • 

• Primal Scream e 

os Troggs no 
festival de Arcos 
de Valdevez 
Portugal continua organizando 
macrofestivais; se, a mediados 
de mes e con boa parte do car, 
taz de Benicassim, celebra o 
Festival do Sudoeste, antes e 
máis perta celébrase o de Arcos 
de Valdevez. Tres dias, 8, 9 e 
1 O de Agosto con máis de vinte 
grupos e músicos, zona de 
acampada e mercado artesanal. 
The Fall, Beniley Rhythm Ace, 
Lt.No, Stealing Orchestra, 
Clockwark e Zedisaneañlight 
conforman o cartaz da prim~ira 
xomada e Death in Vega.s-,;rhe 
Delta 72 1 Cranes, Atonuc Be es 1 

Madame Godard e Table Ran.
dom Numbers o do Mércores. O 
cabeza de cartaz o Xoves 1 O é o 
grupo Primal Scream, cuxo últi, 
mo disco Kill all IUppies conten 
a formulación máis radical tan, 
to nas letras como na música 
dentro da sua carreira. Comple· 
tan a xornada The Troggs, Eins .. 
t'UTzende N eubauten, More Repú-
blica Masónica, The Wra, 
Gunn, Astonishing Urbana FaU e 
T een Spirit1 un tributo a Kurt 
Kobain, o lfder de Nirvana fale
cido en Abril de 1994. 
Ademais, da unha ás seis da 
madrugada, música de baile. O 
billete para os tres dias custa na 
venda anticipada seis mil escu
dos e, na billereira, seis mil cin, 
cocentos. Hai entradas para o 
dia, áinda que non dan direito 
a campismo. Estas custan tres 
mil anticipadas e tres mil cin .. 
cocentas na billeteira. Máis in, 
formación en www.festivalval, 
devez.com.+ 

· sinfónico protagoniza a xomada 
do dia 9 con J .L. Prieto, Sudilen 
Blaze, Antropophobia, Rusalka e 
Rever; as experiéncias sonoras 
enchen o monte o dia 1 O con 
Alain Piñero, Ignacio Béjar, 
Pon Nadie e Traje de Saliva; ao 
metal tócalle o dia 11 con Icon, 
Fallen Sentinel, Kunaxa e Pyra, 
mid; á música electrónica danlle 
paso odia 12 e ao hip hop, o 13, Primal Scream. 1 O de Ago~to. Arcos de Valdevez, ao lado, a unha carreiriña de can. 



ANOSA~ 

A cor do sur 

Titulo: A cor do sur. 

Autor: Xurxo Lobato. 

Lugar: Domus (Casa do Home) da Coruña. 

Arménia, Kosovo, Sabara, An
gola, Guatemala e Nicaragua. O 
percorrido desta escolma foto
gráfica de Xurxo Lobato traza 
unha línea que une continentes, 
latitudes e culturas diversas. Os 
pontos en comun son o traballo, 
a dureza das condicións de vida 
e a preséncia do primeiro mun
do através da publicidade, unha 
enorme parabólica, ou os tan
ques enferruxados que se lles 
vende para facer a guerra. 

Sorprende Arménia pola sua luz, 
palas arrugas dos seus maiores e 
a sensación de contemplar un 
lugar que o tempo deixou ancla
do fai várias· décadas. Na ex re
pública soviética atopamos un 
soldado que posa sorrindo ante 
un cartel de Malboro, unha ex, 
traña luz mate e o arrecendo ar
cano dunha terra sacudida por 
terremotos e golpes militares. 

A sua xemelga é Kosovo, repre, 
sentada no xesto dunha nena 
que non se atreve a mirar á cá, 
mara e o cemitério onde desean- · 
san seis membros dunha família 
de orixe albano mortos no 98. A 
guerra e as suas pegadas como 
parte da paisaxe. 

O autor de ]alisia mostra de no, 
vo a sua obsesión polos contras, 
tes, a acumulación de imaxes e a 
simboloxia. Así vemos na pare, 
de dunha casa arménia un mapa 
da rexión tan roto coma o país, 
unha série de imaxes católicas 
que comparten plano coas co
munistas, ou as marcas duns pes 
polvorientos que se asemellan á 
terra seca pola que· camiñan. 

Nicaragua e Guatemala supoñen 
un cámbio. O tema aquí é a fal
ta de médios. Nenas e maioires 
traballan e viven na a~steridade. 
A única saida é o escapismo: 
Unha meniña senta no campo 
cun xesto romántico. Ao seu la
do, unha parede forrada con re
cortes de prensa entre os que 
destaca a publicidade dun cule
brón televisivo protagonizado 
por unha famosa cantante. Máis 
aló vemos un cadelo que espera 
pola nena para xogares con ela. 
O contraste póñeno as imaxes 
ae· casas escuras con paredes 
nuas, nenas traballando na pe
dra ou comendo entre material 
de construción. 

Máis difícil é mostrar África de 
xeito novedoso. Lobato utiliza a 
cor que dá título á mostra onde 
moitos fotógrafos apostan polo 
branca e negro. N esta elección 
e na poética 
da maioria 
das suas ima-
xes radica a 
singularidade Unha 
do traballo de mirada 
Lobato, quen 
non pode., persoal e 
nembargan- sinceira que 
tes, evitar que 
algunhas ins
tantáneas te
ñan un certo 
sabor a xa co
ñecido. 

Unha mirada, 
ao fin, persoal 
e sinceira que 
continua a lf, 
nea humanis-
ta das ante , 

continua a 
línea 
humanista 
das 
anteriores . 
exposicións 
fotográficas 
naDomus 

rieres exposi- • 
cións fotográficas organizadas 
pola Domus, que tiveron coma 
protagonistas a Sebastiao Salga
do e Ferdinando Scianna. 

ANXO TENREIRO 

3 DE AGOSTO DE 2000 • Nº 946 27 

'canta de libros 

Leíturas novas 
para o verán 
Chegan a esta sección duas leituras di, 
ferentes co comun denominador de di, 
rixírense a un público novo. A colee, 
ción "Fora de Xogo" de Xerais convida 
a ler durante o verán O saco de 
Simón, da británica Anne Fine. Un 
xogo serve de excusa para ao xoven 
protagonista, quen admira a 
forza da sua 
·nai para sa, 
calo adiante 
tras o aban, 
dono dopai. 
En Tódolos 
portos se 
chaman He
lena, o xoma
lista catalán 
Joan Barril 
conta a viaxe 
iniciática aos 
sentimentos de 
Guillem. Mont
serrat Paz e Carmen 
Torres traducíronas 
ao galego.+ 

-----------¡- - • 

Un bispo cunqueirán 
A desbordante imaxinación marca a 
biografia de Gonzalo Arias, hispo de 
Mondoñedo alá polo ano mil, que ago
ra edita Ir Indo. San Gonzalo 
é un rela~o orixi
nariamente escrito 
en castelán por 
Álvaro Cunqueiro, 
co seudónimo de 
Álvaro Labrada, e 
que foi publicado 
por vez prirneira en 
1945. Mª Teresa 
Monteagudo fixo a 
tradución e revisión 
liµgüística. • 

O publ~citário máis 
exitoso de Portugal 
Como un libro sobre publicidade pode 
converterse nun éxito de vendas en 
Portugal? A publicidade segundo o 
meu tio Oiavo vai xa pola qumta ºedi
ción da man de Editorial Notícias. O 
seu autor, Edson Athayde, é o pu, ,· 
blicista máis · · 
exitoso e po- , 
lémico en 
Portugal. É o 
responsábel 
da remodela
ción do Diµrio , 
dé Nodcias e 
do rriarquetin'g 
político do PS. 
O que intenta 
narrar neste su
pervendas é co
mo facer boa 
publicidade, . 
achegando ao leitor á parte menos co- · 
- cida-do-mundo-dos-eriatiVN.~tro---r--

mesmo tempo, a experiencia de Edson 
. Athayde é a dun inmigrante trunfador, 
que, ao final nos revela quen é o seu 
tio Olavo.+ 

Apostar polo colectivo é o princfpio 
que rexe o Taller 

'. Literário "La Ga
lleta del norte" 
desde a sua cons
titución no ano 
1983 en Barakal-

. do. Din non res
peitar nada, e 
menos á litera, 
tura e ao teatro. 
Hiru selecciona 
no volume 
Surtido y cru-
jir de comedie-

SURTIDO y CRUJTR 
Pf: C'C>MED!ET...\S 

tas catro pezas ., """'· '· ,--~ ·"" 
do taller, sempre asi-
nadas de xeito colectivo: ]arsey, La ce
na última, Butano e ¿Pasas de Corinto? 
(Cura de amor) .• 

... 
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liBanaa deseñadalll 

Xogos de 
,, 

max1a para 
derrotados 

Titulo: Juego de manos. 

Autor: Jasan Lutes. 
Edita: La Cúpula. 

Un escapista rnorre no seu nú-
. mero estelar: tírase dunha ponte 
abaixo e cae no rio cunha cami
sa de forza e unha bola de ferro 
pendu~da dos pes. Erra no nú
mero? E un suicídio? A sua lem
branza, sen embargo, ~on fuxe 
da cabeza de Emie, o seu irrnán 
mago, nen de Ester, a sua ex 
noiva. Ambos, xunto ao mentor 
Al, un vello mago que fuxe de 
cando en vez do psiquiátrico, e o 
timador Nathan e a sua filia, cu
xo fogar é o coche, forman o 
grupo de perdedores protago
nistas de Juego de Manos, novela 
gráfica xa completa en tres volu
mes. Todos intentan parar o 
tempo nos feítos importantes da 
vida, convertendo a história 
nunha viaxe frustrada que seme
lla conducir ~ó á policía ou ao 
manicómio. 

Ainda que Jason Lutes, de tririta 
e tres anos, naceu en New Jersey 
e rnedrou en California, os auto
res que máis le~ foron Hergé, 
Giardino e Moebius. A simplifi
cación do seu debuxo fai que al
guns críticos falen dun trazo 
xomalístico e, incluso, frio; e, 
sen embargo, a soedade e perda 
de estima en Juego de Manos, fai
se tan palpábel que o leitor re
mata ao lado de todos estes de
rrotados que intentan atrap~r 
intres imposfbeis. Jasop Lutes, _ 
que seguramente vai estar pre
sente na feira Viñetas desde o 
Atlántico na Coruña, traballa 
noutro gr:ande proxecto corno é 
Berlin, unha história gráfica so
bre· o ascenso de Hitler. Sabe 
qtie é imposíbel ~ivir da banda 
deseñada; orixinariarnente Juego 
de Manos foi publicado a ritmo 
de unha páxina semanal nun 
diário de Seattle. Achegarse á 
Coruña a coñecer o labor deste 
debuxante e guionista semella 
obrigado para os afeizoados ás 
viñetas.• 

A.ESTÉVEZ 

Vida de 
parella 
Titulo: Unha relación privada. 
Intérpretes: Sergi López e Nathalie Baye. 

Director: Fréderic Fonteyne. Francia 1999. 

Xa é cantilena dicer que se pro
xecta pouco cine em:opeu, e a 

· tendéncia semella de que a cou
sa vai ir a pior. Daquela paga a 

pena procurar nos cines que 
ainda a podan ter en cartel, 
ou anotar na libreta para 
cando chegue aos vídeos, es-
te magní- · 

fico traba-
n~ de guión e 
interpreta- lJnha · 
ción que che
ga desde 
Fráncia. Sergi 
López, un ac
tor catalán do 
mellor do ci-
ne europeu e 
que _pouco 
traballa no 
Estado espa
ñol (nota: 
protagonizou 
Arde Amor de 
Raul Veiga) e 
N athalie ·sa
Y~ oferécen
nos un recital 
de interpreta
ción sobre un 
argumento 
acaso trillado 

história 
orixinal, un 
bon guión e 
sobretodo 
·unha boa 
interpretació 
nnon 
·precisa 

· recurrir a 
nengun 
efectismo 
p~a 

interesar. 

pero sobre o que o director con
segue unha ollada orixinal. 

Contaba Fonteyne nunha entre- · 
vista que o relato no que se ha-

Voces en revolta 
Titulo: As vozes roubadas. 

Grupo: Nen@s da Revolea. 

Edita: Boa. 

Ao escoitar o segundo traballo dos 
Nen@s da Revolta un da unha volta 
através de diferentes estilos mnsicais: 
se ao comezar semella un disco de folk 
axiña un se mergulla no reggae e se 
achega ao tecno no temf!, Culturas. 
Agora xa consolidados como septeto, 
os m~mbros deste grupo perderon me-

- do-a-experimentar.gaitas;- ritmos lati
nos e dub, todo nun disco. Van perro 
de dous anos desde o primeiro Raggali
za Dissidente + Revolta dos Nenas , ain
da que xa levaban ensaiando desde 
1993. As esencias da banda continqan 
a ser as mesmas, neste compacto espa
lladas mediante explicacións de por 
que son reintegracionistas, por. que 
atacan os cárceres, ou por que apostan 
pola liberación animal. As suas letras, 
densas en contidos, recurren ás veces a 
autores admirados polo grupo como 
Méndez Ferrín ou Garcia Lorca, que 
tamén poñen voz a todos os que non 
poden facela ouvir. Osear Horta, Sér
xio Crespo, Noelia dos Santos, Ornar 
Alawi, Támara 
Martí
nez, Xo
án Rua 
e Gon
zalo 
Muinhos 
son os 
Nen@sda 
Revolta, 
un grupo 
formado 
na comar-

t • ' • 4 • • \.~-

Sergi lópe:r;. 

sea a ·película (Unha liason por
nographique) cativouno desde o 
primeiro momento. O plantea
mento é o dunha· muller e un 
home que se coñecen atraveso 
dunha revista de contactos. 

1 canta de discos 

ca de Vigo que non só entende a músi
ca como diversión senon como un xei
to de comunicar o seu xeito de ver a · 
vida. O disco está gravado con Segun
do Grandio no estudio Casa de Tolos 
e nel colaboran Uxia Pedreira, 
cantante de ºChouteira, Pancho Álva
rez, Metais preciosos e Papaqueixos.t 

O mfleniu de Dixebra 
Tdulo: Glaya un país. 

Grupo: Dixebra. 
- Edita: Discos L'Aguañaz. 

Taméné 
este un 
disco que 
non pres
cinde· das 
gaitas má
lia ser Di
xebra o 
grupo 
senlleiro 
do rock · 
en astu
riano. 
En Glaya 
un país, os Dixebra non dán as costas · 

a novas estilos como o rap ou a.mú
sica dance ao tempo que introducen 
tonadas e vaqueiradas. Ne5te o seu 
quinto disco o grupo quere que bri-
len as letras e botan man de escri
tores da sua tetra como Manuel 
Asur, Pablo A.Marin Estrada e 
Xandru Femandez, xa colaborador 
habitual. A diversificación do son 
Dixebra lévaos a contar co bateria 
de Australian Blonde, Pa~o Martí
nez, e co cantante de Fe de Ratas, 

· Maxi. t 

Atópanse nun café e marchan 
ao hotel onde os dous queren 
culminar unha fantasía. Non se 
coñece nunca en qu1e consiste 
·aquela pero a aparente frialdade 
coa que se resolveria a relación 
abre o carniño a unha película 
onde se analizan os sentimentos 
desde unha perspoectiva novi-
dosa. · · 

O que terian de ser encontros 
ocasionais de duas persoas que 
non coñecen nada unha da ou
tra, muda ¡,_unha anatomía das 
relacións personais nas que o se
xo está resolto e as vidas cotiáns 
non interfiren aparentemente 
na parella. Nada sabemos das 
suas vidas, nen eles tampouco, 
pero esa aparente auséncia, ape
nas trocada por un incidente 
que os leva a sair da rotina hote
leira, non impide que o espect.a
dor entre a verse reflexado nese 
conflito de decisións en estado 
puro: sairnos do coñecemento 
carnal?, entramos un na vida do 
outro? 

A rnaneira de montar a película 
volve a amosar que unha histó
ria orixinal, un bon guión e so
~retodo unha boa interpretación 
non precisa recurrir a nengun 
efectismo para interesar. A pelí
cula séguese con grande interese 
porque os dous intérpretes ex
clusivos enchen a pantalla con 
sobriedade de xestos e sen que 
nengun tente tapar ao outro. De 
feíto López foi premiado en Itá
lia pola sua interpretación pero 
todo o mundo dicia que o pré
mio ben podia ir para Nathalie 
Baye.t 

O folke Amnistía 
Internacional 
Titulo: El latido de la memoria 

Grupo: Varios. 

Edita: Resistencia e Al. 

x.c. 

