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Tres novelistas
saen dos escanos do Parlamento
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Nengun dos tres grupos menciona oproblema da contaminación
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Eladio Rodríguez González
Escolma de poemas
Unha coidada aproxima ión
á obra poética ?o gran
lexicógrafo en edición anotada
por Xesús Alonso Montero.
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Pala libertade e
a democrácia
A vida é o principal direito, pero poñéndoa como arreda, non se po,
den amagallar todos os dernáis. A cantilena deitoral do PP nas Bas,
cangadas soa ben: "pola liberdade e a democracia". Pero nestas pala,
bras acóchase unha auténtica cruzada antinacionalista na que está au,
sente tanto a democracia corno liberdades roáis esenciais. Manipúlase,
terxivérxase, dernonizase, péchanse rneios... O secuestro do inquérito
do CIS, a política informativa da TVE, perdendo, por exemplo a con,
dena do lehendakari ao atentado último, as invencións informativas sen
a máis mínima ética dos rneios privados próximos ao PP (compárense
por exemplo os rileios cataláns e os galegos), a defensa do todo vale Pª'
ra acadar Ajuria Enea... son alguns exemplos. O problema é que, se o
PP consigue uns bons resultados con esta política, na Galiza agárdanos
algo semellante. Non hai máis que ver como nos ambientes do PP pre,
tenden acuñar a palabra Beiras~borroka para definir as protestas sociais
que se dan na Galiza. Observar corno protestas normais na universida,
de, ao estilo Maio 68, son apresentadas agora corno rnírneticas do Pafs
Basco. Ou ollar como elementos especialmente lúcidos e activos da so,
ciedade capitulan ante a presión do poder, aceitando perigosas morda,
zas que non estiveron dispostos a aceitar no franquismo. +
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Nengun dos tres grupos que aspiran ao control de ENCE mencionan o
problema da contaminación
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inda que na propaganda ENCE
asegura que a fábrica abandonou o procedimento de branqueo de pasta ao sulfato polo do
ozono e os peróxidos, unha parte importante da producción utiliza cloro. Cando a Xunta pechara
cautelarmente ELNOSA despois
dun acidente, ENCE recoñeceu
que non podia seguir producindo
pasta de eucalipto sen o cloro da
fábrica anexa. Nas balsas de decantación gárdanse enormes
cantidades de lodos cargados de
mercúrio, metais pesados e organoclorados. As moléstias producidas pola contaminación aérea son idénticas que as das úñtimas tres décadas, a pesar das
repetidas promesas que fixo a
fábrica·de neutralizalas.

sempre que se citar

procecléncla.

A.N.T.

fumes in-espirábeis.

A Sociedád Estatal de Participaciones Industriales (SEPJ) vai liquidar o 51 % das accións da Em-

presa Nacional de
Celulosas (ENcE),
na que está integrada a fábrica de
Lourizán en Pontevedra. No prazo
dun mes a SEPtdeci dirá quen se
queda co 24,9%
das participacións
e a seguir colocará en bolsa o 26%
restante.

AsoNAE

establece ria
co occidente
asturiano
Galiza, Douro e
Tras os Montes
un verdadeiro
eixo atlántico
do eucalipto.

Das tres opcións
para a compra de
Ence, dúas son do
grupo portugués
SONAE, proprietário de PORTUCEL,
que
produce
600.000 toneladas anuais de
pasta de eucalipto. Coa suma
das 620.000 toneladas que fa~ri
ca ENcE, a compañia portuguesa

dominaría o mercado pasteiro do
Sul do continente
e aspira a competir coa grande
corporación da
sueca SróRA e a
finesa ENso, que
a pouco de fusionarse en 1977
anunciaran que tiñan formalizada a
compra de ENcE.

SróRA-ENso é a
primeira . indústria
papeleira do planeta con 13 millóns de toneladas. Ten máis de
40.000 traballadores e govema un domfnio forestal de 2,6 millóns de hectáreas. A
SoNAE calcula que poderá darlle
réplica en breve mediante a ex-

tensión dos cultivos de eucalipto
que encetara ENCE no Uruguai,
Brasil, Arxentina e Chile en 1990
coa sua filial IBERSJL VA. A producción média desta espécie en Galiza é de 15 metros cúbicos por
hectárea e ano.' En Santa Cruz
~abrália (Estado de Bahia no
Brasil), ENCE supera os 23 metros cúbicos por hectárea e ano.
A silvicultura dos bosques nórdicos non pode competir con estas
cifras doutra maniera que non
sexa a continua extensión do
bosque cultivado.
A desaparición de aranceis dentro dos acordos da Organización
Mundial de Comércio deixa ao
grupo portugués de mans libres
para importar eucalipto procedente destas plantacións de
América en expansión e tamén
de lndonésia.
Pasa á

:Pwna seguinte

· ESTA SEMANA
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Vén da páxina anterior

Eixo Atlántico do eucalipto
A SoNAE sae con avantaxe ·na lista de compradores de ENcE-CEASA(Ce/ulosas de Astúries, aobsorbida no 2000)-ELNOSA-IBERSIL VA.
Xa ten o control de TAFtSA e a
alianza do BANCO PASTOR e FoRESGAL. En duas décadas extendeu o eucalipto en Portugal (Douro, Tras os Montes e Alentexo)
até ocupar con esta espécie o
16% da superf ície arborada do
país. Con Galiza, o occidente asturiano e Tras os Montes a SoNAE
fundaria un verdadeiro eixo atlántico do eucalipto.
Na Xunta aseguran que Fraga
teme as consecuéncias políticas do domínio de Belmiro
Mendes de Azevedo, dono de
SONAE, sobre ENCE e TAFISA.
Que se pode esperar do poder
de presión dun só grupo sobre
dúas indústrias en proceso por
delito ecolóxico? O comportamento de SONAE con TAFISA
nos ültimos seis anos (a promesa imcumprida de apresentar un plano de translado) ser-
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Nós queremos que os que merquen
ENCE saiban que se fan
cunha indústria ilegal, sometida a
proceso por delito ecolóxico continuado,
con presión e opinion social en contra"
presidente
.
da Asociación para a Defensa da Ria

ANTON MASA,

ve de mostra. Non serian ENCE
e TAFISA as primeiras empresas
que Mendez de Azevedo compra para cambialas por solo
edificábel.
Ao mesmo tempo, o funcionariado de ENcE, que ten a maioria
da nómina en Madrid, conspira
intensamente contra SONAE
para non ter que buscar piso en
Lisboa, se chega o caso, e
apoian a candidatura de CAtXAGALICIA, BANCO ZARAGOZANO, FINSA e BANKINTER.
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lembrou que despois.do 2018 a
Lei de Costas impedirá que a indústria continue a operar na ubicacion de hoxe.

pechar con só dez anos de rendabílidade, ou é que despois
van edificar?".

Unha indústria ilegal
En carta ao vice-presidente do
Governo central, o Alcalde exixe en todo caso que a cantidaoe percibida pola venda da fábrica se reinvista na comarca
de Pontevedra. Estes cartos
poderian destinarse ao saneamento integral do fondo da ria,
á .cQnexión entre autovias, tren
e cercanias e a ordenar para o
lecer os que foran solares de
tres indústrias contaminantes,
recusadas durante décadas
~olo povo.

Ningún ·dos aspirantes fai mención do translado da fábrica de
Lourizán. A Xunta, que declarara ENCE-ELNOSA condenadas a
Antón Masa, presidente da Asobuscar outro emprazamento en
ciación para a Defensa da Ría
1995, asume a privatización . quer que a privatizacion implicunha só referéncia de Fraga a
que en todo caso o translado e,
que a ubicación non é fácilmenao tempo, advirte contra a espete revisábel.
culación: "Sonae ten interese no
negocio inmobiliario e resulta
"O Concello manifesta a sua
chocante que alguen queira
oposición á privatización e reitecomprar este complexo cando
ra a necesidade de transladar a
hai data para finalizar produc.fábrica" declarou Miguel Lores,
ción: o 2018. Non lles importa
Alcalde de Pontevedra, que
aos novos proprietários' ter que

En carta ao vice-presidente do Governo central, o Alcalde de Pontevedra exixe en todo caso que a cantidade percibida pola venda
da fábrica se reinvisto na comarca.
A.N.T.

"Nós queremos que os que
merquen ENCE saiban que se
fan cunha indústria ilegal, sometida a proceso por delito
ecolóxico continuado, con presión e opinion social en contra sinala Masa-. Un recente in. quérito de Sondaxe (filial de La
Voz de Galicia) revelaba que o
70% dos pontevedreses de toda adscripción política recusa
esta indústria".
O representante da Asociación
para a Defénsa da Ria indica
que o proceso de privatización
do conplexo levou á retirada do
anteproxecto da Leí das Rías,
comprometida pola Xunta, e á
presentación du'n novo anteproxecto máis permisivo que o anterior. "Queremos que na marcha de protesta contra ENCE-ELNOSA, o próximo dia 3 de Xuño,
a xente responda e quen a compra saiba o que compra".+

A privatización

de ENCE vista
dende tres décadas
de delito ecolóxico
O monte comunal expropiado nos anos 40 en nome do
Património Forestal del Estado cambiou unha explotación rural
e gandeira milenária pola forestación intensiva de espécies de
crecimento rápido. Violéncia sobre un xeito tradicional de uso
do monte da que proceden, en parte, os incéndios forestais
como por fin parece recoñecer a Xunta nos seus textos.
A fábrica de ENCE en Lourizán é unha consecuéncia daquel
xeito de facer política forestal. A dinámica industrial nacida dun
monte para producir pasta requeriria deseguida unha se.gunda
onda forestal claramente dirixida a incrementar a produción de
celulosa. Lonxe de interpretar críticamente esta tendéncia, o
Govemo autonómico entregou o seu próprio Plano Forestal aos
intereses de ENCE até superar en máis dun 70% a extensión
prevista do eucalipto e reducir a un 1% a superficie coberta por
espécies autóctonas.
·

Unha fábric~ de papel,
imposto para contaminar libremerite
Dende 1989 a Xunta insiste en
que a solución do anacronismo industrial dunha fábrica de
pasta de papel ao sulfato é
completala cunha papeleira.
Todos os grupos industriais do
papel abordados respostan
que xa usan a magnífica pasta
de eucalipto de ENCE enviada
por mar dende o porto de Marin a un prezo competitivo.
No proceso de elaboración da
pasta ao sulfato, a factura
máis alta págaa o entorno da
fábrica: contaminación por
mercúrio, metais pesados e
organoclorados; fumes irrespirábe is, cinsas de biomasa,
restos de calcinación da lexívias negras e a ameaza dunha
fuga de cloro que se converte
várias veces en realidade trá-

xica. E sobre todo a forestación inducida do eucalipto. Esta espéci'e xa excede nun 70%
as previsións do Plano Forestal, despois da Xunta subvencionala durante anos. Moitas
áreas do país que receberon
subvencións para instalacións
de turismo están inmersas en
plantacións de eucaliptos.
Despois de tres décadas de
funcionamento en Louriián,
ENCE asegura que unha porcentaxe moi elevada da pasta
que produce branqease cun
derivado de cloro, non con cloro elemental. Pero non é posibe I saber se di a verdade.
Cando a xunta pechara cautelarmente ELNOSA (a fábrica de
·cloro alcali anexa a ENcE) víronse abrigados a apagar o di-

xestor por falta de cloro.
Fraga confiaba ·no Governo
central para obter unha pequena planta de papel. A sua esperanza era calar as protestas
contra a fedorenta de Lourizán·
cunha pinga de industrialización. A fábrica non habia chegar nunca, a pesar das ameazas de vários conselleiros contra a indústria contaminante.
Co iminente cámbio de propriedade, a Xunta reproduce o
mesmo baile estratéxico e avisa ao comprador que o prezo
da contaminación prod.u cida
pola derradeira fábrica de pasta ao sulfato e cloro que queda
toda en Europa é unha papeleira. Como auga para casa
queimada.+

,
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O presidente da Xunta siléncia estes feitos ao facer previsión de
exixéncias públicas ao novo proprietário de ENCE, que
corresponde designar ao Governo central. Significa isto que a
Autonomia está satisfeita .coa conversión do monte galego en
parque privado de cultivo da celulosas co seu poder pirófito e a
súa poderosa capacidade de exclusión da agricultura? En que
lugar destes montes de espécies de tumo curto coida o
Presidente que acaerán mellor as xenerosas subvencións
autonóm1cas~ paraio turismo?
·' '. • ; ~:"', · · · - , · ·
Caixa Galicia, e as portuguesas Sonae e Portucel non
mencionan nas suas ofertas de adquisición de ENCE o
desastre ecolóxico causado pola derradeira fábrica continental
de pasta ao sulfato e·pola planta anexa de cloro. Acaso a
Xunta, tan preocupada pola imparcialidade verbo dos
aspirantes á propriedade de ENCE, non ten previsto informalos
da incesante protesta que rodea a existéncia deste enclave
industrial dende 1963?