Un tributo á "permanente beleza" da 
música tradicional e, ademais, a con
vición de que coñecer as músicas dou
tros povos axúdannos a comprender 
mellar á humanidade. Estas son as 
duas motivacións sinaladas por Amnis
tia Internacional para promover El lati
do de la memoria, un disco que reune 

en dous compactos a vintecacro 
grupos e artistas de todo o Esta
do. Na nómina non faltan gale
gos: Na Lua, Berrogüetto, Susana 
Seivane, Fuxan os Ventas, Carne-

' rata Meiga e Cristina Pato. Máis 
convidados: lmanol, Kepa Junke
ra, Mari11a Rossell, Brenga astur, 
Labordeta e Eliseo Parra, entre ou
tros. Din comparrir todos a crenza 
na dignidade humana igual en to
dos os povos e culturas. Esa é a 

· mensaxe do disco. t _ 

A NOSA TERRA· 

·O COQdeL 

Viento Sur 
N Q 50. Xuño de 2000. 

Edita: Viento Sur. 

Prezo: 900 ptas. 

Esta revista esquerdista cumpre 50 núme
ros e celébrao cunha edición especial que 
inclue rraballos de moitos persoeiros ven
cellados á Universidade, á prerisa, aos mo
vimentos pmgresistas e ao sindicalismo. 
Entre as sinatuias, figuran Daniel Bensaid, 
da Liga Comunista Revolucio-
nária francesa; -------¡,¡ 
Antoni 
Domenech, cate
drático de filosofia; 
Francisco Lou~, 
deputado do Bloco 
de Esquerdas portu
gués; Fermin Mugu
ruza, cantante e 
produtor musical; 
Lucinda N ava, mili
tante do zapatismo 
mexicano; Raul 
Pont, alcalde da cida-
de brasileira de Porto-
alegre; W ilewaldo Solano, secretário xeral 
do POUM e Ramón Zallo, catedrático de 
comunicación, en tre outros. + 

Iniciativa socialista 
NQ 57. Verán de 2000. Prezo 300 pta. 

Edita: Club de Iniciativa socialista. 
Prezo: 625 ptas. 

Entre os artigas que se incluen neste nú
mero destacan os relacionados co futuro 
da esquerda. Víctor Ríos escribe Artesa
nos y tejedores de redes, unha reflexión so
bre a vitória popular nas eleicións xerais 

do 12 de Mano . 
Luis G arda T ojar 
reivindita a peima
nén cia do ideário 
marxista na actua
lidade. O profe$or 
arxentino de Psi
coloxia Social , 
Ángel Rodríguez, 
narra, desde o 
pon to de vista 
académico, o le
vantamento po-

. pular ecuatoria-
no, abortado finalmente pola traizón 

dos altos mandos do Exército. O xomal is
ta, tamén arxentino, Francisco Sobr ino, 
analiza os resultados eleitorais dos comi
cios presidenciais en todos os países do 
Cono sulamericano. + 

Hika 
N Q 112. Xuflo de 2000. Prezo 500 pta. 

Edita: R irrugarren Pren tsa. 

Prezo: 500 ptas. 

O tema principal des te núme ro da publi
cación basca é unha reflexión sobre o re
crudecemento do acoso do govem o Az
nar ás nacións do Estado espafíol. N este 
ámbito se insiren as entrevist as que Ja-

. vier Vilianueva e Josetxo Fagoaga IIe fan 
a Xabier Arzalluz, presidente do PNV, a 
que q próprio Fagoaga mantén con Joa
qu(n Navarro, maxistrado da Audiéncia 
de Madrid e a de Juan Zubillaga a Fran
cisco Llera, cateqrático de Ciéncia Polí
tica na Universidade do País Basco. En
tre <;:mtros temas destacábeis figuran un 
traballo de lñaki Uribarri sobre as men
tiras que se 
cernen so
bre ci mito 
do pleno 
emprego;-
Iosu Perales 
cavila sobre 
a identidade 
de Europa e 
as posibilida
des de que se 
concrete a 
sua unidade 
política e so
cial. No capí
tulo cultural, 
lratxe Fresneda 
conversa con Zhang lang, director de ci
nema chinés que apresentou no último 
Festivaf de Donóstia o seu filme A 
ducha.+ 



ANOSATERRA 

Está considerado como un dos 
mellores narradores galegos vi
vos e a sua obra Das cousas de 
Ramón Lamote recebeu boa, 
parte dos máis prestixiosos ga
lardóns literários, ademais de 

· ser traducida e reeditada en di
ferentes línguas. Pésie a todo, 
vostede non se deixa ver moito. 

Son un lugués de aldea e procu, 
ro non mudar. Quizás por como
didade miña, por folgazaneria, 
timidez e porque hai mundos 
que non me interesa. Quero se
guir sendo o que fun toda a vida. 
Satisfaime que se lea o que es
crebo, que geste, porque son tan 
vanidoso como calquera e por
que escreber é , fundamen
talmente, unha forma de comu
nicarse coa xente. Pero o das 
edicións e o da literatura ten ou
tro mundo máis aparente, máis 
mediático, que nen coñezo nen 
teño especial interese por el. 
Non é nengun tipo de modéstia 
mais ben, como xa dixen, folga
zanei:ia. Claro, agora coñécese
me máis, pero cpmo en Lugo co
ñecémonos todos non o noto. 

Das cousas de Ramón Lam.ote é 
un referente que rompen estere
otipos da narrativa para rapaces. 
Que quer oferecer ao leitor? 

Que o pase ben lendo, que se 
entreteña, pero sobretodo que 
Lle queden ganas de escreber. É 
o que pretendo. Que a xente en
tenda que esto da literatura é un 
xogo no que debemos de partici
par todos, non sempre como lei
tores, senón tarnén como auto'.. 
res. O que amaña o mundo son 
os bancos e os banqueiros, os 
presidentes da Telefónica e os 
que teñen as pistolas, eses son
che os que amañan o mundo. A 
literatura non amaña nada. Aos 
que teñen os cartas, non Hes in
teresa ler. Non pretendo JTiudar 
o mundo co que escrebo, pero se 
algo queaa nalguén ou si fago un 
amigo para min xa chega. Peder 
máis e peder o que non se debe. 

Escrebe para xente moza pero 
tamén histórias fantásticas para 
adulto • Existe fronteira entre. 
unha e outra literatura? 

Igual xiste, p ro u non a coñ , 
zo. A maior ati fa ción que me 
d u Das cousas de Ramón Lamoce 
foi e tar un dia nun comércio e 
toparme cun home que me con, 
tou que alguén lle regalara o Li
bro a eu fillo e que o leran o 
rapaz, el seu pai e que aos tres 
lles encantara. Se ti consegues 
que pai, fillo e avó lean o libro e 
desfruten con el xa e ahondo. 
Hai unha literatura para os pri, 
meiros niveis, pero polo demais 
a verdade é que non hai unha 
fronteira rrioi clara. Coñezo lei-

. tares de doce anos que son moi
to mellares que outros de sesen
ta e catro, non é un problema de 
idade. Hai autores como V e.me 
que non escribían para rapaces. 
Con once ou doce anos lin o La
zarillo. Era un neno e pareceume 
igual de ·maravilloso que me pa
rece hoxe, ainda que a interpre
tación que faga sexa outra. Can
do escribin o Lamote pensaba 
que se estaba facendo moíto do 
mesmo. Un libro para rapaces 
tiña que ter un protagonista in
fantil, entrar na aventura. Sen 
embargo cando eu era neno gos
tabame. esc·oitar as histórias da 
xente maior, sobre a emigración 
a Arxentina, a Cuba, a sega en 

Paco Martin 
'Quero que os meus. leitores 

queden con ganas de escreber' 
9* PAULA BERGANTIÑOS 

É "UN LUGUÉS DE ALDEA" AO QUE NON LLE GOST A CHAMAR A ATENCION. SEN EMBARGO É AUTOR DUNHA 

DAS OBRAS MAIS LIDAS E TRADUCIDAS DA LITERATURA GALEGA, DAS COUSAS DE RAMON LAMOTE. FUXE DA 

ESCENA DAS PROMOCIONS E SEGUE ARGALLANOO HISTORIAS PARA SEDUCIR A IMAXINACION OOS LEITORES A 

CALQUER IDADE. PACO MARTIN ~N DE REEDITAR HISTORIAS PARA LERA NOITE, QUE lNCLUE UN CUARTO RE

LATO INÉDITO, E MEDIO BURATO. ÜUAS OBRAS ENCAIXADAS NUNHA ESCRITA QUE EL CONCEBE PARA DIVERTIR. 

Castela, e admirábaos. Habia 
que rachar unha miguilla e pen
se i, porque non probar cun 
protagonista mai9r? 

Ten afirmado que as persona
xes maiores son mái's críbeis. 

Cando era neno sabia como era 
eu e podia calcular como eran, 
máis ou menos, os rapaces da 
miña idade. As persoas mai~res 
convencianme máis porque ti
ñan moito vivido e podian falar 
do que pasaran. Ainda que fose 
mentira, nel.es era posíbel. A 
miña intención foi esa, romper 

co que se estaba facendo e situar 
un personaxe qqe fose maior no 
sei.I ambiente. 

Cos seus libros quer divertir, 
pero a veces semella que para 
facer un clásico hai que porse 
trascendental. 

Non sei a intención que tiña 
Cervantes cando esc.rebeu o 
Quixote, pero imaxino que fun, 
damentálmente era a de divertir 
aos leitores. E divertir non quer 
dicer rir, senón pasalo ben. Mi
ña nai e outras mulleres senta
banse a ler a novela Xenoveva de 

P. BERGANTIÑOS 

Brabante e choraban a cachón. 
Eu non entendía como se po
dían xuntar para chorar, lago 
dinme conta que o pasaban moi 
ben lendo aquelo que lles daba 
tanta pena. 

Foi un dos pioneiros da literatu
ra infantil e xuvenil en galego ••• 

Era mestre e non tiña material 
en galega coque traballar, como . 
a maioria dos escritores deste ti:-
po de literatura. , 

Agora é, :Xunto coa poesia, un 
· dos xéneros máis ricos. 
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Hai unha realidade pragmática, 
económica, que seria ridículo 
obviar. Véndese máís literatura 

. desta porque se recomenda nos 
centro de ensino e polo tanto, o 
editores -que debe ser o único 
estamento que gaña cartos cos 
libros- fan peticións. Neste sen
tido máis meritório que facer un 
libro interesante é ser amigo dos 
profesores ou que a editorial te
ña un bo vendedor polos cen
tros. · De calquer mane ira a 
maioria dos autores estaban aí 
antes de que esto fundonase. En 
Galiza, a nivel literário, existe 
·unha clara vocación para dicer 
causas é dicilas ben. 

A crítica ten falado da infl.Úén
cia do realismo máxico acuña
do en Latinoamérica na sua 
obra. 

Non sei o qu~ é o realismo má
xico. Pertenzo a unha xeración, 
unha cultura, unha terra na que 
non está moi delimitado o que é 
absolutamente real e o que non 
o é. Aqui habia xente que facia 
realismo máxico, se se lle quer 
chamar asi,-arrtes de que o-fi:xc-~-~-1--

ran os sudamericanos. En Gali
za, nunca estaba claro onde 
acababa unha causa e empezaba 
outra. Agora está unha · miguiña 
máis delimitado porque hai moi
ta máis iluminación. De noite 
non se pode ver o ceo nen dar 
coa Santa Compaña en negun 
lado e menos en Internet. No 
meu. tempo estaba todo mal ilu
minado e podíamos imaxinar 
cousas e moitas veces velas. Ho
xe é máis dificil. 

Porque esa preferéncia polo re
lato curto? 

Se cadra venme dada pola miña 
natural folgazaneria. A verdade 
é qu e teño unha admiración 
profunda polo relato. A literatu~ 
ra nasceu asi. Conseguir facer 
algun conto como os de Corta
zar é o sumun. Escreber tixolos e 
que e.he saian tan ben como 
Guerra e Paz, paréceme dificil~
simo. De feito hai unha chea de 
novelas longas que son infumá
beis. Pero fampouco é doado re
dondear un argumento en pouco 
espazo. Un bo conto pode supor 

· tanto esforzo como unha novela. 

T ~én gosta dos finais ~ertos. 

Quero que o leitor participe. 
T eño pensado moitas veces, por 
exemplo, que teria sido do Laza
rillo unha vez que desaparece e 
sempre lle agradedn ao seu au
tor terme dado a oportuni ade 
de poder inventar outra história 
se quería. O que pretendo é que 
o leitor poida entrar no xogo e 
facer o seu próprio argumento. 

E que pasou con Ramón lamote? 

Hai tempo que non sei del. An
tes chamabámonos por teléfono 
con certa frecuéncia, escribiá, 
monos polo Nadal e estivemos 
xuntos nunha destas mesas. 
Existe un señor que se chama 
Ramón Lamote que vive en 
T ortosa, Tarragona. Do que eu 
naturalmente non sabia nada e 
que un dia se achegou até Lugo 
para coñercerme. Que pasou co 
outro Lamote? Pois esi:ou con
vencido de que anda por aquí. 
Os editores teñen un certo inte
rés en que volte pero de mo
mento ainda non é. tempo. Hai 
que deixalo descansar.+ 
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Astarot "rockanrroliza" a _música popular 
O seu quinto disco O sentir dunha terra inclue Sementefra, Quen.poidera 
namorala e A Rianxeira 

-0- A. ESTÉVEZ . 

Coñecida a banda do Morrazo 
Astarot como expoñente da mú, 
sica pesada, con O sentir dunha 
terra dan un xiro e incluen a 
sua particular versión de Negra 
sombra, Sementeira, Quen poi
dera nanwrala ou Miudiño. ''A 
nosa idea era rockanrrolizar a 
música popular, adaptar as can, 
cións ao noso estilo, sen estra, 
galas", di Carlos Gandón, do 
grupo Astarot. Coidan que se 
arriscaron pero están satisfeitos 
do resultado, do cámbio de con
cepto como grupo. 

O rep.ertório de Astarot xa falaba 
galega desde ahí anos, ainda que 
nos seus comezos, a princípios 
da década dos oitenta, alterna
ban as duas línguas . . Neste quin
to disco, Carlos Rodal, Tebi, 
T oni, W est e Carlos Gandón 
decidiron embarcarse na aven
tura de interpretar as letras de 
Castelao, Rosalia de Castro, 
Álvaro Cunqueiro, ' Curros Enrí
quez ou Xosé Luis Rivas. Respei
tan as melodias que outros com
positores soñaron para os poe
mas, pero a guitarra ocupa un 
primeiro plano. "Un grupo dé
bese á sua evolución. Nesa ma
durez á que chegamos apetecía
nis facer este disco. Xa a raiz do 
terceiro traballo coa version de 
Airiños, vimos o potencial da 
música tradicional, que ten ás 
veces letras inoi heavis", sinala 
Gandón, guitarra e voz. 

Coidan que a vida <leste disco vai 
ser longa . "A música popular ten 
a avantaxe de respostar a dous 
planos diferentes: por un lado, o 

Os membros de Astarot proclaman a sua intención de adaptar as cancións sen estragalas. 

da sorna, o da picaresca; polo ou
tro, ó da própria seriedade e enti
dade da nasa língua e literatura. 
Nunca se pode incluir todo o que 
nos gostaria, que neste caso era 
moito", explica. Hai temas pró
prios corno A proa no ceo, adicado 
aos mariñeiros, ou Maria Soliña, 
na que lembran a co.ndea por -
meiga dunha muller tola de amor. 

Convencidos de que mália a po-

pularidade das cancións escolli
das, a cornercialidade da música 
en Galiza é relativa, os Astarot 
pensan que o disco inclue ternas . 
"que mc;fr pouca xente ten na ca
sa xuntos, un pode ter A rianxei
ra pero non ter Quen poidera na
morala". O obxectivo é tamén 
"abrir este tipo de música a un 
público diferente". Nese sentido, . 
aseguran, o seu público heavy 
resposta moi b~n aos cámbios. 

Buscan un lugar na música ga
lega "falando nas nasas inque
danzas". Para este quinto dis
co Astarot contou coa receiti
vidade de músicos como o fi
nado Suso Vaamonde, que pu- . 
xo voz ao Miudiño, xunto a 
mernbros de Fuxan os Ventas, 
Os -Tamara, Saraibas, Javi de 
Heredeiros da Crus, Susana 
Seivane e o enxeñeiro de son 
Anxo Maciel. • 

ANOSA TERRA 

AMORTE 
DOHORREO 
DEBULSAS 

A. EIRÉ 

Esborrallouse o hórreo de Bulsas. Para 
min era moito máis ca un hórreo ou un 
recordo: era unha imaxe constante da 
mifia vida. Sempre que volvo á nenez, 
á xuventude, que volto á miña casa 
mentalmente, alí está o hórreo cos seus 
pilarotes, coas suas rateiras ás que era 
capaz de gatear de raparigo, coa sua 
porta sernpre entraberta para xogar ás 
agachadas mesmo coas rapazas ... 