Disposto a non renunciar ao seu protagonismo persoal no
proceso de privatización, o presidente da Xunta sinala que a
ubicación da fábrica de Lourizán non é doadamente revisábel.
Coñecendo a escasa vergoña coa que Fraga retellou críticas
anteriores a ENCE, estamos seguros de que o que non
considera revisábel é a ubicación da fábrica de pasta. Con todo,
quen preside o Govemo da autonomia non ignora que a
concesión·da fábrica de Lourizan non pod~rá extenderse alén
do 2018. O carrumeirode intereses que envolve ao poder, á
administración do monte e á indústria da pasta parece estorbar
nesta hora crítica de cambio de propriedade un xuizo
desapaixoado sobre a trascendéncia pasada e futura da ENCE
D~clarar que todos os problemas da producción do cloro e da
pasta celulósica terán solución dende o momento en que se
realice o ciclo industrial completo do papel é como declarar que
a burro morto· cebada ao rabo.+
A NOSA 'llfilIBA

GAL IZA
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Nacionalistas epopulares. enfréntanse en Lugo poiae~ecución da senténcia do Tribunal Superior de Xustiza

Os xuíces non lle marcan o canon a Cacharro Pardo
-0- A. ESTÉYEZ

A Manuel Lourenzo, alcalde
popular de Chantada, cústalle
explicar a sua atitude no pasado pleno provincial de Lugo,
celebrado o Luns 30 de Abril.
Lourenzo votaba en contra
dunha propost~ do BNG para
incluir o pago do cánon eléctrico nos orzamentos da Deputación deste ano. "Escollin
a postura do partido. O meu
voto particular non solucionaba nada", argumenta. Se a sua
posición é chamativa débese
a que foi Chantada, ainda que
governada por outro grupo
político, Chantada Nova, quen
botou a andar hai case dez
anos a reivindicación dunha
compensación económica, regulada por lei, polo funcionamento da central de Belesar.
Lourenzo insiste en amosarse a
favor de que se pague un cánon
enerxético. Aválao .o feito de ter
pedido a execución da senténci a firme de 1994 do Tribunal
Superior de Xustiza de Galiza,
que significaria en números
máis de 1.000 mil1óns de pesetas investidos no seu concello.
Pero xustificase en que existen
outras solución ao marxe da
senténcia. "Podia· non ter acudido ao pleno, terme levenatado
na votación, pero quedei. Habia
outros compañeiros de partido,
tamén alcaldes, que seguiron a
mesma postura", di. Cal é, entón, a solución para Lourenzo?
"Esgotar a via da negociación e
elaborar un plano cun prazo de
anos para ir compensando aos
diferente concellos", resposta.
Sen embargo, Fernando Blanco,
voceiro do BNG na Deputación
de Lugo, insiste en que as excu.sas do PP non son válidas. "E
mentira que queiran negociar
cando nós xa propuxemos a formación dunha comisión con to-

· Francisco Cacharro Pardo
argumenta irregularidades
·
na senténcia do TSXG
para non executala.
Á direita,
encoro de Belesar
en Chantada

dos os afectados polo pagamento do cánon. E rexeitárona", sinala. A senténcia que obriga á
Deputación a compensar aos
concellos polo aproveitamento
hidroelectrico afecta a dezaseis
concellos ademais de Chantada:
Taboada, O Saviñao, Portomarín, Quiroga, Paradela, Carballedo, Pantón, Sober, A Fonsagrada, Negueira de Muñiz, Ribas de
Sil, Monforte, A Pobra do Brollón, Guntin, Xermade e O Páramo. En total, ao redor de 2. 700
millóns de pesetas estimadas na
senténcia, das cales perta da
metade corresponderian a
Chantada. O alcalde deste concello recoñece que os orzamentos provinciais poden asumir este pagamento . "pero é preferíbel
esgotar a via administrativa".
Foi este município o que en

1992 recurriu aos tribunais para
que a Deputación Provincial inclu íra nos seus orzamentos o
pago do cánon. Ante a negativa
do organismo que preside Francisco Cacharro Pardo, chegou a
resolución do ano1994, que
sentenciaba que a Deputación
debia pagar. O litíxio chega até
hoxe, cando a senténcia é firme
ainda que o Tribunal Supremo
aceitara o recurso de casación
apresentando pola Deputación.

no. "Marchamos porque entendemos que se estaban a insultar
aos xuíces, e, ademais, estabamos reclamando o recurso apresentado pola deputación, que se
nos nega e que non se inclue no
expediente. Dese xeito non se pode facer oposición", argumenta o
nacionalista Fernando Blanco.
Engade o deputado provincial que
nesta ocasión o alcalde chantadino supeditou os intereses de partido antes que os do concello".

Comisión de afectados

Un comunicado do organismo
provincial arremete contra a postura dos nacionalistas. Rexeita a
senténcia do TSXG, sinala que
está chea de defectos, e que non
compraba os investimentos realizados xa pola Deputación para
compensar o aproveitamento
enerxético. Cacharro Pardo, que
rexeita que unha demanda do

A demanda do BNG que se votaba no pleno provincial pretendia
incluir nos orzamenlos anuais o
cánon. Cacharro Pardo non só replicou, senón que insinuou que a
senténcia emitida polo TSXG '1iña
delicto". Os tres representantes
nacionalistas abandoaron o ple-

concello de Chantada se aplique
por senténcia a outros dezaseis
concellos afectados, subliña que
se cumpriu a Lei do Cánon e que
as zonas afectadas xa receberon
compensacións. Outravolta respostan os nacionalistas que "nen
se fixo un plano especifico de inve sti me ntos, nen se recolleu
nunca nos orzamentos, tal como
reflecte a senténcia".
Os "flagrantes defectos" no fallo
dos tribunais detectados polos
servizos xurídicos da Deputación
son argumento de abando para
non executala. Non o ten fácil, xa
que a senténcia é firme. ''Deberla
ser executada xa pero, no momento en que o Supremo desestime o recurso que veñen de apresentar, van ter que pagar senón
estarán cometendo unha ilegalidade", comenta Femando Blanco.+