O ·hórreo . de Bulsas formaba parte 
dunha triloxia na eira de riba, xunto 
codo Cubano e o do Vicente. Máis 
distante, o naso ollábaos de esguello, 
rnentres ·os parda os xogaban ao fume 
lume duns a outros. 

Se~ dúbida foi o primeiro dos catre 
en construirse. Era menos monumen
tal, menos acabado, máis pequeno e, 
á vez, máis humano e máis feituco. 
Un hórreo dun claro que só posuia 
de pedra o pilares. Por non ter, nen 
sequer tiña cruz no penal, nen o sím
bolo fálico. Unicamente un pucheiro 
todo furado por fastixio de fartura, 
meu pobre! Era un hórreo nu, case 
entalado se pudese medrar, no mé
dio dos outros dous, máis grandes e 
pr.esumidos, sernpre tan pintados de 
azul e roxo un, de grisallo o outro. El 
ia de hórreo pobre. 

Formaban un conxunto harmónico 
imortalizado por ben de fotógrafos. A 
Pepe Rei, por exemplo, servíronlle 
de marco para retratar a Moda Gale
ga para unha das primeiras reporta
xes que se fixeron dela, en Interviu. 
Xurxo Lobato logrou que anclaran a 
dar a volta ao mundo €n dúcias de 
imaxes nas que retratou a tradición e 
a modernidade galegas. 

Mancoume na alma cando ollei o 
hórreo esbarrufado, coma se o seu es
vo irazo, ao esfachicarse contra o 
chan, atormentase o meu espfrito le
vantando unha desbandada de recor
dos fogueteados. 

Pero o hórreo de Bulsas non se esfa
chicou. Foi pouco a pouco, agachan-
do a cabeza, baixando os brazos das 
rateiras, perdendo barrotes, abrfndo
selle a porta como vello de dentado, ,,,, 
caéndolle as paxareiras como se esti
vese ~ fanarse · na vez de agachar as 
orellas. E hai duas semanas decidiu 
deitar carrán-carrán para descansar 
no chan, coma un vello xeirado ao 
que ninguén fai caso. 

Foi, precisamente, o seu desleixo, o 
que matou ao Hórreo de Bµlsas. Re
sistiu ainda ben tempo desde que ce
dera a esquina da casa dos donas, ne
gándose a capitular ante a emigra
ción. Semellaba coma se o Fermín, o 
cadelÓ das rapazas da Crucita (agora · 
xa mozas), anos e anos alí atado aos 
piares, lle tomase todos os medos co 
seu ladrar gravisco. 

Seguro que a Carmuchiña, a sua do
na, alá en Barcelona, non sabe ainda 
o que pasou. Supoño que .uns non lle 
dan importáncia a esta nova para fa~ 
cela partícipe dela e, a. outros, coma 
min, non nos dan os azs para comuni
carlla. Cando veña este mes de Agos-
to, á facer unha visita de lóstrego, . a 
atoparse co seu lugar e cos vicifios, se
gurarnent~ deixará caer unhas bágos, 
coma sémpre, pero esta vez correrán 
máis a cachón, coma o regato de Rio-

__. ,,.// / d d s _, ,/ / pe roso en enxurra a. e tivo que 
L...------,-----------------------------__:_ _____________________ _J deixalo morón, a <;ulpa non é sua. • 
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Os "fol~i~s" non .volvep P,º~º Mo~azo 
Escaseza de publico e de ambiente no lnterceltico de Moana 

-0- SANTI CARBALLIDO 

Namentras outras citas do itinerário musical "celta" deste verán en Galiza SQqrancean neste dous mil, 
o XVI Festival lntercéltico do Morrazo volveu a pasar con máis pena que glória. ~oi pouco público no 
campo de futbol de Moaña e, mália ao rechamante do reclamo musical con grupos ~orno Luar na Lubre · 
e o Phil Cunningham, que actuarQn o Venres e o dia seguinte, na despedida de Muxicas e o espectácu
lo do Hevia coa sua gaita electrónica, a falta de ambiente e conexión entre os artistas e o respeitábel, 
que pagou cincocentas pesetas por xomada, resultou case até tanxt"bel. · 

-

Nen sequera os mais habituais 
continxentes de "folkies", "ne, 
ohippies"-e demais membros e 
peregrinos das rotas festivaleiras 
de Galiza e de fa-

foron atracción do evento mo
rracense. É que calquer que se 
dese cita en Moaña teria que 
pescudar moi polo miúdo para 

rescatar algunha 
cativeza salientá
bel á marxe da es-

ra se lembraron 
de aparecer por 
Moaña no último 
fin de semana de 
Xullo. Alguén te
rá que tomar car, 
tas no asunto para 
reactivar o ·que 
prometía consoli
darse como a rnei
rande cita musical 
do circuito celta 
no sul de Galiza, 
"a Ortigueira ao 
sul" como dixeran 
algunha vez nou, 
tro tempo. O cer
to é que máis ati
nada seria aquela 
expresión que un 
asistente comen
taba o outro dia 
con que "isto é 
coma unha verbé
na na festa da pa, 
rróquia." 

Non seda xusto 
botarlle a culpa 

Non seria 
xusto botarlle 
a culpa do 
malfadado 
resultado da 
edición <leste 
ano a algunha 
tacha na 
entrega .ou no 

: virtuosismo 
~dos grupos 
~ asistentes 

trita competéncia 
dos músicos e do 
público. Iso si, 
todo dentro dun 
ambiente insubs, 
tancial en todos 
os sentidos e ca
rente da ledícia 
que prometian as 
estimulantes e ca
lorosas noites de 
Sábado e de Do-
mingo. 

Os responsábeis 
da organización 
do evento terán 
que agardar a un
ha vindeira edi
ción para com
probar se con ou
tras fórmulás, ben 
sexa recuperadas 
ou aprendidas do 

do malfadado resultado da edi
ción deste ano a algunha tacha 
na entrega ou no virtuosismo 
dos grupos musicais que este ano 

. exemplo doutros 
acontecimentos . 
de similar fasquia 

se puidera chegar a relanzar un 
festival que, na terra de Budiño, 
prendeu raíces, pero non remata 
de se consolidar.+ 

- 1995) 

BIENAL DE ARTE {Pazo da Cultura de ~ontevedra e Focultade de Ciencias Sociais, do 30 de xullo ó 1 de outubro) 

NOVOS VALORES (Teatro Principal, do 4 de agosto ó 1 O de setembro) 

RAFAEL ALONSO {Pazo Provincial, do 4 de agosto ó 1 O de setembro) 

cultur ~ ra ninguén tan preto de ti 

~=·· 

:~ tü ·:~~1 ~w :; · . . · . . . . 
i~l1tC1'.5~8:~:tJ:"i:Cc>nsellerra de Cultura, Comuni_cación Social e turism_o; Caixa Pon~eve.dra; Conce~lo de Pontevedra; Univers_idade de Vig~ 
li'1§~i:l~jp;;tif'Gl élrttJ:~ Contem portan ea; Funda~ao Calouste Gulben k1an; Funda~ao Luso-Amer1 cana para o Desenvolv1mento; Var1~ 
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OPtNIÓN 

AS IRMANDADES DA FALA 
CQN.TRA A REAL ACADEMIA ESPANOLA 

A PROBLEMÁTICA LINGÜÍSTICA DO ESTADO ESPAÑOL NA ORIXE DA ORGANIZACIÓN 
LIDERADA POR VILLAR PONTE 

Na nosa opinión, un dos paradoxos máis sorpren
dentes da historiografía do nacionalismo galego, 
mesmo incorporado criticamente pelas historias 
da lingua e da literatura galegas, consiste na expli
cación da xénese da lrmandade de Amigos da Fa
la da Coruña, o 18 de maio de 1916, sen ter en 
conta para nada a problemática lingüística 
·existente entón no Estado español e á marxe da 
conflitividade social intensificada pola alten:1.ción 
da economía a resultas da 1 Guerra Mundial. 

Se á burguesía exportadora a Grande Guerra lle 
proporciono\.!. cuantiosos beneficios -pensemos, 
por exemplo, no caso de Dionisio Tejero e o Banco 
de La Coruña-, .ao proletariado urbano empurrou
no a unha progresiva radicalización política ante a 
elevada inflación e a grave crise de subsfstencias; o 
campesinado galego, non saíu indemne desta situa
ción, senón que aumentou as súas mobilizacións, 
pois co conflito bélico os estados americanos couta
ron as remesas dos emigrantes. Os disparos das for
zas de orde pública contra os labregos de N ebra, 
Sofán e Guillarei provocaron 1 7 morros e 92 feri
dos, uns episodios presentes tanto en estampas e vi
ñetas de Castelao como en Un ollo de vid.ro. 

A politización dos intelectuais galeguistas, proce
dentes case todos das capas medias baixas, nesta 
conxuntura asumiu a forma dunha liña reformista 
no social e de nacionalismo galego no plano polí
tico, unha vía intermedia entre o nacionalismo 
español da burguesía ben integrada na oligarquía 
dominante e o internacionalismo abstracto dos 
sindicatos e partidos obreiros. É lóxica, xa que lo
go, a adhesión das lrmandades da Fala á Asem
blea de Parlamentarios de Barcelona na crise polí
tica do ano 1917, tan ben estudiada polo historia
dor Juan Antonio Lacomba, así como a súa abs
tención na folga revolucionaria de agosto, aínda 
que o seu líder político, o profesor de Dereito Por
teiro Garea, fose tamén encarcerado en Santiago. 

Decisivo para €xplicarmos hoxe en día a forma
ción das Irmandades é, así mesmo, a evolución 
ide,olóxica seguida por Antón Villar Ponte tras o 
regreso de Cuba, momento en que empeza a soltar 
o lastre do seu primitivo naciorialismo español. E 
P8.f<l iso nada mellor que a lectura dq.s súas colabo
racións en El Ciudadano e, sobre todo, da columna 
"Con letra del siete" de · La Voz de Galicia. Se no 
ano 1913 reivindica a cátedra de lingua e literatu
ra galego-portuguesa para a Universidade de San
tiago, no ano seguinte xa se enfronta ao xornalis-
ta Eladio Femández Diéguez, un dos falcóns coru
ñeses do antigaleguismo, sobre a necesidade de 
publicacións monolingües en galego, pero tamén 
se fai eco da publicación da revista bilingüe Miña 
T erra, con cabeceira de Castelao e editada polos 
estudiantes universitarios de Santiago; nela xa 
aparece unha chamada á reivindicación social do • 
galego. Influencia decisiva tivo tamén a lectura de 
Vento mareiro (1915) de Cabanillas, pois no cam
badés descobre ao poeta capaz de salvar a notable 
decadencia estética que padecía a lírica galega 
desde principios de século. De mediados de 1914 
data o seu importante artigo publicado en Diario 
de la Marina da Habana, da que era corresponden-
te en Galicia, "Esbozo de un "idearium" regiona
lista. En pro de la unidad espiritual". Eran os anos_ 
en que o movemento republicano sufría en Espa
ña un impasse e na cidade da Coruña padecía gra
ves divisións internas e non mostraba vontade de 
proxectarse alén os límites municipais para loitar 
contra os partidos de "turno". Enormemente deci
sivas para que Villar ·Ponte acabase asumindo un 
papel organizador nunha cidade como a herculi
na, onde os vellos rexionalistas da Cova Céltica e 
membros da súa xeración non esquece~an os seus 
ataques españolistas á Solidaridad Gallega desde 
as páxinas d€ Tierra Gallega, foron as mostras de 
desaforado imperialismo lingüístico que os días 
22, 23 e 24 de novembro de 1915 (1) exhibiran 
tanto o senador monárquico liberal Royo Villano-

ANTON CAPELAN 

Amostras 
de desaforado 
imperialismo 

lingüístico 
contra a 

oficialización do 
catalán foron 
decisivas para · 

que Villar Ponte 
acabase 

asumindo un 
papel 

organizador 
nunha cidade 

como a 
herculina 

Antón Villar Ponte. 

va coma os ministros de Gobernación e Gracia e 
Xustiza contra · a oficialización do catalán e o seu 
uso nas diferentes institucións públicas. 

• DEBATE SOBRE O CATALAN. Este debate 
contra o catalán promovido polas súas reiteradas 
campañas anticatalanistas, non quedou sen a co
rrespondente resposta da sociedade civil catala
na. En efecto, a reación máis contundente das 
organizacións catalanistas de todo signo foi a ce
lebración, no aninovo de 1916, da 1 Diada de la 
Llengua c;:atalana, a que acabaría institucionali
zándose en todos os Países Cataláns ata a instau
ración da Ditadura de Primo de Rivera. Carro 
foron as reivindicacións lingüísticas formuladas 
nesta ocasión e que constituiron o programa bá
sico de Nostra Parla, fundada en outubro dese 
mesmo ano: 

''l. Que nas escalas públicas de Cataluña sexa obri
gatorio ensinar aos alumnos en idioma catalán. 

U. Que nas Universidades, Institutos e Escalas 
Normais de terra catalana, se establezan cátedras 
tamén obrigatorias de Lingua, Historia e Litera
tura Catalanas. 

III. Que para exercer calquera -cargo público en 
Cataluña sexa tamén obrigado coñecer perfecta
mente a lingua falada e escrita, e · 

IV. Que sexa respectado e 'recoñecido oficial
mente o dereito dos cataláns a usaren o seu pro- · 
pio idioma en todos os actos da súa vida pública 
e privada" (2). 

Cómpre advertirmos que o telegrama que enviou 
Villar Ponte, presidente da Asociación de la 
Prensa da Coruña ao longo de 1915, foi a única 
adhesión galega á Diada, pero non así nas dos 
anos seguintes. 

Unha institución cultural tan representativa do 
nacionalismo español como a Real Academia Es
pañola, entón baixo a dirección do ex-Presidente 
do Gobemo Antonio Maura, pasou á acción de 
contado e o 6 de xaneiro aprobou por unanimi
dade un acordo dirixido ao Goberno e ao Minis
tro de Institución Pública en particular para apli-

caren nos distintos establecementos educativos a 
legalidade vixente 'en materia lingüística: 

"Mas ahora que parece ponerse en duda por al
gunos la supremacía y predominio del idioma 
que hablan en ~paña la inmensa mayoría y en 
América muchos pueblos hermanos nuestros, 
tiene la Academia obligación de cuidar que tal 
despojo no se realice, ni aun en parte, sustitu
yendo o suplantando nuestra hermosa lengua. 

Idiomas o dialectos que se hablan en la intimi
dad del hogar o en las relaciones individuales, y 
que toman forma artística en literaturas regiona
les respetables, y la Academia los respeta y esti
ma, porque el conjunto de las manifestaciones 
de la vida española forma la grandeza de la Pa
tria; pero el verbo de ésta, como nación una e 
intangible es el castellano" (3) 

En Barcelona, Prat de la Riba e os seus conselleiros 
volven a reivindicar entón a oficialidade do cata
lán nun xurdio documento de seis páxinas titulado 
Missage del ConseU Permanent de la Mancomunitat de 
Catalunya a l 'Excm. Sr. President del Consell de Mi
nistres en def ense deLs drets de la Llengua Catalana. 

Pola súa parte, o director e propietario da revista 
Estudios Gallegos de Madrid, Aurelio Ribalta, ma
lia o seu antigo maurismo (ex-secretario do Mar
qués de Figueroa), deu a coñecer na súa publica
ción e en diversos xomais galegas unha carta ao 
Ministro de Instrucción Pública que asina o 1 de 
febreiro e na que, entre outras cousas, afirma: 

"3º La Real Academia Española no debe impedir 
el cultivo ni el empleo oficial de ninguna de las 
lenguas españolas. Por el contrario, debe estu
diarlas, cultivarlas ella misma y contribuir a su 
enaltecimiento, reparación debida a seculares in
justicias" ( 4)" 

Contra o que se vén afirmando habitualmente en 
monografías sobre o galeguismo, na súa columna 
"Con letra del siete" de La Voz de Galicia Villar 
Ponte non levou a cabo un.ha auténtica campaña 
a prol do idioma porque iso supuña contravir a li
ña ideolóxica sucursalista do Partido Liberal De
mocrático do Marqués de Alhucemas, ao que esta
ban adscritos algúns propietarios e o director do 
xomal. De feíto, os seus artigas de tema lingüístico 
no xornal herculino de fins de 1915 a comezos de 
1916 poden contarse cos dedos dunha man. O tex
to "Por el idioma catalán" (2-XIII-1915), un co
mentario das iniciativas emprendidas en Cataluña 
a prol do seu idioma en desagravio dos ataques 
proferjdos por Royo Villanova, ten a súa continua
ción lóxica en "Por Catalunya y por Galicia" (11-
XII-1915 ), no que insta á Academia Galega a que 
tome iniciativa na reivindicación lingüística do 
galego; "Al margen de una encuesta" (8-1-1916) e 
"El cimiento de la afirmación gallega" (5-11-1916) 
están centrados ambos na enquisa sobre o galega 
na escola aberta por Ribalta en Estudios Gallegos. 

A falla dunha edición crítica do Nacionalismo 
Gallego. Nuestra afirmación regional explica que 
ata o de agora non se reparase no feíto de que o 

. texto que de verdade lle serve de guía á defensa 
da normalización social do galego non é outro 
que o artigo ''La vitalidad del idioma" do direc
tor de La Vanguardia de Barcelona, Miquel deis 
Sants Oliver; fora dado a coñecer neste xornál o 
9 de novembro de 1907 e reproduciuno o 1 de 
xaneiro de 1916, precisamente co gallo da cele
bración da 1 Diada de la Llengua Catalana.• 

(1) Diario de las sesiones de Cortes. Senado, n" 16 (22-XI-1915), pp. 
252-258, n" 17 (23-Xl-1915), pp. 278-288 en2 18 (24-XI-1915), 
pp. 307-314. 
(2) MONES l PUJQL-BUSQUETS, Jordi: La Llengua. a l'escola 
(1714-1939), Barcanova, 1984,pp.142-143. 
(3) "Acuerdos y noticias" en Boletfn de la Real Academia Española; 
febreiro, 1916, pp. 133-134. 
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As culturas dO mundo sentan a dialogar 
no Millenium de Compostela 
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Felipe. González, Isabell~ Rosellini, Michael Nyman e Chucho Valdés participan no festival 

*A. ESTEVEZ 

Rigoberta Menchú, N óbel da 
Paz e voz dos indíxenas, é a en .. 
carregada de inaugurar o Xoves 
3 de Agosto o mes cultural que 
baixo o nome de Millenium 
chega a sua terceira edición en 
Compostela. T erá ao seu lado a 
Anton Reixa e falará no Audi .. 
torio de Galiza da supervivéncia 
das culturas próprias en Latino .. 
américa. O diálogo entre cultu .. 
ras é un dos obxectivos deste 
festival, que quer, ademais, Ian .. 
zar propostas sobre novas ini .. 
dativas neste cámhio de século. 

Para conseguir este obxectivo, o 
seu director, Xosé Denis, xeren; 
te do Auditório, artella un pro
grama ambicioso e ateigado de 
nomes e rostros coñecidos. De 
Felipe ·Gonzalez a Isabella Rose; 
llini, de Michael Nyman a Chu
cho Valdés, da Real Filharmo
nia aos Chévere. Segundo sinala 
Denís o festival"está orientado a 
afortecer o encontro de diferen; 
tes culturas, estruturado en tor
no á apresentación dalgunhas 
das máis importantes- manifesta
cións artísticas do mundo, que 
só poden verse en cidades como 
Nova York, Paris ou Berlín". A 
organización do MiUenium con
sidera que este evento non ten 
comparación con nengun outro, 
nen no Estado nen no resto de 
Europa. 

Robert Wilson (esquercla) apresenta o 12, 13 e 14deAgostoaobra1he Days Before con coreografía de Ryuichi Sak:amoto (direita). 

En oito áreas queda dividida a 
programación: a mais prolífica 
en nomes a denominada Diálogo 
Cultural, dentro da cal se desen; 
volve o seminário "Identidade 
cultural e globalización", coor
denado polo ex presidente do 

verno Felipe González. O 
dias 24 e 25 de Agosto son cha
mad s a debate no Auditório a 
escritora de Mexiw e autora de 
Arráncame la t1ida Ángeles Mas
tretta, o psicólogo e poeta ma-

rroquino Thar Ben Jelloum, a 
ensaista Hélé Bej i, o xomalista 
e historiador mexicano Héctor 
Aguilar, o especialista tunecino 
en cultura e xeopolítica Ridha 
Tlili e o sociólogo e profesor en 
París Sarni Nrur. 

Pero este diálogo cultural reser
va máis debates para Agosto; a 
"Cultura de cambio de século", 
seminário dirixido por Juan A. 
Vela del Campo, sentará no Au, 
ditório a Carlos Castilla del Pi; 
no, César Portela, Agustin Iba
rrola, Xosé Manuel Villanueva, 
Eduardo Haro T ecglen e Aurora 
Egida, entre outros. O pensa
mento galego tamén terá a sua 
mesa redonda o Luns 28 de 
Agosto. O Foro da Cultura Ga- . 
lega convida a debatir a Fermin 
Bauza, Marcial Gondar, Gonza
lo Navaza, Maria Ruído e Emili 
Prado. 

fiCC1óN 5. UN PAIS DE 3. XACEMENTOS 
BRÉTEMA ARQUEOLÓXICOS 

Suso de Toro DE GALICIA l. TEN O SEU Aguilar Pilar Barciela Garrido e 
PUNTO Eusébio Rei Seara 
A FRESCA ROSA Xewis 

Mª Xosé Queizán 
Xerais 

4.SOBRE 
1 

NoN FrCCróN 2. A ROSA 
NARRATIVA 
GALEGA 

DEBORGES. OONTEMPORANEA 
Xosé Carlos Caneiro l. ÜS NOMES DA Dolores Vilavedra 
Sotelo Blanco TERRA Galaxia 

Femando Cabeza 
3. NON VOLVAS Toxosoutos 5. FALANTES 
Suso de Toro 
Xerais 2. GRAMÁTICA 

COMO 
LINGÜISTAS 

4. REMINISCENCIAS 
DALINGUA J ohannes Kabatex 

DEBOBDYLAN 
GALEGA.U. Xerais 
MORFOSINTAXE 

Xosé Ántonio Moreno X.R. Freixeiro Mato Galaxia ANosa Terra 

Libraría~ con~ultadas: 
· Cw-t"bá11 (Vign). Co11cciro (A Con¡í1a). Michclcnu (Pontcn~dra) . 

. , . Pcdrcirn (Santiago). So11to (Lugo). Tmga (Outcmc). ·· 
.:~'-¡: •' : ·~, t"~ • • f• • ,·"~• ~l'r 

Música e cine tamén"dialoga, 
rán" con Femando T rueba, o di
rector de Belle Epoque, e Michel 
Camilo, o jazzista dominicano, 
os dias 21 e 22 de Agosto. True
ba estrea no Estado o documen; 
tal da sua autoría "Latino Jazz". 
Os músicos Chucho Valdés, To
matito e Paquito D'Rivera po
ñerán música a estas xomadas 
de diálogo. 

A rosa. de Borges 
XfJ$é. Carlos Ca.n~iM 

~ 
. jiWO~ 

Estrea de Michael N yman 

A óp~ra é outro dos primeiros 
pratos deste terceiro Millenium. O 
mesmo dia tres de Agosto, no que 
arranca o festival, Michel Nyman 
esttea en Compostela Fadng Ga
ya, a sua nova montaxe que con; 
ta' coa banda do compositor -e as 
sopranos Marie Angel e Winnie 
Bowe. A última obra deste com-

positor, pioneiro do minimalismo 
e popular polas suas bandas sono
ras, xira ao redor da investigación 
dunha muller que percura o crá
neo de Goya. A intencion? Ama
sar que o medo de Goya á enxe
ñeria xenética estaba xustificado. 

Robert Wilson, Ryuichi Sakamo
to e lsabella Rosellini s-on as 
grandes estrelas do apartado tea
tral. Os dias 9, 10 e 1 I a lgrexa de 
San domingos de Bonaval acolle 
a estrea no estado dePersephone, -
e .o 12, 13 e 14, no Auditório, 
ponse en escena The days befare, 
con música de Sakamoto e prota; 
gonismo da Rosellini. Filla de In
grid Bergman e Roberto Roselli, 
ni, tamen comparte escena con 
tres convidados galegas nesta 
montaxe: Carlos Blanco, Josito 
Porto e Uxia Blanco. Agardan 
máis actuacións que as que ca
ben no papel, pero haberia que 
destacar o apartado de múska 
clásica, coa Orquestra Sinfónica 
de Galiza e a Real Filharmonia, 
8:. exposición sobre o lmpério 
Arabe, que vai estar aberta até 
finais de Setembro, a actuación 
o~ dias 26 e 2 7 da Ópera Norue, 
ga, o grupo de teatro de rua fran; 
cés Oposito, a e5trea dos Chévere 
con Casa Tornada e de Matarile 
Teatro con Primeiro movemento: 
para figuras brancas ou a noite de 
trance que van oferecer o Ven
res 18 os marroquinas Gnawa 
Halwa e Oulad Gnawa. • 
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A Bienal de Arte de 
Pontevedra acolle babeo o 

nome O espazo como 
proxecto/0 espazo como 

realidad.e as reflexións que 2 7 
xóvenes artistas fbceron en 

torno ao concepto de espazo. 
Entre os participantes 

atópanse os galegos Alberto 
Barreiro, Carme Nogueira ou 

Montse Rego e criadores de 
Brasil, España e Portugal. A 
Bienal de Arte, que celebra 

este ano a sua XXVI edición, 
pódese visitar no Pazo de 

Cultura ou na antiga 
Facultade de Ciencias So~iais 
de Pontevedra até o dia un de 

Outubro. É para todos os 
amantes da a'rte 

contemporánea unha cita de 
obrigado cumprimento. 

Tere Recaréns. uPrise de ferre". 

A arte, límite entre o autor e o espectador 
·A Bienal de Arte de Pontevedra reflexiona sobre o espazo 
até o dia 1 de Outubro 

-0- FÁTIMA RODRfGUEZ 

A Bienal de Arte de Pontevedra 
celebrouse por primeira vez no 
ano 1969. Nesa primeira edición 
recollia obras de artistas de ám
bito provincial. Nos anos oiten
ta adquiriu o carácter interna
cional que hoxe ten. Este ano a 
Bienal acolle por vez primeira 
obras de artistas brasileiros -co
memorando o 500 aniversário 
da chegada dos portugueses
xunto ao resto de artistas portu
gueses e españois, tratando de 
achegar a tres pobos que teñen 
en comun unha. boa parte da sua 
cultura. Maria de Corral, comi
sária da exposición afirma que 
"esta Bienal quere descubrir as 
características locais, nacionais 
e individuais. Posibilitar a com
p lexidade e manifestar a dife
réncia nunha época na que todo 
tende cara a globalizadón e cara 
a homoxeneización". 

Arte contemporanea. 
Un novo xeito de ollar 
As obras de arte xa non son in
tocábeis, hoxe pódese participar 
e intervir nelas. Quen visite a 
Bienal de Arte de Pontevedra 
pasa a formar parte da obra no 
mesmo intre no que entra pola 
porta e vese a si mesmo na Tele
visión Experimental de Daniel 
Guerreiro Miracle. O límite en
tre autor e espectador, entre es
pectador e obra non é tal. Non 
existen espazos divididos para 
cada. Ún. Só un grande espazo 
comun para a interacción. 

Aos museo.s xa non se vai só a 
ollar cuadros, dende que pionei
ros como Dan Graham ou Dan 
Flavin rompero~ a idea conven
cional de espazo nos museos, 
hoxe ademais de ollar, tócase e 
intervense na obra de arte. Esta
beleceuse un novo tipo de rela
ción entre o espectador e a obra, 

· unha relación na que a obra e o 
espectador se modifican mutua
mente. 

Joana Vascancelos. "Bundex Car''. 

Por que o espazo?. 

Cando a María de Corral se lle 
encargou a comisaria da 26 edi
ción da Bienal de Arte ·de. Pon
tevedra ela tratou de "buscar un 
tema que dentro da diversidade 

Diana Larrea. "Madriguera de observacion". 

fose comun a unha ·xeración de 
artistas con idades comprendi
das entre os vintecinco e co
renta anos,,. Lago de moitas ho
ras de busca María de Corral 
observou que "dende mediados 
dos noventa hai algo que guia a 

práctica criativa de moitos ar
tistas, sobretodo daqueles que 
naceron logo do ano 1960. O 
espazo pasa a substituír ao xé
nero e ao carpo como inque
danza criativa. Este espazo que 
pode ser físico, cotiá, social, na
tural, mental, etc; xa non é 
máis un contenedor neutro, se
nón que é parte integrante da 
obra". · 

Moitas das obras que este ano 
están expostas en Pontevedra 
foron concebidas específicamen
te para a Bienal. Os artistas ele
xiron CJ espazo que máis se ade
cuase ao seu proxecto e comeza
ron a darlle forma. Convértense 
agora estes centros de exibición 
tamén en espazos para a cons
truzón de obras de arte. Patio ou 
Ventana de Lucía Koch son dous 
claros exemplos da integración 
das criacións no espazo. Unha 
das obras que permite unha 
maior interacción entre público 
e autor e o Cosmético de Jarbas 
Lopes. Cosmético é un cuarto no 
que está amoreado en bolsas ne
gras o lixo dos artistas, un cuarto 
no que as paredes están abertas 
ás pintadas do público. Un cuar
to no que o público deixa de ser 
público no senso estricto do ter
mo tomándose en artista, obra e 
actor social. 

Ademais de convidar a partillar 
na obra, a Bienal de Arte de 
Pontevedra invita tamén á ·re
flexión sobre a situación actual 
do medio ambiente coas obras 
do portugués Baltazar Torres ou 
sobre a infáncia coas obras de 
Francisco Queiros. Indepen
dentemente das temáticas que 
cada un coide ver nas distintas 
obras, a Bienal de Arte de Pon
tevedra ni.ostra as novas ten
déncias que están a seguir os ar
tistas mozos. Obras para ver e 
valorar, para disfrutar ou cues
tionar, con toda a amplitude de 
miras -tamén as máis críti~as
ás que está suxeita a arte con
temporánea. • 

ANOSA TERRA 

Manolo Cortés 

'Nunha cidade como 
Compostela todos 
somos tratados como 

. . ' v1s1tantes na nasa casa 

Estou lendo vários libros á vez. 
Cantos sen pluma de W oody Allen, 
Cidade do home, New York de Fo
no llosa, unha antoloxia de poesia 
castelá dos anos 60 e 70 e unha 
antoloxia poética de Quevedo. 

Que recomendaria? 

Agora, no verán recomendaría 
os libros Asasinatos S.L, de Jack 
London e O por que das causas, 
de Quim Monzó. 

Chévere estreará o espectáculo 
Casa tomada dentro do Com
postela Millenium Festival, que 
terá unha única representación. 

Chévere decidiu facer un espec
táculo que falase da cidade, un
ha montaxe que estabelecese un 
diálogo co noso entorno urbano. 
O proxecto foi especialmente 
deseñado para a Praza Cervantes 
de Compostela. Tornando como 
desculpa o coñecido relato de 
Cortázar do mesmo nome, Casa 
tomada é unha metáfora do des
tino que agarda a unha cidade 
declarada património da huma
nidade. A cidade está tomada, 
reconstruida, conservada como 
un grande decorado, un enorme 
plató que reproduce con fideli
dade unha imaxe do pasado glo
rioso. N este novo parque temá
tico, de acceso cada vez máis 
restrinxido, todos somos tratados 
sen distinción como turistas, vi
sitantes na nosa pr6pria casa. 

Quen participa na producción? 

Casa tomada é unha producción 
da NASA e máis o grupo Chévere 
que canta coa colaboración de 
dous grupos relevantes, Kozmic 
Muffin que é unha banda da Co
ruña adicada á construcción de 
tinglados desmontábeis; eles se
rán os encarregados de poñer a 
música, os efectos acústicos e a 
ambientación sonora ao espectá
culo. O outro grupo é Flexo, que 
veñen de Pontevedra e que está 
integrado por un colectivo amplo 
de novísimos artistas plásticos, 
moitos relacionados coa Faculda
de de Belas artes, que tratan de 
fusionar no seu traballo criativo 
distintas disciplinas ·como a ima
xe, a plástica e o movemento. 
Tamén canta coa participación 
de numerosos artistas individuais; 
en total son unhas 50 persoas im
plicadas na realización. t 

Actor e escritor. 
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A NOOA. 'l'ERRA 

Á Real Academia da Historia 
que tanto vela polas eternas 
esencias da Espafia autárquica e 
obsoleta, caberia someterlle ao 
seu hispánico criterio unha 
cuestión histórica, arqueolóxica 
e pirotécnica de moito carallo, 
que conmoveu as almas e os 
corpos ateridos dos que concu
rriron iste ano ao Fogo do 
Apóstol. Xigantes, cabezudos, 
títeres, monifates, serviron bai
xo a chuvia, de preludio ao bo 
pobo para o seu espectáculo fa
vorito, qus espera con ilusión 
crecente, a proba de repetidos 
desencantos, dende tempo in
memorial: o Fogo do Apóstol, a 
queima da Fachada, o alarde pi
róxeno que se monta ante o 
Obradoiro, e se acende na noite 
máxica de Santiago. 