Vigo ePonteareas foron cenários da primeira etapa do Correlíngua 2001

.Correr. presumindo .de língua-" ,...... .
Estudantes de Vigo e de Ponteareas saíron o pasado Martes, 8 de Maio á rua para iniciar
o Correlíngua 2001. Esta é unha iniciativa da Asociación Sócio-Pedagóxica Galega, a Confederación lntersindical Galega
e a Nova Escala Galega coa
colaboración da Mesa pola
Normalización Lingüística, para
reivindicar a defensa da língua,
especialmente no ámbito escolar, onde está máis prexudicado, segundo os dados que. manexa a própria Mesa.
A carreira viguesA foi todo un
éxito grácias á ilusión dos alunas· ali ·presentes, que colaboraron activamente na apresentacion, ao faceren un mosaico
xigante coa frase "Camiñamos
pola nosa língua" e participaren

na rota que saíu do Parque de
Castrelos e rematou no mesmo
lugar cunha festa. P..ara arroupar os participantes estiveron
vários representantes dos grupos municipais do Bloque Nacionalista Galega e mais do
Partido Popular e representantes do mundo da cultura, como
Fran Alonso e do deporte (Paulo Coira e Paulo Couñago, xogadores do Celta).
O escrito'r Fran Alonso foi o
encargado de ler o discurso
inaugural do Correlíngua. Tomando como referéncia a língua coma un medicamento
que o cura todo, o poeta vigués recomendoulles aos rapaces talaren galega porque
esta língua ten a capacidade
maravillosa de acabar con cal-

quer doenza. "0-,galego faivos
máis espabilados, cura os nervos, os grans da cara, as dores de cabeza", recitou. Na defensa do galega non esqueceu
Alonso referéncias aos ámbitos nos que a língua se abre
paso. "Os que talan galega teñen o espírito do rock bravu.
Son arroutados." Os dous
Paulas do Celta, Coira e Couñago, exemplificaron a importáncia de coidar as raíces lingüísticas nun mundo tan competitivo coma o futbol e déron11 es á saída aos corredores.
En Ponteareas, os anfitrións
dos moitos corredores que saíron á rua foron o poeta Afonso
J:>exegueiro e o ex ciclista
Alvaro Pino.
O Correlíngua seguiu o Mérco-

Os xogadores do Celta, Paulo Couñago (direita) e Paulo Coira animaron os corre- ·
dores a defenderen o galego.

res, en Ourense, coa preséncia
·de Xosé Carlos Caneiro e percorrerá toda Galiza até o próximo 16 de Maio, cando finalice
nas ruas de Compostela logo
de pasar pola Coruña, Cambre,·
Culleredo, Betanzos, Oleiros,

Sada, Ferro!, Tui, Oia, Guillarei
e Pontevedra. En todas as paradas asistirán representantes~
das letras e das artes expresadas en galego. Espérase que
sexan máis de 25.000 os asistentes á carreira. •
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O galego retido
na llla Reunion ten .asisténcia
adecuada, di o Governo

5

Desde o 8 de Noveníbto do pasado ano Xosé Argibay
está retido na llla de Reu·nión, francesa, primeiro por
pesca ilegal, e agora, acusado de usar información confidencial e vulnerar a seguridade do Estado francés. Argibay fot detido tras_o apreixamento do buque Monte
Confurco. Na primeira vista oral ditouse senténcia cunha
condea de un millón de francos de multa. A segunda
acusación é a que provoca que o capitán do barco continue en Fráncia. Francisco Rodríguez, deputado do BNG,
ven de perguntar no Congreso potas razón que mntivan
que Argibay non poida esperar o segundo xuízo na Galiza tendo en conta que ambos estados pertencen á UE.
O Govemo, na sua resposta, argumenta que o capitán galega recebeu atención consular desde o primeiro momento
da detención. Asimesmo informa que Argibay atópase en
liberdade condicional "abrigado a persoarse diariamente
ante as autoridades policiais e cos seus movementos .circunscritos ao termo municipal de St. Paul". Os nacionalistas consideran que a preséncia do capitán nun futuro xuízo estaria garantida ainda que o esperara na sua casa.•

A protesta rematou ao pé da dársena de Oza.

Voz Noticias

Máis de 5.000 persoas participaron na manifestación celebrada o3de Maio

Viciños da área metropolitana
da Coruña exixen a paralización
dos vertidos en Oza
-0- P.B.

Máis de cinco mil persoas acudiron á manifestación convocada pola
Asociación de Viciños dos bairros coruñeses dos Castros, a Gaiteira
e Oza para demandar a paralización dos vertidos de lodos contaminantes na antiga praia de Lazareto. A protesta, que se celebrou o Xoves 3 de Maio, estaba cy>oiada por máis de binta colectivos, a Federación de Viciños da Area Metropolitana e o concello de Oleiros.
Os viciños da Coruña temen pota
toxicidade dos resíduos que a
Autoridade Portuária está a deitar na dársena de Oza e que proveñen do dragado do Porto. Peden que se paralise o vertido e
que as lamas extraidas do fundo
do porto sexan neutralizadas antes de seren depositadas nun lugar comenentemente pechado e
seguro, alonxado de praias e correntes de auga. "Estamos aqui
para defender as nosas praias, a
nosa ria, un meio ambiente limpo e saludábel", explicou ao final
da manifestación Margarita Santiago, portavoz viciñal e encarregada de ler o manifesto.

aval, fixeron cundir entre nós a
desconfianza. Ocultaron desde o
início a información sobre a balsa
e a composición dos lodos e enganáronos logo con explicacións
mentireiras, apoiándose mutuamente en lugar de asumir, saquera, a responsabilidade de ver o
que aqui se está a facer''. En breve, a normativa europea impedirá
este tipo de vertidos e neste sentido os viciños pergúntase no seu
manifesto "que clase de saneamento desta ria nos quer vender
a Xunta de Galiza, e que clase de
financiamento lle van peder á Com u nidade Europea despois de
cometer este atentado?"