AFachada que se queimaba · 
nos últimos anos era de es
tilo mudexar, en contraste 

co grandioso hastial barroco an
te a que se instala. Respondia na 
sua condición musulmana ao 
simbolismo da Festa: a derrota 
da Media Lúa pola Cruz. A Fa
chada mudexar incendiábase 
entre o astrondo dos miles de fo
guetes que embelecen o ceo de 
Compostela a máis fantástica 
das iluminacións. Viña a ser o 
Fogo a batalla de mouros e cris
tiáns como a de Alcoy e outras 
poboacións levantinas e andalu
zas, interpretada ó xeito galego 
e, polo tanto, apoteosis das 
bombas de tres mil estalos. Ven 
a ser a anual vinganza xacobea 
contra as deprediacións, quei
mas e saqueos a que someteu o 
haquib Almanzor a cidade vene
ra, anque ben composta inme
diatamente, chamaríase Com
postela (asegún o Deán Portela 
Pazos). 

Nista batalla empre alía de
rrotada a m ri ma, coa 
qu irna da Fachada rnud -

x r que sim lizaba a súa forti
ficada resistencia. Per ni te 
an 2000, a bra agarena foi re
emplazada por outra gótica, de 
rn ita altura e veracidad arqui
tectónica, có qu resultou que 
ao er do e tilo mái caracteris
ticarnante cristián, a que que
dóu queimada e vencida foi a 
cristiandade; sen que poidera 
valerlle a axuda do Pillo do 
Trono, que a cabalo, remeda na 
maravilla pétrea do Obradoiro, 
a súa aparición no ceo de Cla
vijo. 

Menos mal que a chuvia in
clemente diste verao, que 
descorazona os turistas 

(asegún me comunicóu nantron
te o xefe de sua oficina en San
tiago}, desluceu a victoria musli
me, humedecendo a pólvora e 
apagando as luminarias e o es
trondo. E a xente elegante e cre
ente, que dende o balcón do Pa
zo de Raxoi contemplaba a 
aguada victoria dos sarracenos, 
atribuiu a molladura do arma
toste á climatolóxica intercesión 
do Fillo do Zebedeo, que ten va
ra alta no .Ceo ... 

• A 'PROTESTA DE CHAM0-
80 LAMAS. Hai trinta e cinco 

GuieirQ CULTURAt . 

A derrota dos cristiáns 

anos unha sustitución seme
llante, anque non exacta, da fa
chada islámica por outra romá-

nica, o estilo cristián máis en
raizadamente santiagués, alpo
rizóu a autoridade estética e 

histórica, que entón exercía 
con singular eficacia, o Comi
sario do Patrimonio Artístico 
Nacional no Noroeste de Espa
ña, Manuel Chamoso Lamas. 
Era Chamoso unha boísima 
persoa e de pensamento moi 
próximo ao dos prohomes cató
licos de Nós, que se evidenciou 
ao ser desiñado, polos supervi
vintes do galeguismo, conserva
dor do Patronato de Rosalía 
que tiña de velar pala Casa da 
Cantora, inda sumida na casca 
da piñeira das Serrerías do Mi-

, ño. Fun seu viceconservador, o 
que me facilitou o trato con 
Chamoso, anque nada poide
mos facer de proveito na Horra 
de Paz, recuperada xa·polo Ve
llo dos Contos. 

r iso, aquil ano 1965, ti
err-o-1.-ecerde-escoitar 

Chamoso Lamas nun viño 
espafiol bebido naquelas datas. 
Saiu a colación o tema candente 
do Fogo do Apóstol: 

- Contra a nosa indicación e o 
naso informe, a Fachada será ro
mánica. 
Queimarérnonos a nós mes
mos .. . -comentou o Comisario 
do Patrimonio Artístico. 

- Casi se repetirá, pois., a desféi
ta que fixo Almanzor; se ben, 
entón, o templo de Santiago in
da non era románico, pasto que 
a igrexa de Alfonso III era de es
tilo asturian -abundaba no estu
por de Chamoso o ex-conde de 
Gravas, tamén invitado ao viña 
español. 

- Malia o que lle advertin ao ar
q ui tec to vido de Madrid, do 
Ministerio de Información e 
Turismo, pra encargarse dos ar
tefactos diste Ano Santo, acaba 
de confirmarme que a Fachada 
sera románica. Foi en van canto 
lle avisei respecto ao simbolis
mo que supoñia, atestiguado por 
unha chea de documentos a 
apariencia mahometana do 
alarde pirotécnico da noite de 
Santiago. 

- Qu~da a esperanza -suxireu 
don Anxelo Novo- de que baixo 
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unha cobertura románica se 
oculte a sorpresa dunha estrutu
ra mudexar. Se cadra, ¿non lle 
parece, Chamoso?, aparezcan 
uns arcos semellantes os da Al, 
jafería de Zaragoza. Ou sexa, que 
se proxecten alí as formas proce
dentes dos arquitectos de Alha
quen II ... 

- Non sería a vez p'rimeira que 
se atopan arabescos na orna
mentaci6n románica -concedeu 
Chamoso, cunha sorrisa na que 
traslucía a constancia dun dos 
seus mellares achádegos: o das 
dovelas do desaparecido arco 
exterior do Pórtico da Gloria, 
tan semellantes ás das arquerías 
do Palacio de Abu J afar, en Za
ragoza: as da deliciosa Aljafería, 
onde nacéu a Raiña Santa, que 
serviron de inspiración ao Mes-

• - ateo~á-sffirgr·.......,.rl=--rn,.......,r-1r--~-

románica, na que entre primo-
res arabescos xa se apuntaba o 
gótico. 

• A NEOARQUITECTURA p¡ .. 
ROXENA. Transcuridos sete lus
tros, o estilo cristián do que o 
maestro Mateo foi precursor, en
caramouse no Obradoiro, reem
prazando ao románico e ao mu
dexar que novamente levaba 
moitos anos simbolizando a mo-
rería na gran batalla espafiola. 
Pois a acertada opinión de Cha
moso, por fin se impoñera, acep
tando as súas protestas polo que
brantamento dunha tradición, 
absurdamente interrumpida, que 
o Comisario do Patrimonio Ar
tístico, fuco na sua condición de 
presidente da Real Academia de 
Nuestra Señora del Rosario de 
Bellas Artes da Coruña, e de 
membro de número da Real 
Academia Galega. 

Agora fíxose a trapallada le
vando a cabo un vello pro
x ec to neogótico, trazado 

en 1897 polo arquitecto muni
cipal Manuel García Vaamon
de, cando ise estilo aínda estaba 
tan de moda. Anque tamén o 
neomudéxar e o neorrománico 
e o neoplateresco, porque a ar
quitectura no Século XIX con
sistiu en xeral na reinterpreta
ción dos distintos vellos e fer
mosos estilos. 

Non asi no XVII, no que rei
nou some:r:ites o neoclásico. 
Por iso houbo unha etapa 

nise Século das Luces, na que a 
Fachada do Fogo mostrou tal es
tilo. Aos homes da Ilustración 
compostelá que se lles ocurrou 
acomodar a arquitectura piróxe
na ó estilo da época, non lles ca
bía na cachala que na fogueteira 
da fachada se encerrase tan pin
toresco simbolismo. Coma se 
expresaba na máis primitiva que 
foi, coma nunca debería deixar 
de ser, mudéxar-. O estilo dos 
alarifes musulmáns no que tan
tos templos cristiáns se levanta
ron nas terras reconquistadas, 
malia ser a arte dos hostís á cris
tiandad e ... Simbolicamente 
vencida nontronte, baixo a 
choiva de Santiago, moi cle
mente nista noite cos vencidos 
cristiáns, ao impedir que ardera 
ben o seu castelo. • 
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O mundo do 
emperador 

exipcio 
póclese ollar 

en Baiona. 

Q Trinque . 
Feira do Libro da Coruña 

A máis importante das feiras 
do libro que se celebran no 
país, está aberta nos Xardins 
Méndez Núñez da Coruña 
deica o dez de Agosto. Nas 54 
librarlas· que participan 

daranse cita escritores como 
Xúlio V alcárcel, Fina 
Casalderrey ou Xavier Alcalá, 
que asinarán exemplares dos 
seus libros. A feira conclue 
cun recital poético·.• 

• PÁXINAS COORDENADAS POR M2 X. GÓMEZ • 
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Alladz 
• EXPOSICIÓNS 

MARIA SOBRINO 
Colga as suas pinturas na 
sala A Fábrica. 

•MÚSICA 

TREDCADURA 
Poderemos escoitar a sua 
música de gaita en Tempo 
de iecer, inserido no pro
grama Galiza nos Sentidos, 
o Sábado 5. 

Arbo 
•TEATRO 

NovE Dous, S.L. 
Presentaranos o seu traba
llo Sobre o darw que fai o 
tabaco, o Domingo 6. 

PIFANÓ S.L. E 
TEATRO BRUTO 
Estarán en Tempo de lecer 
coa obra Con teatro Bruto, 
dentro do programa Galiza 
nos sentidos, o Mércores 9 
de Agosto. 

Baiona 
• EXPOSICIÓNS 

TUTANKHAMON 
Imaxes do descubriment.o 

, dun tesauro baixo o deserto 
exípcio, título da mostra 
que poderemos ollar na 
Casa Maria Carvajal, até o 
15 de Agosto. 

O Barco de 
Valdeorras 
• EXPOSICIÓNS 

CAMOENS 
Poderemos ollar ista mos
tra na Casa da Cultura. 

Boqu.eixón 
•MÚSICA 

Árdelle o Eixo ·e Ker-Cuez 
Agasallarannos coa sua 
música folc en Tempo de 
Lecer, dentro de Galiza nos 
Sentidos, o Venres 4. 

Bue u 
•MÚSICA 

XosÉ CoNSTENLA 
Cantautor galego que, o 
Xoves 3 de Agosto, acom
pañ.ado da sua guitarra, in
terpretará cancións galegas 
reivindicativas na Taberna 
de Pancho, (A Graña), a 
partir das 21:30 horas. 

•TEATRO 

O MAGO TETO 
Amenizará o· noso Tempo 
de Lecer co seu espectáculo 

de máxia, dentro do pro
grama Galiza no~ Sentidos, 
o Domingo 6 de Agosto. 

Cambados 
•TEATRO 

ARCO IRIS 
Representarán a obra titula
da Unha y unha, e.los que po
deremos ollar o Domingo 6. 

• EXPOSICIÓN$ 

RUBÉN BORRÉ 
lste pintor arxentino colga 
os seus cadros até o 8 de 
Agosto na Galeria Borrón. 

A Cañiza 
•MÚSICA 

ÜALIZAROCK 
ALTERNATIVO 
Música rock para o noso 
Tempo de Lecer en Galiza. 
nos Sentidos , o Sábado 5 de 
Agosto. 

•TEATRO 

LISTIN E TONTlN 
lstes dous pallasos farannos 
rir co seu espectáculo có
mico en Tempo de Lecer, o 
Domingo 6. 

. Carba.llo 
• EXPOSICIÓNS 

XERACIÓN 00 2000 
Promoción universitária, 
case corenta criadores da 
Faculdade de Betas Artes 
org~izada como gruPQ de 
traballo, móstranos unha 
exposición na que vemos 
espellos en espellos, onde 

se reflicten as cousas que 
nos·pasan, porque a activi
dade humana esixe hoxe 
unha mirada especial ... Até 
o 15 de Agosto no Centro 
Comarcal de Bergantiños. 

Cerdido 
• EXPOSICIÓNS 

FERNANOO ARRIBI 
Mostra os seus debuxos e 
pinturas na Área recreativa 
do Castro, dentro do pro

. grama Recrearte 2000, 
criado con intención de 
dar a coñecer e promocio
nar a anistas da comarca. 

. Até o 6 de Agosto. 

Cervo 
• EXPOSICIÓNS 

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

A Coruña 
• EXPOSICIÓN$ 

WlLLIAM HOGARTH 
Co título W . H. Gravador. 
Conciéncia e cntica dunha 
época móstrase a obra dun 
dos artistas renovadores da 

pintura inglesa no s. XVUI, 
que inclue 72 estampas 
cunha visión moi completa 
da sua produción gráfica, 
desde as primeiras décadas 
de 1720, nas que atacaba 
os movimentos especulati
vos financeiros da época, 
até as últimas criacións de 
comido político en defensa 
da polftica pacifista do rei; 
ou as coñecidas séries mo
rais modernas, as educati
vas, as tiras de costumes ... 
Na Sala de Exposici6ns da 

· Fundación Cilixa Galiza até 
o 31 de Agosto. 

ARTIJRO REBOIRAS 
Mostra a sua obra na Bi
blioteca Publica Provincial 
"Gont~ Garcis" até o 26 
de Agosto. 

PINTIJRA ESPAÑOlA 
CONTEMPORÁNEA 
Da colección do ICO, que 
estará até o 10 de Setero~ 
bro no Mweu de Belas Ar~ 
tes. 

AsPECTOS ÜRJXINAIS 
Arces decorativas do século 
XX. A través de máis de 
200 obxecto6 explora as in
fluenzas criativas e estiUsti
~ que configuraron o dese
t'io do século que termina. 
Cénrrase en aspectos que 
foron rexeitados polo dese
t'io moderno, o non racio
nal, o non funcional e o 
inesperado; calidades pre
sentes en catro seccións te
máticas: 1inguaxe Corporal, 
Inversión e transfarmaci6n, 
¿É o Ornamento un Crime? e 
Voos de Fantasia. Entre as 
pezas da exposición figuran 
obras importantes de moito6 
desefiadores e inclue mobles 
e lámpadas de Frank O. 
Gehry, Ron Arad, Edgar 
Brandt. .. , obxectos de cerámi, 
ca de Pablo Picasso, Roseli-

Mostrada 
vida eobna 
da gran 
artista 
galego luís 
Seoane en 
Cervo. 



•ACTOS 

CuLTURADE 
CAMBIO DE SÉCULO 
Colóquio inserido en 
Diálogo Cultural do pro
grama Compostela Mi
llenium Festival, coordi
nado por Juan A. Vela 
del Campo; o Venres 4 
estarán Carlos Castilla 
del Pina (Relacións in
terpersoa is virtuais), 
José Jiménez Lozano 
(Contar histórias en 
tempo que non é delas) 
e Rafael Argullol (O 
vértigo intnóbil) . O 
Luns 7 intervirán Cé
sar Portela (Arquitec• 
turas inquietantes), 
Agustín lbarrola (Os 
desafios da arte) e Xosé 
Manuel Villanueva 
(Fusión cultural e crea· 
ción artística contem
poránea). O Martes .8 
poderemos escoitar a 
Eurora Egido (O museo 
do porvir), José Luis 
Téllez (Fronteiras do 
sentido: música e repre
seri tación ó bordo de 
fin de século), Eduardo 
Haro Tecglen (A fuxi· 
da do coñecemento). 
Todos os dias ás 17 ho· 
ras na Sala M6zart do 
Audir.órío de Galiza. 

SOCiEDADE E 
CuLTURA 
INDÍXENA EN 
LATINOAMÉRICA 
Inserido na sección de 
Diálogo Cultural do 
programa Compostela 
Millenium Festiva! con 
Rigoberta Menchú e 
Antón Rebca, o Xoves 
3 ás 1 7 horas na Sala 
Mozart do Audit6rio de 
Galiza, con entrada li
bre. 

•MÚSICA 

CulTURAS DO 
MUNOO 
Sor Marie Keyrouz e 
L 'ensemble de La Paix, 

do Líbano. Interpreta
rán Cantos bizantinos 
das igrexas orientais, in
~erido no programa 
Culturas do Mundo. Se
rá na Catedral, o Do
mingo 6; o Luns 7 ofe
recerannos Cantos tradi· 
cionais bizantinos a cape
Ua, ás 21 horas; a ·entra· 
dá é libre (previa retira
da no Teatro Principal). 
O Martes 8, o Mércores 
9 e o Xoves 10 no Tea
tro Principal, ás 1 7 horas 
con entrada libre estará 
Monajat Yulchieva. 
Canto desde Uzbequis· 
tán con Clase demos· 
tración para nenos. O 
Martes 8, Sheikh Ah
mad Al -'Tuní, de Exip
to presenta Canto do 
Alto Exipto. O retorno 
do sultán munshidín; na 
praza da Quintana ás 
23:30 horas, tamén con 
entrada libr~. 

MICHAEL NYMAN 
Estreará Ópera en catro 
actos, baixo a dirección 
musical de Harry Lyth; 
dentro do Compostela 
Millenium Festival, o 
Xoves 3, o Venres 4 e o 
Sábado 5, ás 22 horas 
no Au.di t6rio de Galiza 
(entrada única 2.000 
pta.). 

•TEATRO 

MA T ARILE TEATRO 
Oferécenos a estrea de 
Primeiro mooemento: pa
ra figuras brancas , da 
autora e produtora Ana 
Vallés; produción en
carregada polo Compos
tela Millenium Festival, 
na que unhas figuras 
brancas, familiares, per
didas na memória, far· 
man unha procesión 
groresca, sempre de 
noire, por suposro. Ac
tores e actrices, baila
rins de danza tradicio
nal e conremporán~a. 
cantante e músicos ce-

nificarana o Xoves 3 e 
Sábado 5, ás 23:55 na 
Pr~za da Quintana. 

CHÉVERE 
Iste coñecido grupo ga
lega estreará, na praza 
de. Cervantes, o espectá
culo de rua, inserido no 
programa Compo$tela 
Millenium Festival, titú
lase Casa tomada, ins
pirad a no relato do 
mesmo título de Cortá
zar. ¿Que pasaria se os 
lugares onde vivimos 
van desaparendo como 
na história do escritor? 
Será o Venres 4 ás 
23:55 horas. 

ROBERT WILSON 
Creador, deseñador e 
director da obra Per
sephone, que estrea na 
lgrexa San Domingos de 
Bonaval, con música de 
Gioachino Rossini e 
Philip Glass ¡ inserido 
no programa Composte· 
La Millenium Festival, o 
Martes 8, Mércores 9, 
Xoves 10 e Venres 11. 

O prezo da entrada é de 
2.000 pta. 

ÜPOSITO 
O grupo francés estrea
rá o espectáculo de rua 
Trashumance, _no que 
intervirá a Orquestra 
Sinfónica do Conser
vatório Municipal de 
Melide, c9 director 
Fernando Vázquez 
Árias. A cenificación 
será na Avenida Xoán 
XXIII, o Sábado 5 e o 
Domingo 6 ás 22:23 
horas. 

• EXPOSICIÓNS 

}OHAM . 
0RIMOMPREZ 
Mostra a sua obra baixo 
o título lnf/.ight Lounge 
no Centro Galego de Ar
te ContempO'T'ánea. 

SOLEDAD PENAL TA 
Poderemos ollar as suas 
esculturas na Casa da 
Parra durante o mes de 

'Agosto. 

MUSEU VIRTUAL: 
SANTIAGO E 
OCAMIÑO 
As novas tecnoloxias 
presentes nesta mostra 
que permanecerá un 
ano en Santiago. Es
trutúrase en sete par
tes, desde as que se po
derá acceder aos pon
tos máis rechamantes 
da cidade e experi-

mentar sensacións de 
imersión grazas á com· 
binación de efectos vi
suais e auditivos ou vi
sitar un museu virtual 
con extractos temáti
cos da Fundación Ora· 
nell e do Museu do Po· 
vo Galega. Tecnoloxia, 
interfaces virtuais, 
multimedia .. . No Pazo 
de Fonseca. En Setem
bro trasládase a San 
Martiño Pinário. 

MEMéRIAS 
00 lMPÉRlO ÁRABE 
Mostra que podermos 
ollar na sala "Isaac Oiaz 
Pardo" do Audit6rio de 
Galiza, até o 27 de Se
tembro, dentro do 
Compostela Mil!enium 
Festival. 

AUTO·RETRA TO 
DE SANTIAGO 
Até Setembro na lgre
xa da Compañia. Unha 
exposición elaborada 

·desde un ponto de vista 
diferente e que reauire 

_ unha ollada, tamén, di
ferente, onde os senti
dos, a procura da cida
de e o re-encentro con 
ela prodúcense a través 
dos máis diversos ele
mentos: persoas, sons, 
arrecendos, poesia ... + 

Persephone, 
do director 

Robert 
Wifson, en 

San 
Domingos 

de Bonaval. 

ne Delisle ... ¡ obxectos de vi
dro e cristalería de Fulvio 
Bianconi, Dale Chihuly ... ; 
xoias e obxecws de metal de 
Salvador Dalí, Bruno Mar
tinazzi ••. ; ou teas de Adele 
Lutz, Junichi Arai, Jack 
Lenor Larsen entre outros. 
Até o 30 de Setembro na 
Fundación Barrié. 

durante o pasado de Xullo 
e que continúan neste mes. 
O que alf nos oferecen ista 
semana comeza coa Mostra 
de artesania popular, que 
poderemos ollar nas ruas 
Real e Dolores o Xoves 3 e 
o Venres 4. Ás 22 horas do 
Xoves música cubana con 
Son Añejo ..• El Alma de 
Cuba, no Parque Raiña So· 
fia con entrada gratuita. 
Poderemos asistir ao festi
val folclórico Cidade de 
Ferrol-A Repichoca, que 
se celebrará o Xoves 3, ás 
19 horas, nas ruas do Cen
tro e o Venres 4, ás 19: 30 
horas na Praza de Armas. 
o vénres 4 haberá con· 
centración Moto-Clube 
Orballo, que continuará 
até o sábado, e ás 22 horas 
Los Suaves e Barón Rojo 
en concerto no Parque Rai
ña Sofia. O Sábado 5 Joa· 
quín Sabina cantará temas 
dos seu último traballo no 
Parque Raiña Sofia. O Do· 
mingo 6 , ás 19:30 horas, 
festival infantil Xogo Xi· 
gante da Oca, que durará 
até o Domingo, na Praza de 
Armas, onde tamén se rea· 
lizará, ás 21:30 horas, o fes· 

•tival de habaneras; roen· 
tres que no Parque Raiña 

Os Quioquilláos 

A EsPAÑA DE 
CARLOS V 
A arte da praw e das xoias, é 
o tftiulo da exposición que, 
con motivo da comemora
ción do seu centenário, po
deremos ollar na Sala de 
Exposicións do Quiosque 
Afonso até o 1 7 de Setem
bro. 

•ACTOS 

FEIRA DO LIBRO 
E Feira do Debuxo e do 
Gravado, que. poderemos 
visitar na atienida 'dos Can
tóns, até o 10 de Agosto. 

Ferrol 
•ACTOS 

FESTAS NA CIDADE -
DOMAR 
Con distintos actos que se . 

veñen realizando 
Sofia poderemos asistir ao 
Festival Rock -2000, que 
presentará aos finalistas do 
concurso e un concerto de 
Danza Invisible. O Luns 7 
ás 19:30 realizarase un fut
bolín humano na Praza de 
Amboaxe e ás 22 horas, 
Festa infantil na Praza de 
Armas. O Martes 8, pode
remos balitar as rumbas 
de Azúcar Moreno, que 
cantarán na Praza de 
Armas. O Mércores 9, 
ás 21 horas, o grupo Sa· 
rruga Teatro oferéce
nos o seu espectáculo 
"Neiaua", estructuras 
móbiles e enexeñeria 

Continuan a sua xira pa
las vilas de Galiza coa 
obra Os quinquilláns, 

mecánica, polas ruas do 
centro e Praza das Armas. 

• EXPOSICIÓNS 

64 PERSONAXES DA 
ALBA DE GLORIA DE 
CASTELAO 
Unha significativa visión 
histórica de Galiza na que 
coma un desfile van apare
cendo os grandes persoei· 
ros, desde Prisciliano até 
Valle lnclán, reconstruidos 
mentalmente por Caste· 
lao. Ista tarefa plástica foi 
obra de José Geada, que 
se estreou como proxectis
ta de pezas de cerámica, 
coa axuda no referente his
tórico polos historladores 
Marta Gomález, .Glória 
López, Alfonso Mato e 
Javier Rey. Estará na Ga
leria Sargadelos até o 30 de 
Agosto. 

que cenificarán o domin· 
go 6 polas ruas de Laxe e 
o Luns 7 polas da Rua. + 

A Fonsagrada 
• EXPOSICIÓN$ 

TERRA DE FOOO 
Poderemos ollar a mostra 
de fotós da rodaxe ·desta f¡. 
ta no Museu Etnográfico 
Comarcal. 

Gon.d.omar 
•MÚSICA 

LIORNA 
Música para o Tempo de 
Lecer a cargo diste gupo, o 
Sábado 5. 

·A Gudiña 
• EXPOSICIÓN$ 

ÁNGEL MANUEL 
' RODRIGUEZ 
Mostra os seu traballo bai
xo o título Expresións, que 
poderemos ollar na Casa da 
Viuva, até o 31 de Agosto. 

Lugo 
• EXPOSICIÓNS 

PASTOR ÜUTEIRAL 
Mostra itinerante á que 
poderemos asist_ir na 

Biblioteca Pública Provin
cip.l , atéo i9 de Agosto. 

FRANCISCO SANTOS 
Mosrra as suas esculturas, 
até o 29 de Agosto, na 
Sala de Exposicións Capela 

cA NOSA TERRA 
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de Santa Maria do Centro 
de Artesania e Deseño de 
Galiza. 

MURALLA DE LUGO 
Exposición do prémio de 
fotografía que poderemos 
ollar no Museu Provincial 
até o 18 de Agosto. 

VlRXÍUO VIÉITEZ 
Mostra as suas fotografias 
na Fundación Caixa Galicia, 
até o 31 de Agosto. 

!MAGO ANTIQUA 
É o título da mostra ar
queolóxica que podereo
mos ollar na Sala Porta 
Miñá. 

•ACTOS 

HOMENAXEA 
FRANCISCO 
CARBALLO 
Será o Venres 4 e comezará 
as 19:30 coa placa conme
morativa na casa sua casa 
natal; ás 20:30 horas, na 
Biblioteca Pública, realizara-

~ se Uilha dedarac'iót{ tri.sti-' 
tucional, a execución pú· 
blica do acordo plenário 
polo que se lle pon o nome 
de Francisco Carballo. á bi
·blioteca municipal e Di~r
tación de Anselmo · López 
Carreira sobre o historia· 
· dor; e á~ 9~10 será ~ ce~
homenaxe no Castelo ·me
dieval. Para as adhesións, 
remitilas ao enderezo: Co
misión Homenaxe a Fran· 
cisco Carballo, r/ Cardeal 
Quiroga 44, .32700 Maceda 
(Ourense). Tfno.: 988 205 
193 e é96 891 853. O pre· 
zo dos bonos para a cea é 
de 3.000 pta. e véndense 
na Casa do Concello, o Bar 
os Cazadores, e na cafeteria 
O Castelo; e en Ourense 
na Jibrer(a Torga. 

Mels 
•MÚSICA 

CARTETO CASTENDA 
Música de cámara inserida 
no programa O canto das 
pedras, de Galiza nos Senti
dos, que poderemos escoi
tar no Mosteiro de Santa 
Maria de Armenteira, o Do
.mingo 6. 

M.oaña 
•MÚSICA 

ALBERTO MANUEL 
O cantante angolano ofere
cera nos, con acompaña
mento de guitarra, o seu re
pertório de músicas de An-

gola, Mozambique, Cabo 
Verde e Brasil, tanto da sua 
autoria como populares e 
de autores como Chico 
Buarque, Caetano, Bonga, 
Vinicius-Toquinho e ou
tros. O sábado 5 a partir das 
23 horas no Café Teatro do 
Real. A entrada é libre. 

Mon_forte 
•DANZA 

BALLET GALEGO REI 
DE VIANA 
Baixo a dirección de Vic
tória Canedo, cenificará a 
sua última montaxe coreo
gráfica ]acobsland, recria~ 
ción de distintos aspectos -
da cultura galega e na que 
_se estabelece un diálogo 
entre -os bailes tradicionais 
da Galiza e os das outras ci
dades euopeas que compar
ten a capitalidade cultural. 
A música estará a cargo do 
Grupo de Gaitas da Co
munidade Autónoma de 

-Galiza, con gaita, violino e. 
frauta. Será o Venres 4, ná 
praza da Compañía, á~ 

--·2Z!"O horas. :. · ~ · ,.~ 

•EXPOSICIÓN$ :::: 

E1xo ATLANTICO . 
iV Exposición de pintura . 
que poderemos . ollar at~ e 
16 de Agosto na Casa _da 
ciultura. 

Monterrei 
•EXPOSICIÓN$ 

MONTERREI E O 
XACOBEO 
Exposición permanente 
que se pode ollar no Casie-

. lo de Monterrei. 

_ Mux:icas 

~o 
'° f-0!: o, 
Ot (.'.) z <t 
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o 
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A Biblioteca 
Municipal 
de Maceda, 
poracardo · 
plenario, 
levará o 
nomede 
FranciKo 
Carbal lo. 

Tras dez anos e oito discos de folc tradi
cional, iste grupo vigués despídese do 
público no que está sendo sua derradei
ra xira por distintas cidades galegas. Ista 
semana actuarán en Oleiros, o Venres 
4; en Monforte, o Sábado 5 e en-Beettt---t---
zos (Centro Cultural Caixa Vigo e Ou-
rense) o Domingo 6; o próximo 12 diste 
mes actuarán en Ribadeo. • 
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Cristina 
García 
Rociero 

mostra as 
suas~s 

en Santiago 

\. ' '., 

ANOSATERRA 

··················~··································~·········~··········· 

Muxia 
•TEATRO 

T ALIA TEATRO 
Cenificará a obra Menos 
Lobos, dentro dos Circuitos 
Culturais de Galiza nos Sen
tidos, o Xoves 10. 

Ourense 
• EXPOSICIÓNS 

ÜORES DE LAS 
CuEVAS 
A pintora luguesa móstra
nos a sua obra que forma 
parte do circuito de 1.tine
rantes que está a presentar 
por Galiza obras de dife, 
rentes arti'stas . Titúlase 
Narración da paísaxe, un
ha selección de paisax.es re
ais e imaxinários, de enti
dades físicas transformadas 
subxectiv'amente e cunha 
dimensión nova. Estará até . 
o 26 de Agosto no Ateneu. 

]A VIER VIEIRA 
Mostra as suas esculturas, e 
Vento colga as suas pintu
ras, na Galeria de Arte A . 
Carballeira. 

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

O .... rt1gueira 
•TEATRO 

ARTELLO, TEATRO 
ALLA ScALA 1 :5 
Cenificarán a obra Unha 
de amor, o Sábado 5. 

Pantón 
• ÉXPOSICIÓNS 

JUAN ]OSÉ 
Titula a sua mostra de fo
tografias Lugo Monumental, 
que poderemos ollar no 
Arquivo Histórico Provin
cial até o 4 de Setembro. 

Ponteved.ra 
• EXPOSICIÓNS 

XXVI BIENAL DE 
ARTE 
Organizada pola Deputa
ción de Pontevedra, no Pa
zo da Cultura e na Faculda
de de Ciéncias Sociais. 
Participan nest:a edición, 
que poderemos contemplar 
até o 1 de Ourubro, T. Re
caréns, M. López, D. Gar
cía, A. Barreiro, M. An
son, S. Cinto, C. Nogueira, 
A .M. Tavares, B. Torres, 
A.. Olaio, J. Vasconcelos, 
L. Koch, J. Pefíafiel, Mare
pe, L. Almarcegui, M. Pal
ma, F.' Queirós, D.G. Mira
cle, D. Larrea, J. Damasce
no, R. Costi, J. Onofre, J. 
Lopes., M. Rego, Entertain
¡:nent & Co., A. Gallinari e 
R Garbelotti. Ademais po
deremos contemplar as 
mostras, organizadas por 
esta ~esmo organismo, 
adicadas aos Novos Valo
res, no teatro Principal do 4 
de Agosto ao .10 de Setem
bro, e a Rafael Alonso, no 
Pazo Provincial nas mesmas 
datas. 