A dársena non está impermeabilizada e as marés, segundo lembrou Santiago, "encárganse de
arrastrar o máis perigoso dos lodos" cando "a mesma Autoridade Portuária ten recoñecido publicamente a necesidade do seu
tratamento". Á protesta acudiron
representantes dos sindicatos,
do BNG -que ten apresentado
várias iniciativas ao respeito no .
Congreso- grupos ecoloxistas,
colectivos sociais·, a Xunta de
Persoal do Juan Canalejo e militantes do PSOE autorizados a .·
asistir a título persoal polo xefe
da executiva local, Xavier Losada, despois de que o Governo
municipal e o PP se negaran a
tratar o problema no Concello.

A actuación non está recollida no
Plano Especial do Porto, pero a
Autoridade Portuária réstalle importáncia argüindo que se trata
duñ simples racheo. De feito, un
dia antes da mobilización asegurou nun comunicado aos meios
de comunicación que os primeiros resultados dos análises realizados "nas zonas próximas ao rechéo" poñen de manifesto que os
vertidos "non influen en absoluto
na calidade das augas". Nembargantes, un informe da Gonsellaria
de Pesca revela que os lodos de
Oza, que son os máis tóxicos,
conteñen PCB,s, chumbo, mercúrio e outros metais pesados.

Diante da própria balsa, antes a
praia de Lazareto, Margarita Santiago dixo que a "Autoridade Portuária coa sua terquedade, e o
resto das autoridades co seu

"Faise aquí simplesmente porque
é máis barato que facer con eles
o que aconsella o máis elemental
sentido comun, procesalos, convertilos en inertes e depositalos
nun lugar seguro. Vertelos aqui,
nesta balsa, .equivale a verte los

na corrente da ria", afirmou Santiago queh ·tamén criticou a inibic i ó n do Concello "despois de
.,. aprobar un Plano Especial para o ·
Porto, que agora está incumpríndose manifestamente". O de Oza
non é único problema ambiental
da zona, afectada tamén polas
descargas a ceo aberto de carbón
e outros graneis, o depósito de
petróleo e derivados ou a pulverización a chorro nos asteleiros.
A asociación de viciños estuda
nestes dias a posibilidade de apresentar un recurso contencioso administrativo co fin de paralisar os
vertidos na dársena. O Concello
de Oleiros tamén anunciou unha
medida similar e a Confederación
1ntersindical Galega pode ria de~
nunciar ao Porto por suposto delito ambiental. Asimesmo o Governo central terá que contestar ás
perguntas apresentádas polá deputada socialista Carmen Marón e
o nacionalista Carlos Aymerich, ,
que solicitou en Már2e ta·oonifbM:i 1
céncia dos ministros de Meio Ambiente e Fomento.
Nas imediacións do depósito de
Oza está situada a praia que leva
o mesmo nome, para a que o concello agarda obter a bandeira azul,
o complexo hospitalário Juan Canalejo, vivencias e instalacións universitárias. Nun pleno anterior á
manifestación, o Govemo municipal negouse a debatir unha inciativa do BNG que solicitaba o apoio
a protesta e outra n~ -qu~ o seu
portavoz, o concelleiro naciónalista Henrique Tello demandaba, ante a inexisténcia de declaración de
impacto ambiental e a i~cumpri
mento dos usos previstos no Plano Especial do Porto da Coruña, a
paralización das obras; Neste sentido o alcalde, Francisco Vázquez,
mantén que "se o porto fai unha
obra destas características é que
adoptou todas as medidas legais
e estudos pertinentes".•

Tampouco os enxeñeiros eren
na alta velocidade
O proxecto do ministério de Fomento e Xunta "non se
corresponde a nengun baremo da alta velocidade". Asi
o manifestou o presidente da Fundación da Enxeñeria
Civil de Galiza, Xoán Luis Rios nunhas xornadas
celebra.das no Clube Financieiro ~e Vigo. Rios fixo
referéncia a que unha media de 150 quilómetros/hora
non resposta aos parámetros d_o AVE. Para os :
profesores da Escola de Enxeñeiros da Coruña Miguel
Rodríguez e Carlos Nardiz, "estase a vender como
televisión a cor unha en branco e negro porque é máis
barata". Mellorar o trazado Ourense-Sanábria, ·v ertebrar
o territórlo e ter en conta a conexlon con Portugal foron
tres das reivlndlcacións propostas neste encontro de
enxeñefros. •

O Día de les Uetres Astúrianes convértese
nun actO contra o galego do Návia·Eo ·
Unha celebración nun teatro ovetense co gallo da xxu edición do Día de les Lletres Asturianas converteuse nun acto
contra o galega na zona de Návia-Eo. Na sala, unha pancarta pendurada dun palco dicia "Galleguización non" e,
desde o mesmo lqgar, deitabanse uns pasquins xunto 9oa
fotografía dun académico acusado de filogaleguismo por
defender que nesa zona se fala galega, como xa no seu
dia mantlvo o académico español de procedéncia do· Eo,
Dámaso Alonso. No acto os maiores aplausos conqueriunos o presidente en funcións da Académia Asturiana, Miguel Ramos Gorrada, cando, en referéncia ao Návia-Eo,
dixo que é unha "zona onde se fala una llingua asturiana
con trazos propios". Por outra banda, e ante a regresión
nos direitos lingüísticos dentro do Estado, o BNG no Congreso solicitou á ministra de Educación que explique a sua
política a respeito da defensa do pluralismo lingüístico.•

As mocidades de Esquerda Nacionalista
celebran asemblea
; i1 ' A ñ1ocidadeJ$0.cialis\éJ W,r nb~tSiali~p. ~ltc;rnaUya;; .é ~
lema da VII Asemblea Nacional de Esquerda ~a~aonalista
Mocidade, que se celebra na Faculdade de Económicas e
Empresariais de Compostela o Sábado 12 de Maio.
Queren consolidar a organización no seo de Galiza Nova
e apontar "as chaves do qu~ seria unha Galiza alternativa
a Fraga". Elixirán nova mesa nacional e analisarán as
medidas precisas para "conectar coa maioria da
xuventude que vota BNG". •

Agir e AMI pola non asisténcia
ás clases-. en castelán o 16 de Maio
A campaña destatada contra o cartaz que a asociación
estudantil Agir coloé·ou na porta do despacho ao profesor
Roberto Blanco Valdés o Mércores 2 de Maio tachándoo
de "antigalego" provocou que a Universidade de Com-·
postela decidira informará fiscalia do TSXG. A decisión
da universidade prodúcese dias despois do acto debido a
presión de meios de comunicación e organi~acións políti-.
cas, que acusaron aos estudantes de atacar a liberdade
·de expresión. A resposta de Agir e AMI é un chamamen. to aos alunes para .que nos asistan as clases impartidas
en castefán o 16 de Maio, víspera das Letras Galegas.•
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ONDE ESTA ·o ECOLOXISMO DO ALCALDE DA CORUNA?
MANuEL MONGE

gunta apresentada no Congreso denunciaba
a perigosidade e deficiente política ambien,
tal na balsa de resíduos. Consideraba que o
dragado do porto é necesário, pero que debe
acometerse respeitando a lexislación actual
e non utilizando procedementos máis pró,
prios de hai cen anos que do século XXI.