JESÚS PASTOR 
Mostra o seu traballo que, 

/ ....................................................................................... ..... V enres 4, na parr6quia de San 
.J]omingos, inserido no pro
grama O Canto das pedras. Convocatórias 

PRÉMIO DE POESIA 
]OHÁN CARBALLEIRA 

V edición na honra de Xosé Gómez 
de la Cueva, máis coñecido por Jo
hán Carballeira, convocado po,lo 
Concello de Bueu. A el poderán 
concorrer todas as persoas que pre
senten· os seus orixinais en língua 
galega, inéditos e cunha extensión 
máxima de 400 versos. Presentaran
se cinco cópias en tamafío fólio, a 
duplo espazo e asinadas con pseudó
nimo ou lema. A canda elas achega
rase un sobre pecho dentro do que 
irán os dados persoais do autor ou 
autora. As obras remitiránse á Casa 

baixo o título Los matices 
de la percepción, reflicte o 
proceso de investigación 
en tomo ao cómo e o por
qué da aparición da imaxe 
no plano, sobre unha su
perfície, asi como o com
portamento e as relacións 
dos seus elementos en ma
téria perceptiva. A aparén
cia formal das suas obras, 
unha espécie de labirintos 
acuáticos, invitan a entrar 
no xogo da mirada. Na Ga
leria de Arte Anexo até o 12 
de Agosto. 

ÓscAR BRANDARIZ . 
"BRANDA" 
Mostra da sua obra, ins~ri-· 
da no ciclo Os nasos artistas 
que poderemos ollar agora 
na Sala Teucro até o 28-de 
Agosto. 

CAMIÑODE 
SANTIAGO VIRTUAL 
Mostra itinerante da que 
poderemos gozar agora no 
Recinto Feiral. 

CARMINA SEGURA ' 
Poderemos ollar ista mos
tra das suas pinturas en 
El Mas6n, até o 5 de 
Agosto. 

do Concello, rua Eduardo Vincenti 
s/n, 36.930 de Bueu (Pontevedra) 

. indicando "V edición do Premio de 
Poesía Johán Carballeira". O prazo 
de presentación remata o 30 de Se
tembro deste ano e o prémio ten un
ha dotación única de 200.000 pta. 
O xúri emitirá o fallo no curso dun 
acto a celebrar na Casa do Concello 
o 2 de Decembro de 2000, podendo 
ser declarado deserto. O acto de en
trega 5erá 6 11 de Maio de 200 l. O 
Concello de Bueu resérvase durante 
un ano os direitos de publicación da 
obra premiada en todas. as línguas 
do Estado, renunciando o autor ou 
autora a favor do concello, na 1 ª 

edición, a calquer tipo de remunera
ción polqs direitos de autor. 

MASTER DE EsTUDIOS DA 
UNION EUROPEA 

(Curso 2000-2001) Administración· 
Europea e Xesti6n de Recursos Comu
nitários, organizado polo Instituto 
Universitário de Estúdios Europeos 
Salvador de Madariaga da Universi
dade da Coruña. A presentación de 
solicitudes pódese facer até 11 de 
Ourubro no enderezo: Casa da Ga
leria, Campus de Elviña, s/n, 15071 
A Coruña. Tfno.: 981 167 000 (ext. 
1966)! Fax.: 981167 013. t 

res Gálvez até o 25 de 
Agosto 

Póvoa de T~ 
• EXPOSICIÓNS 

ÜLIMPlA ÁRIAS E M. 
l. FAIVE 
Mostran os seus traballos 
en Expotrives. 

Red onde la 
• EXPOSICIÓNS 

REDONDELA, ARTE NA 
FIN DO MILÉNIO 
É o título da mostra que 
poderemos ollar na Casa da 
Torre até o 31 de Agosto. 

•MÚSICA 

AMANCIO FRADA 
Ofereceranos un concerto 
o Yr:.nres 4. 

Rivadávta 
•MÚSICA 

BALDO MARTINEZ 
GRUPO 

Ribadeo 
•MÚSICA 

CANTABILE 
Música de cámara que po
deremos escoitar na lgrexa 
parroquial de Santa Maria do 
Campo, deRtro do progra
ma O canto das pedras, o 
Sábado 5. 

Santiago 
• EXPOSICIÓN$ 

DALI-GALA,LACROIX 
O pritliléxio da intimidade, 
é o título da mostra-que po
deremos ollar no Pazo de 
Bendaña (Praza do Toral). 

CRISTINA 
GARCÍA RODERO 
Mostra as suas fotografias 
baixo o tftulo Grabarka. O 
Monte das 6.000 Cruces. 
Unha peregrinación Ortodo
xa en Polónia . No Museu 
das Peregrinaci6ns. 

Viana do B. 
•MÚSICA 

MUGAROOS 
Poderemos escoitar a sua 
música folc o Sábado 5, 
nos Circuitos Culturais de 
Galiza nos Sentidos. 

Vigo 
• EXPOSICIÓNS 

CARtOGRAFIA DE 
GALIZA S. XVI ,XJX 
Mostra que poderemos 
ollar até o 6 de Agostp no 
Centro Cultural Caixa Vigo 

JOSÉ .~NADO E CÉSAR 
YAGUE ' 
Mostra de escultura e pin
tura que estará no Centro. 
de Arte jaime Trigo aré o 31 
diste mes. 

RAFAEL ALONSO 
Poderemos ollar unha mos
tra antolóxica diste pintor 
no Pazo da Deputación de 
Pontevedra. 

GALERIA 
SARGADELOS 
Oferécenos unha mostra da 
pintura de Miguel A. Sán, 
chez Lareo e da de Dolo-

Música folc da man deste 
innovador artista e os seus 
músicos. O Venres 4. 

ÜRQUESTRA DE 
CAMARA MELIDAN 
Tocarán música de cámara o 

NOLAND& WARHOL 
Mostra organizada pola 
Concellaria de Cultura, na 
Casa das Artes, onde pode
remos contemplala até o 2 7 
de Agosto, titulada Postpic
t6rico-Pop: Nolan-Warhol, 
coa intención de afrontar o 

Fe.stival Arcos 
·de Valdevez · 
Os dias 8, 9 e 10 de Agosto na vila 
do norde portugués estarán o dia 8: 
The Fall, Bentley Rhythm Ace, 
Lt.No, Stealing Orchestra, Clock
work, Zedisaneonlight, Grooveri
der, Ben Love, Love Child. O mér
cores 9: Death in Vegas, The Delta 
72, Cranes, Atomic Bees, Madame 
Godard, Table Random Numbers, 
Ben Love (Fun Lovin' Criminals 
& Brand New Heavies DJ), Love 
Child, Ricardo Caseiro e remata o 
xoves 10 con Primal Scream, Eins
türzende Neubauten, The Troggs, 
Teen Spirit (tributo a Kurt Co
bain), More República Masónica, 
The Wray Gunn, Astonishing Ur
bana Fall, Krust & Dynamite MC 
eAlexFX. -

· A venda anticipada pódese adqui
rir nos postos de Turismo do Alto 
Minho e custa, do 5 ao 10 de 
Agosto, 5.500 escudos o abono pa
ra os tres dias e 3.500 a entrada
diaria. O abono para os tres dias 
conleva a gratuidade do campismo. 

. Festival 
de. Pardiñas 
Feira e festa da música e da arte 
na sua XXI edición que contará co
as seguintes actividades: o Sábado 
5, ás 19 horas, realizarase a VII 
Mostra de Artesáns, de instn.i
mentos de música tradicional; ta-

'mén haberá un festival de grupos 
tradicionais e ás 19 horas organi
zarase o XXI maratón. Pola' noite 
estarán os grupos Xérmolos-Ca
chimónia, nome dun vello gaitei
ro de Ourense "de ouvido", seis 
músicos que crian un bon clima 
de baile; poderemos escoitar .ta
mén a música de Kepa Junkera, 
de Euskadi e a música folc dos ga
legos Beladona. O Domingo 6 ás 
14 horas teremos a XXI Mostra 
de Artesanía, onde haberá exposi
cións de pintura, escultura, foto
grafia e cerámica, mostra de gaita, 
danza e coral de Xermolos; ás 18 
horas Marica Campo lerá o pre
gón e comezará a música co gtupo 
portugués Os Bombeiros, os gale
gos Seare e o grupo Aksak, da 
Provenza francesa, que mesturan 
de culturas e etnias; finalmente 

estarán o grupo irlandés Os Stom
pers, que desde a sua orbce desata
caron polo seu humor. 

Lugn.asad. 
V edición desta festa celta que se 
celebrará en Bretofia (A Pastoriza) 
e que comeza o Venres 4 a partir 
das 1 7 horas cos xogos tradicionais 
como os birlos celtas, a billarda, 
cha ve, sacos ... amenizados polo 

· grupo de gailllS de Rabade Estoupa 
caldeiros, que farán tamén pasa
rruas por· Bretaña e no Cauto da 
Auruxeira; ás 22:30 horas tocarán 
os vigueses Xistra de Cpruxo e 
Xarin, gaiteiros do Íncio, Txambe· 
la de Euskadi e Os Papaqueixos, 
da Coruña que presentarán os seus 
últimos traballos. Pregonará Xurxo 

Souto e participarán ademais os re
gueifeiros Pinto d 1:ierbón e Luís 
Correra "O Caruncho". Haberá 
inovacións na recriación dos anti
gos ritos celtas co druida rnaior do 
reino Manuel Aneiros Loureiro 
Aneiros dos Ártabros, bebidas trai, 
das da Bretafía para a ocasión, asi 
como produtos feitos con receitas 
milenárias, polvos de namorar, a 
pena do amor, o licor Mailoc, quei
mada, agasallos .. . O Sábado 5, a 
partir das 1 7 horas, celebrarase o II 
Encontro Bretón, con teatro a cargo 
do grupo Celtia; haberá ademais as 
seguintes conferéncias: "Forma
cións tradicionais na música breto
na", por Gouc'hen L'hostis, con de
mostración -de canto e música bre
tona e "Lendas de Galiza e 
Bretaña", por Luís Gómez; e ta
mén charlas e comunicacións nas 
que estará o escultor americano de 
ornee irlandesa Eadmon Ua Cuim 
"Condros", e 'outros estudosos que 
falarán das relacións entre a Breta
ña e a Galiza. Máis información na 
Asociación Xuvenil Auruxeira, tfno. 
670°507 486. -

Para Vigo me voy 
Festival de ritmo latino incluido 
na programación da festas do 
Cristo da Vit6ria de Vigo, no que 
actuan un centenar de músicos en 
distintas zonas da cidade. Come
zou o Xoves 20 e remata este Xo
ves, 3 co cantante Joaquín Sabi

. na e os seus "19 dias e 500 noches" 
no Auditório de Castrelos. + 

hlodono 
•atarán, 
xunto a 
Kepa 
Junkera, o 
sábado S no 
FeatiYal de 
Pardlñaa. 
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Fest,as 
XL ROMARIA VIKINGA . drático de História da Universi

dade de Santiago de Compostela) 
Kristinn R. Olafsson {periodista 
e eséritor islandés) e Oyvind 
Fossan; haberá ademais unha ac
tividade práctica, que consistirá 
no percorrülo-estudo en drakkar da 
ruta de penetración dos viquingos 
pola ria de Arousa e o rio Ulla; ta
mén se inaugurará a exposición 
temática titulada As Runas, no 
Salón de Plenos do Concello. O Sá
bado 5 de Agosto, durante todo o 
dia, haberá animación de rua e ás 
22 horas, nas Torres de Oeste, 
Kristinn R. Ólafsson lerá o Pre
gón literário. Finalmente o Do
mingo 6 de Agosto comezará a 
Romarfa: ás 10 horas grupos fol
clóricos actuarán palas ruas e no 
recinto das Torres do Oeste, ás 12 
horas haberá m.exill9ns gratis e 
viño tinto da Ulla. As 13 horas, 
dramatización do Desembarco 
Viquingo e defensa das Torres 
do Oeste. Haberá un xantar cam
pestre ás 14 horas e ás 22:30 ho
ras, verbena caribeña na Praza do 
Concello. Máis -información no 
Concello de Catoira no 986 546 
O 14; e-mail Catoira@concellos
depontevedra.es 

Que se vén celebrando desde o 
28 de Xullo até o Domingo 5. 
Durante ·todos os dias os catoi
renses representan a obra Ague· 
rra dos Deuses, escrita tamén 
por eles e na que personaxes fan
tásticos e mitolóxicos da cultura 
Nórdica contrasta coa recriación 
do acontecer máis humano e te
rreal. O Xoves 3 e Venres 4 reali
zaranse as Ill Xomadas Catoira 
na História Os Vikingos na que 
intervefien especialistas como 
Vicente almazán (Catedrático da 
Universidade de Wisconsin), 
Fernando López Alsina {Cate-

FESTA DO CABRJTO 

Este 
domingo, 

becerrada 
en Catoira. 

Noné 
recomendá

bel vestir 
roupa de 

estrea. 

O Domingo 6 en Crecente. + 

pasado e vixéncia de duas 
das figuras máis importan
tes da arte norteamericana 
da segunda metade do sécu
lo, como son Kenneth No
lan {1924), visceral defen
sor da abstracción postpic
tó rica, e Andy Warhol 
{ 1928-87), posicionado en 
favor da vida real con case. 
vinte anos de adianto. 

BEGOÑA OROYA 
Colga as suas pinturas no 
Real Clube Náutico. 

M. G. MARINO 
A pintora mostra as suas 
obras, na sala de exposi
cións no Centro múltiple 
de arte Visual Labora, até o 
finais diste mes. 

Os LAXE1Ros DE 
LALIN 
A colección do Museu 
R.M ª Alter d La lin que 
agora dem s ollar na Ca
sa das Arces a partir do 
V nr 21. Composta, case 
na sua t0talidade, por dese
fi s sobe pap 1, perm(te
nos disfrutar da grande fa
cilidade que o pintor tiña 
para o debuxo. Con esta 
exposición a Fundación 1--a
xeiro completa a sua oferta, 
pois ademais podemos con
templar a Colección per
manente, panorámica da 
sua produción, xunto coa 
mostra Obra gráfica, com
posta potas carpetas Caos 
Armonia e Homenaxe. Até 
o vindeiro 3 de Setembro. 

.MatapitoB ·f-Ot~ ... 

HOMENAGEMA 
ANGÓLA 
No XXV aniversário da sua 
independéncia nacional, 
que poderemos contemplar 
na galeria Sargadelos até o 
12 de Agosto. 

•ACTOS 

FESTIVAL FOLCLORICO 
DE VALLADARES 
No Monte dos Pozos, o sá
bado 5 de Agosto a partir 
das 7 da tarde e organizado 
polo Centro Veciñal e 
Cultural de Valladares ac
tuarán Lernbranzas do 
Cambre, Grupo de Danzas 
de Pradena {Segovia), 
Rancho Folclórico de Va
ladares (Vila Nova de 
Gaia), Grupo Folclórico 
Xuntanza (Tui), Grupo de 
Gaitas Aturuxo, Grupo de 
Baile Ledicias, Grupo de 
Pandeireteiras Cantarela . . 

•MÚSICA 

CARLOS NUÑEZ 
En concerto- no que pre
sentará o seu novo traba
llo, o Venres 11 no Audi
tório Quiñones de León, 
no Parque de Castrelos. A 
entrada é gratuita 

HABANA ABIERTA 
O grupo cubano estará no 
Sete Mares o venres 4 de 
Agosto a partires das once 
da noite. O preio é de 800 
pts. a entrada anticipada e 
1000 pts. en taquilla. 

ÜALICIA COSTA 
ÜESTE 
O Café Concerto ]oker, na 
rúa Carral, presenta o 1 º 
Rock'n'Roll Festival Gali
cia Costa Oeste. Sábado, 5 
de Agosto, ás 11 da noite. 
~tarán: Alley Kings, T een 
Age Crash, Rock-A-Tones 
e Ruby Ann & The Bop
pin' Boozers. Esta misma 
sala oferece os primeiros 
domingos de cada mes un
ha proxección de de cortos 
cinematográficos. 

Vi.Jagarcia 
• EXPOSICIÓNS · 

MANUEL BUSTO 
Poderemos ollar unha mos
tra da sua pintura, 14 obras 

Anu.ncios de balde 
• Mestre de Primária con experién
cia busca traballo relacionado co 
ensino ou calquer outro (Non están 
os tempos para escoller). Manuel 616 
354 911. 

• Búscase profesor de matemáti
cas comerciais e contabilidade 
para clases particulares no mes de 
Agosto en Mondariz-Balneário. Inte
resados chamar ao 606 507 853 . 

• Mestra (oposición de 1978) definitiva 
en Madrid ~ntro en formación especí
fica de persoas adultas, especialista e 
habilitada en Língua Española e Inglés 
(1 Q e 22 de ESO) e ciclos inicial e médio; 
pennutaria por praza semellante ou 
de primária ou 12 ciclo da ESO na 
Galiza. Razón nos telf. 91 409 75 60 ou 
659 194 520, perguntar por Soledad. 