Un home de Tarso, chamado Saulo, era
coñecido como represor dos seguidores de
Xesus, os ecoloxistas. Pofüa tanto empeño
nesta tarefa que rexeitou .no Pleno várias
iniciativas para que se mellorase o verte,
doiro de Bens. Un dia dirixiase no coche
oficial desde Bergondo, onde vivia, ata A
Coruña. Xa se acercaba a esta ciclad-e can,
do, de súpeto, escoitou un ruido estreme,
cedor; era o vertedoiro, que se desploma,
ba, chegando o lixo ata a mar no Portiño.
E caendo en terra escoitou unha voz que
lle dicía: Paco, Paco! Por que me persegues?
Desde ese 'dia converteuse ao ecoloxismo
e foi durante un tempo o seu máis encen,
dido defensor. Cando comezou a predicar
nas sinagogas todos estaban pasmados e
elidan: Non é este o mesmo que con tanto
furor perseguia aos seguidores de Xesus?
(Versión coruñesa da conversión de San
Paulo, recollida na Biblia en "Os feitos
dos apóstolos").
A actuación do alcalde da Coruña, apoian,
do o vertido pola Autoridade Portuária de
lamas moi contaminantes, procedentes do
dragado do porto, nunha balsa xunto á
praia de Oza, facultades universitárias e
instalacións hospitalárias, demostra que na
nosa particular história bíblica non houbo
milagre, senón unha conversión de conve,
niéncia e que Francisco Vázquez non ac,
tuou por amor a Deus, ao ecoloxismo, se,
nón por medo a que o vertedoiro de Bens
se convertese nun nóvo infemo.
Ante semellante disparate, as reaccións fo,
ron inmediatas: o BNG da Coruña, a Aso,
ciación de Veciños de. Oza,Os Castros,
ADEGA a Asociación de Parques de Cul,
tivo de Marisco (ASPAMAR), o comité de
empresa do hospital Juan Canalejo ... de,
nunciaron a actuación da Autoridade Por,
tuária, que dirixe Antonio Couceiro, Presi,
dente do PP en A Coruña, e solicitaron a
paralización inmediata das obras.

Tamén Javier Losada, portavoz do concello,
manifestouse en princípio moi crítico coa
actuación da Autoridade Portuária, denun,
ciando que o Porto non informara aos tres
representantes do concello no ConseUo de
Administración do Porto da ubicación da
balsa de fangos contaminantes e subliñando
que este tema non figuraba na orde do dia,
nen aparece na acta de reunión.

P. BERGANTIÑOS

'lJn informe de Pesca admite a preséncia
de altas concentracións de metais pesados
como mercúrio, cádmio, cobre- e chumbo
nos lodos qu~ se ~erten en Oza"
Carlos Aymerich, deputado do BNG, apre,
sentaba unha Proposición non de Leí, solí, citando a paralización inmediata da fosa de
resíduos, que se realice un estudo de impac,
to ambiental e que os resíduos sexan trata,
dos en plantas especiais para eliminar o seu
alto risco de contaminación.

Carmen Marón, deputada e responsábel de
meio ambiente no govemo municipal do
PSOE, non se quedeou atrás, esixindo "un
cámbio no proxecto que permita tratar pre,
viamente os resíduos e buscar unha ubica,
ción alternativa para o depósito de lodos,
anque teña un custo maior". E nunha per,

O PSdQ,PSOE, o mesmo que o BNG a
través de Henrique Tello, levaba o tema
ao Parlamento Galego, e o seu deputado
Miguel Cortizo apresenta unha iniciativa
na que califica a actuación do Porto como
"atentado meioambiental, un perigo para
a fauna, a flora e a sáude humana". Asegu,
ra Cortizo que un informe da Conselleria
de Pesca admite a preséncia de altas con,
centracións de metais pesados como mer,
cúrio, cádmio, cobre e chumbo nos lodos
que se verten en Oza e insta á Xunta a pa,
ralisar eses vertidos.
O secretário local de meio ambiente do
PSOE participa tamén con todo entusias,
rno nunha reunión convocada pola Aso,
ciación de Veciños de Oza e apoiou arna,
nifestación do 3 de Maio. Pero chegou o
caudillo e mandou parar. Como a priori,
dade de Francisco Vázquez é maI1ter os
pactos e alianzas co PP, favorecendo asi a
continuidade de Fraga como Presidente da
Xunta, convoca unha roda de prensa para
apoiar publicamente a actuación da Auto,
ridade Portuária, é dicer, do PP, aseguran,
do que se están cumprindo os requisitos
legais e desautorizando a actuación de
Carmen Marón. A continuación os repre,
sentantes do Governo Municipal do
PSOE no Consello de Administración do
Porto votan favcrabelmente a autorización dos vertidos; o secretário de meio
ambiente do PSOE desaparece <lo mapa e
Miguel Cortizo e o grupo Parlamentar do
PSdQ,PSOE non saben ou non contestan.
Este pacto entre PSOE e PP funcionaou
tamén perfectamente no Pleno do 23 de
Abril rexeitando unha moción do BNG
que demandaba ao concello o exercfcio
das suas competéncias en defensa da lega,
lidade ,estas obras non estaban incluidas
no Plano Especial do Porto, do meio am,
biente e da saude pública. Pacto contra a
imensa maioria de povoación, xa que, se,
gundo unha enquisa de Sondaxe para La
Voz de Galicia, un 72% dos consultados
considera errónea a construción da balsa
de lodos tóxicos en Oza, un 9% está a fa,
vor e un 19% non sabe, non contesta.
Ante esta situación, a pergunta é obvia:
Existe realmente o PSdQ,PSOE na Coru,
ña? Que intereses defende?
Coincide esta actuación de desautorización
da política do PSdQ,PSOE coa enésima ne,
gativa de Francisco V ázquez a cum:prir as
- senténcias do Tribunal Superior de Xustiza
de Gal iza e do Tribunal Supremo sobre o
uso oficial do topónimo A Coruña, tal co,
mo sinala a Lei de Normalización Lingüfsti,
ca, aprobada polos seu próprio partido. Pero
Emilio Pérez T ouriño non se desvía un mi,
límetro do guión de ca_!!!Paña eleitoral e ca,
lifica como moi positivo o cámbio de acti,
tude de Francisco V ázquez ... Insensatos, es,
tán cavando a sua própria tumba! +
MANuEL MONGE é sociólogo
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PARLAMENTO

Amedida aprobada por unanimidade non aparecia recollida no proxecto do Governo

OParlamento abre a porta a unha morte digna
-0- P. BERGANTI ÑOS

O termo eutanásia pasiva non aparece recollido por escrito
pero, na prática e segundo o documento aprobado o Martes
8 de Maio no Parlamento, os doentes terminais poderan deixar testemuño da sua negativa a que os médicos lles prolonguen a vida artificialmente. O Proxecto de Lei conseguiu
o respaldo de todos os deputados, unha vez que o PP aceitou máis do 60% das emendas apresentadas pola oposición.
A Lei, pioneira no Estado xunto
coa normativa catalana que arbitrou o testamento vital, regula
a posibilidade de que calquer
persoa maior de idade expoña
as instrucións que deben ter en
canta os médicos á hora de
asistilo cando se atope nunha
situación na que non poida expresar persoalmente a sua
vontade. Esas indicacións deben aparecer recollidas no
acuñado como "documento de
vontades anticipadas", un texto
que debe formalizarse ante notário ou con tres testemuñas ,
duas delas sen relación de parentesco.
A Leí Reguladora do Consentimento Informado e da História
Clínica dos Pacientes aterece
un novo marco de relacións
que evita o tratamento paternalista por parte do persoal médico e confirma o princípio de
autonomia dos pacientes. Regula o direito do doente a decidir se se quer someter ou non
aos procedimentos terapeúticos que se lle recomendan.
Antes de dar este consentimento, e sempre que o desexe, deberá ser informado sobre
a natureza da sua enfermidade
e sobre os riscos e benefícios
dos tratamentos ou intervencións . A lei tamén garante ao
paciente o acceso á sua história clínica, que apartir de agora
vai ser única e acumulativa. Incorpora a folla de evolución e
de planificación de coidados de
enfermeria e como responsábel do documento, confidencial
e propriedade da Administración, figurará un médico.
Para o deputado do BNG, Xosé
Francisco Ferreiro, o consenso
acadado demonstra que "non é
certo que na oposición exista
unha vontade obstrucionista, tal

e como se quer facer ver por
parte do Governo. Ternos moito
que aportar e asi se fixo. Gostarianos que isto tivera acontecido
máis veces, mágoa que non vaia
a haber moito máis tempo". Anxo Guerreiro do Grupo Mixto
destacou a importáncia da lei
porque aumenta a capacidade
de autodeterminación dos pacientes, pero tamén pola forma
na que foi regulada e aprobada,
é dicer, por unanimidade e despois de ser mellorada. "As aportación s da oposición - aprobáronse máis da mentade das
emendas entre elas o artigo referido ás vontades anticipadasi m pri mi u lle á Lei un carácter
completamente diferente", indicou Xabier Casares, do PSOE.+

Ramón Sampedro, na foto, impulsou o debate sobre a eutanásia no país.

A.N.T.

APita traicionouno Oinconsciente
O Conselleiro de Presidéncia,
Xaime Pita, non toi quen de responder as perguntas da oposición
a respeito de cales son obxectivos da campaña Galiza@punto,
en que benefícia a sociedade galega, que axéncia a realizou, o
sistema de contratación que usou
e que cantidades económicas está pagando a cada meio de .comunicación a Xunta polos anúncios. Pita referiuse á iniciativa como "a nosa campaña" e o deputado do BNG, Alfredo Suárez Canal, anunciou que estudiaria con
lupa as suas declaracións por ver
se incurrian en delito. Ao seu entender a Pita ''traicionouno o inconsciente" e por iso durante a
sua intervención só falou de campañas eleitorais.
O debate toise animando e os
deputados do BNG recordáron-

Andan as xentes preocupadas co resultado das eleicións
vascas; alguns sumamente inquedos se nos atemos aos da,
dos empíricos que fornecen as cadeas privadas e públicas de
televisión, entre elas a galega que desprazou aló unha equi,
pa capaz de homologá,la coa CNN, por mais que, obvia,
mente, non sexa esta a pretensión do seu titular, o Canse,
lleiro Pérez V arela e dos seus fámulos en San Marcos. Te,
mos dita que, a estas alturas a comparanza <lestes servidores
públicos con Rosenberg ou Ley resultaria imprópria porque
un dos termos da mesma entrou na desmesura manipulado,
ra, na enormidade dos estarrecentes Budas ou no fanatismo
de quen os derrubou e, por suposto que coa caracterización
non nos referimos ao sistema radial alemán de antes da
guerra que xa pasou á história.
Pero o abismo maniqueo que están criando é tan témero
que xa hai quen agoira que se lles volverá en contra se,
despois de todo, os "malos" gañan as eleicións, porque a
cousa -cavilan- non ten volta e iso significaria o mais
tosco ridículo e o paso á situación de burrámia pasiva
dos estrategas da manipulación. Quen asi pensan son
xentes ben intencionadas pero, perdoe,se,nos, unha mi,
ga coitadas. Un leve repaso á história dos últimos anos
dificilmente casa coa calificación ao uso de utopistas

lle a coro que o Governo da
Xunta representab~ a.."todos" os
cídadáns e non a "maioria" como se lle escapou a Pi~a. Institucional e lícita ou eleitoral e ílexítíma foron os adxectivos que
manexaron Govemo e oposición
durante as intervencións. BNG,
PSOE e Grupo Mixto, solicitaran
a comparecéncia de Manuel
Fraga pero foi o conselleiro de
Presidéncia o encarregado de
subir ao estrado para manter
que a campaña está plenamente xustificada por tratarse dunha
"prática habitual en paises con
govemos democr4ticos".
"Non é informaciól) nen promoción institucional. E pr9paganda
pura e dura. Pagala con recursos públicos non é lexítimo, deturpa as normas de funcionamento democrático porque é un-

ha campaña en-favor dun candidato eleitoral que pagamos todos", sinalou Alfredo Suárez Canal (BNG). "É un despilfarro do
que a cidadania non tira nengun
beneficio, pon ao descuberto a
desconfianza do PP no seu traballo de Governo e supón un
mecanismo discrecional de insulflar os meios de comunicación. Se as obras talaran por si
mesmas non faria falta edulcorar a realidade con anestésia
propagandística", engadiu.
O conselleiro indicou, entre acusacións de malgasto dirixidas
aos governos municipais de
PSOE e BÑG e ao Tripartito,
que a campaña costou sen IVE
137 millóns de pesetas, unha
cantidade superior segundo explicou Suárez Canal ao gasto
que van a ter cada un dos parti-