• Estamos a artellar a formazón dun 
grupo de slareiros e siareiras do 
Racing de Ferro!. De interesarte 
chama ao 626 259 967. 

• Gostaria de corresponder-me com 
pessoas que falam galego. Sou bra
sileiro, formado en língua portuguesa, 
inglesa e estudo atualmente espanho!, 
mais interesso-me bastante pela ori
gem e afinidades entre as línguas por
tuguesa e galega. Estou na Coruña 
por dois dias e vou levando os jomais 
O Correo Galego e A Nosa Terra. Meu 
ender~ é: Vítor Marques Costa, Rua 
Olavo Bilac, 2059-Centro -Zis. 64001-
280 Teresina- Piaví-Brasil. · 

• Búscase profesor de matemáti
cas comerciais e contabilidade pa
ra clases particulares no mes de 
Agosto en Mondariz-Balneário.lntere
sados chamar ao 606 507 853. 

• A Peña deportivista Pardo de Ce
la ten á venda camisolas, puchas ... 
coa simboloxia da equipa, na sua se
de social , Bar San Pedro, Correlos-
19, Mor (Alfoz) . 

• En Bueu alugo vivenda en Agos
to e Setembro, tres cuartos. Tfno. 
655510161. 

• Alúgase piso na Guarda o mes 
de Agosto, en pleno porto, bo prezo. 
Tfno. 986.611 272. 

• Véndese caravana, 4 prazas, bon 
esfado e prezo. Tfno. 982 562 482 

• Véndese Mercedes, 190 2.6 E. 
Tfno. 986 296 034. 

nas que convoca a unida
de, o espácio onde ocorre a 
pintura. Estará até o 27 dis
te mes, na galeria Arcana. 

]OSÉ LUIS DE Oros 
Colga as suas pinturas na 
Casa da Cultura até o Mar
tes 8 diste mes e, desde do 
1 de Agosto podemos ollar 
ramén as de Maria Euge
nia Galindo. 

Xinz:o 
•MÚSICA 

FIANAROCA 
Música' folc para noitifia da 
vila da man diste grupo, nos 
Circuitos culturais de Galiza 
nos Sentidos o Sábado 5. 

León 
• EXPOSICIÓNS 

EL CAMINO DE 
SANTIAGO DESDE EL 
AIRE 
Que presenta 100 fotografias 
escolmadas de Xurxo S. Lo
bato das case 200 reproduci
das no libro que, co mesmo 
tftulo, publicou a Fundación 
Barrié. lmaxes de vistas xe
rais de espazos abertos e nú
cleos urbanos con tomas en 
detalle.de monumentos con
cretos . Tamén se poderá 
ollar a mostra titulada Los 
Instrumentos del Pórtico de 
la Gloria, unha selección 
das pezas reconstruidas en 
madeira pola Fundación Ba
rrié. As duas permanecerán 
no Palácio de los Guzmanes, 
até o 27 de Agosto.+ 

• Clases de matemáticas. Primaria, 
ESO, BUP, COU, Selectividade. 
Tfno. 696 281 033. 

• Vendo mostrador de carnlceria, 
frigorífico, báscula, rexistadora, lava
máns, estanterias. Telf. 982 390 449. 

• Busco xente que resida en Catalun
ya para debater e talar sobre naciona
lismo galego e poder formar a agrupa
ción do PNG-PG. Enviar un correo 
electrónico á galeguistas@mixmail.com 

• Breizhad on ha /ore' ennon! que en 
bretón quer dicer Fachendosos de 
sermos nós mesmos! Mércanos a 
nova camisola con esa lénda en cár
nico, galés, gaélico irlandés, gaélico 

· escocés, manés, bretón e galega, 
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 xar
din por meses ou quincena. Tfno. 
923 267 657. 

• Vendo chalé duas plantas e ga
raxe en Rianxo máis 2.520 m• dé te
rreo e unha casa vella ou cámbio por 
piso. Tfno. 923 267 657. 

• A rama guin~a, voceiro da insur
xéncia poética galega ven de publi
car no seu caderno dixital as seguin
tes navidades: Miguel Torga, Feo. 
Domínguez, Bob Dylan, Cristina Mari-

. ño (arte), Muguruza, X. Cordal, O 
tempo dos galegas (foro de debate) ... 
Colaborade ! (http :l/webs.demasia
do.com/ramaguinda). 

• Manesquerda, o n9 7 da revista da 
Esquerda Nacionalista Mocidade 
acaba de sair co mesmo prezo (40 pe
sos), pero mudando o formato, tentando 
que sexa máis dinámica e attactiva. 
Contén temas como· os Retos do movi
mento xuvenil nacionalista de cara o s. 
XXI; Proceso de configuración e disolu
xión da ANPG con motivo do 25 aniver
sário da sua fundación; Democrácia 
paritária; Ecosociafísmo; Recensión de 
libros do profesor Taivo; A lufta do movi
mento afroamericano polos dereitos ci
vis; 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 me
ses de Xullo e Agosto. Por necesida-

de económica o prezo é asequíbel. 
T elefonar ao 639 833 585, das 8 do 
serán en diante. 

• Selos novos, con ou sen goma, 
usados mundiais e tarxetas telefónicas 
novas ou usadas. Compro e vendo. 
José. Apdo. 32.004. 28080, Madrid 

• Rías Baixas. Alugo chalé con xar
dfn por meses ou quincenas. Ven
do chalé 2 plantas máis garaxe e 
2.520 m2 de terreo e unha casa vella. 
Tfno.: 923 267 657. 

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

.. O BNG de Alfoz-O Va/adouro 
ten unha páxina na interrede , 
onde se poden ver todol'¡ os núme
ros da sua publicazón local "A Fur
na": http:/lmembers.es.tripod.de/va
ladouro. O noso enderezo postal é o 
Apdo . 27, 27770 - O Valadouro . 

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

• Á vosa disposición dous novos 
números d' A Esco·tma. Pódense so
cilitar gratuitamente, tan só enviando 
un selo de 35 pta, a Alberte Monán 
Noval, rua Espiño 162, 15.405 Ferrol. 

• Vendo autocaravana (cociña, cale
facción, baño, água quente, liteiras, tol
do ... ), con motor Mercedes diésel. Ba
rata. Telf. 986 324 4321600 717 628. 

•Vendo acordeón diatónico dunha só 
ringleira en tonalidade de Do. Menos de 
un ano e case sen emprego. Axeitado 
para tole. Marca Hohner. 60.000 pta. 
Perguntar por Xoán no telf. 981 316 543. 

• A Taberna de Pancho de Bueu 
apresenta actuazóns todos os Xoves. 
Se fas música, teatro, títeres, foto
grafia ... aqui tes un sítio no que po
der expresarte. Chama ao 986 324 
432 ou 600 717 628. 

• Dou clases de Bokhrán na casa e 
a domicílio. Ampla experiéncia e bons 
prezos. Tamén cursos en festivais e 
todo tipo de institucións. Perguntade 
por Xoán no telf. 981 316 543. • 

PERCORRlOOS POLA VIA DA 
PRATA 
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Na provfncia de Ourense. Organizado 
pola Asociación Galega de Amigos dg Ca
miño de Santiago. Coordina or: scar 
Sánchez Ruido; tfno,: 988 235 712 

A VIAXE MARITIMA XACOBEA · 
Organizado polo Clube Náutico do Ca
sino de Viveiro. Primeira etapa: ruta Vi
veiro e Sada; segunda: Camariñas¡ e ter
ceira remata na comarca de Arousa. In
formación no Clube Náutico de Viveiro. • 

' 
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Douarnenez 2000 xunta o património de· mar de todo o continente 

As velas das dornas no mar bretón· 
-0. G. LUCA 

A Te/enn Mor e a An Eostig 
spn duas goletas sardiñeiras 
de bordo baixo e prominente, 
pensado como banco de la
bor para virar redes a man. 
Reviveunas Treizour, a acti
va asotjiación de que a vila 
bretona de Douarnenez fun
dara no 79 para salvar os bar
cos de pesca tradicionais. 
Agora navegan xunto das 
dornas de Arousa a longo do 
porto vello de Rosmeur, meti
do nun retablo" de granito 
pardo. Celebran Douarnenez 
2000, a grande festa bretona 
dos barcos pesqueiros a vela 
e remo. 

Da illa de Tristán ao areal de 
Dames hai un mundo de· velas. 
!;:stán os lugres bretóns, man
gudos coma zocas, aparella
dos ao tércio, de vergas altísi
mas e elásticas, con máis 
arrancada-para turrar da rede 
que cen remos de galera; os 
oselvars noruegos, de pano li
ñán cuadrado que parecen co
piados da inscultura de Sorna 
(Domai6), a nosa pedra R'oset..: 
ta do mar; os curraghs irlande
ses, botes de lona embreada 
que foran antes de coiro, como 
contaron os cronistas de Ro
ma; a dorná, o bote de relinga, 
a buceta e a traiñeira e un ve
leiro ucraino construido en tin
gladillo con aparello de cruz e 
vela broslada. 

Esta peregrinación de velas e 
remos de todo o continente pa
ra o mar dé Douarnenez, a ria 
da fisterra bretona que acom-

-paña o perfil de Brest, nace u 
__. . ,.;-da~·uela iniciativa de . Treizour, 
. da-qué sairan despois' o Muse.u 

do Barco de Port-Rhu, a revista 
Le Chasse-Marée e. a Federa
ción da Cultura Marítima de 
E}tetaña. A recuperación e .con
servación das artes tradicionais 
da mar xa é un clamor en todos 
os 'paises da UE. 

"Nun encontro internacional co
ma o de Douarnenez, o que· 
máis chama a atención dos 
barcos tradicionais galegas é 
que están vivos, en uso -co:. 
menta Dionísio Pereira, un dos 
fundadores 'da Federación Ga
lega pola Cultura Marítima; a 
institución que fixo posibel a· 
presenza do País. na cita de 
Douarnenez-. A Bretaña tivera 
que aprender dos seus mariñei
ros veteranos a arte da mano
bra de -vela, esquecida despois 
de perderen a sardiña". 

das e Bretaña, na rota que fixe
ra o monxe Efflam no século V, 
abordo dun barco de coiro, or
ganizada pola asociación bre
tona Aux Marchees du 
Chamou. A primeira recupera
ció.n dun barco forrado con pel 
de vaca curada por procedi
mentos tradicionais, dirixíraa 
en Noia Alonso Romero en 
1978. (O cosido do coiro arte
sanal dos noieses_ resolvera, 
entre outros, os problemas de 
construcción do barco Brendan 
do irlandés Tim Severin). 

A idea dos organizadores de Asillas do estaño 
Douarnenez 2000 é a dunha 
antolóxica viva das culturas de En Douarnénez 2000 estable-
mar de todo o continente, con ceronse os termos da Rota do 
intercámbio de barcos e tripu- Estaño. A navegación trazada 
lantes: unha interreg da vela e no encontro bretón vai dende 
do remo. Feita en Bretaña, non Escócia á foz do Miño, con re-
podia evitar un acento nas rela- caladas na Bretaña, o País 
ción entre as fisterras célticas, Basca e Galiza. Cada escala 
con atención aos outros idio- deixará nunha Pedra da Unida-
mas, as línguas sen Estado' de, transportad& polos barcos 
que deron unha parte importan- - que fagan a . travesia, marcas 
tísima da n·omenclatura de mar. características. A pedra queda-

rá na Galiza despois da Escola 
A esta idea atlántica pertence a de Cahteiros de Poio lavrar a 
navegación entre as illas Hébri- marca derradeira, se cadra un-

Galiza xa é unha refe..Wncia nos encontros ele barcos tradicionais ele Bretaña. 

ha espiral. Da rececpción dos 
barcos encarg_arase o concello 
de Poio, no verán do 2001. Na 
expedición participarán grupos 
de teatro e música cun progra
ma de actuacións en cada es
cala da viaxe. 

A navegación palas illas do pel-" 
tre ou estaño, parece arranca
da das páxinas de Xosé Maria 
Castroviejo, o autor que máis 
veces cita a singladura das 
Cassitérides. O País conserva 
memória dos barcos que bus
caban o estaño nas Sisargas e 
nas Cies. Na illa do Sul das 
Cies, a· fenda dunha mina ro
mana de estaño serve de mar
ca aos mariñeiros da ria, que a 
nomean O Raio, na crenza po
pular de que a decruarara un 
lóstrego. 

A Federación Galega pala Cul
tura Marítima presentou en 
Douarnenez o V Encentro de 
Embarcacións Tradicionais que 
se vai celebrar en Bauzas no 
2001 coa colaboración da área 
de Patrii'nónio da concellaria de 
9ultura de Vigo. 

Gen participantes da Galiza 
mobilizou a FGCM. Procedian 
de Amigos da Dorna Meca, de 
Ogrobe; a Asociacións de Vici
ños Boureante, de Poio; a 
Asociación de Mariñeíros, de 
Bouzas; Sodináutíca, de Vigo; 
o Etnográfico Mascato, de 
Cambados; a Asociación Ami
gos da Dorna, de Portonovo; a 
Contraría da Dorna, de Ribei
ra; o Clube Marítimo do 
Salnés, de Cambados e os. 
concellos de Rianxo e Vigo. A · 
Asociación de Musica Tradicio
nal Cadaloba; de Santiago,. a 
Escola de Canteiros de Poio, a 
Casa dos Ceste~ros de Vigo 
tamén participaron na festa 
mariñei-ra d~ Douarnenez, den
tro dun Vil/age Galicien. A Ta
berna Mariñeira, iniciou aos 
fisterrán do norte no canibalis-
mo do polb6.• · 

Bolívar 
XAN CARBALLA 

N a sua Canción pala 
UnidLUle Latinoamerica, 
na, Pablo Milanés es, 

cribia o verso "Bolivar lanzó 
· unha estrela, que onde Marti 

bril.lou". Simón Bolívar, o 
grande debelador das indep~n, 
déncias de América, xunto ao 
cubano José Marti, o que ad, 
vertiu de que o perigo viña do 
"Norte brutal" . Agora gaña 
Hugo Chávez limpa e maiori, 
tariamente os comícios vene, 
zolanos e as grandes cadeas in, 
formativas refírense ao seu 
pais e á sua folla política con 
grande inflación de adxecti
vos. Unha mostra: "o estado 
chamado bolivariano", "a sua 
arrobada esposa", "o singular 
presidente", ou sobre un plano 
do presidente da República 
cantando o himno venezolano 
"asi destroza Chavez o himno 
do seu paí ". 

O ascens de Chavez ao poder 
é avalado p r un apoio p pu
lar arrebatado que acabou 
cunha altemáncia corrompida 
do partido tradicionai barri·
dos do mapª. O que en Méxi
co foi "a fin da d itadura do 
PRI" e Vicente Fox un heroi 
de matriz Coca,Cola, é en Ve
nezuela un "experimento po
pulista de incerto futuro". 

Pero a Constitución bolivaria
na foi sancionada maioritaria
mente e o trunfo de Chávez 
non tivo apenas denúncias de 
irregularidades nos comícios. 
O espácio que se abre de futu
ro nunha América sempre bai
xo a forma apretada dos Esta
dos Unidos, é o que non se 
perdoa na cadea informativa 
que somete a Venezuela á aná
lise sectária. 

O novo espácio polftico que e 
abre en Venezuela pode estar 
cheo de incertidumes. O pe, 
tróleo non ahonda para tirar 
da miséria á povoación, como 
tampouco a Brasil a sua inacá
bel riqueza lle serve para evitar 
a fame a grandes faixa da po, 
voación. Pero os probes vol, 
ven estar no discur o p lítico . 
e a necesidade dun novo re, 
parto da ri ueza no mund 
ábrese paso en América. Men
tres non se entenda qu o es
tómago non se sácia con bom
bas e que a democrácia ten 
que ir máis alá da cita cuatria, 
nual coas urnas non se com
prenderá o parto que nestes 
anos vive América. Longo, 
doroso, ás veces abor:~ado, pe, 
ro sempre empuxado ·polo de
safio dunha povoación xoven 
que quer máis futuro que a fal, 
sa quimera da globalización. 
Bolivar lanzou a estrela. • 

V oLVER AO REGO 

Odinosáurio do paro está 
nas últimas, co gañote 

, tro.nzado pola espada 
flamíxera de Aznar, esmirriado 
riun 8.97%? Non. Máis ben o 
Govemo central mandou pre, 
parar un dragón de plástico que 
trousa os bofes segundo as nece, 
sidades do guión presidencial. 
A truca de paro calcúlase sobre 
un lnqu~rito da Poboación Ac, 
tiv? que non admitiría nen a 
conservadora OIT. + 