INNERE STIMME

EVVIVA LA MAGA
EDUARDO GUTIÉRREZ

que se ten atribuido a Huxley ou a Orwell. Pois velaí: é
mesmamente na refereneial 1984 deste último onde ·se
poden aclarar as dúbidas dos benpensantes. Lembremos
que o arrepiante Ministério da Verdade tiña por misión
re,escreber a história en función dos acontecimentos ac,
tu a is
Fixemos antes alusión ag Sr. Conselleiro de Cultura e ta,
mén a Alfred Rosenberg e debemos aclarar primeiramente
que a comparanza non procede da panóplia de calficacións
parlamentares -a omisión do prefixo des é deliberada- e
ademais que non é novidosa. En termos moi semellantes ti,
vemos ocasión de nos pronunciar no debate parlamentar

dos nas próximas eleicións, se
se descanta o envio de papele- .
tas por correio. Tampouco convence u Pita ao portavoz do
PSOE, Ismael Rego, que fíxo un
repaso polas últimas actuacións
da Xunta máis desafortunadas e
sinalou, por exemplo, que os enterrementos de Mesia ou as listas de espera constatan que
nen o meio ambiente está a
punto nen a sanidade tampouco. "Non informa de nada, é só
propaganda própria dun periodo
eleitoral para por a ponto a Fra- •
ga e .que pase a próxima ITV",
insistiu Xosé Manuel Pazos do
Grupo Mixto. Ao que Suárez Canal engadiu que se ao PP "'pór
un coche a ponto lle leva once
anos, e ainda asi ten que polo
andar a ralenti, queda claro que
non son bos mecánicos e que é
mellar que se retiren".+

dos orzametos da Comunidade Autónoma para este ano e
asi foi recollido polo fidel Diario de Sesións:
"Desde logo, vai ser difícil que con esa intervención nos
' convenzan de que non estamos falando dun aparello pro,
pagandístico ao xeito dos que se crearon na Alemaña de
preguerra e da guerra, e dos que foi teórico herr Rosenberg
(O señor Conselleiro de Cultura, Comunicación Social e Tu,
rismo: Moi brillante. Grandes ideas novas)"
Con isto, a cuota de citas textuais que é obrigada nesta co,
luna deberia estar cuberta, sobretodo rendo en conta que
pésie o parágrafo carecer de música é coñecido o naciona,
lismo musical de Pérez Varela capaz de reclamar para opa,
trimónio lírico do país nada menos que os Carmina Burana,
se ben a costa dunha espécie de transsubstanciación. Real,
mente unha insignificáncia á beira de tarefas tais como
converter os informativos da TVG nuri NODO redivivo.
Evviva la maga! cantan mulleres e nenos a Ulrica que repar,
te riqueza e pracer para todos, ou sexa, o mesmo que a cadea
pública galega, segundo a cal somos a envexa dos alemáns,
o modelo dos ingleses e o faro de occidente para os serbo,
bósnios. O dito: che spande su tutti richeze e piacer!, como en

Un ballo in maschera. •
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Vaille oferecer indirectamente dez pontos para un pnsíbel acordo posteleitoral
ideoloxia non é unha forza
semellante á da gravidade,
senón unha montaxe artificial,
ternos que asumir que se pode
cambiar. Eu avogo polos
programas populares de base
mais coa constáncia de que
estarán condenados ao fracaso
se non conseguen abrirse
camifio nun clima tan
hostil."+

Touriño reafirma na-Arxentina
a sua disposición a pactar co ~NG
Ou Pérez Touriño se explica
millor fóra de Galiza, ou se lle
entende millor aos estar máis
en contacto cos xornalistas e
comentar unha e outra vez as
suas posicións. No seu periplo
americano a sua principal mensaxe aparece nídia: "é preciso
o relevo de Fraga e para facelo
é preciso contar co BNG", for~
mación á que lle vai oferecer
dez pontos para un acordo.
Diciase de Felipe González que
os asuntos de Estado importantes sempre os anunciaba cando
estaba fóra do país. Secadra
era unicamente que, como nas·
viaxes estaba tanto tempo cos
xornalistas, hai momentos nos
que· se relaxan as formas e saen os pensamentos sen pasar
polos gabinetes nen polos analistas e as suas estratéxias.
Algo semellante lle está a ocorrer a Pérez Touriño no seu periplo americano. Semella que,
ao fin, é capaz de transmitir os
pontos básicos do seu discurso,
unha das eivas durante estas
meses. Polo menos, día a día,
afinando a mensaxe entre xornalistas e nos mítines cos emigrantes, vai deixando claras,
despois dunha semana, cales
son as suas mensaxes.

A curta

O profesor e escritor Víctor
Moreno recorre a história do
xomal El País nas páxinas do
~ diário basco Gara. "El País,
cando quere, toma o papel de
espectador tímido e medoso,
ainda sendo o grupo empresarial
máis responsábel do bulleiro
A estudosa Susan George
que o próprio xomal denúncia.
extracta para ZNET a sua
· O grupo Prisa é unha das
intervención na Conferéncia
apisonadoras uniformadoras
sobre a soberania económica
máis pesadas que caeu sobre a
nun mundo en proceso de
cultura destepafs. E quen di
mundialización, de Bangkok.
cultura, di literatura e
"Se en 1945 a alguén se lle
pensamento en xeral. O seu
ocorrese apresentar unha
pluralismo cabe nun papel de
proposta formal avogando polo
fumar e nas cartas ao director.
ideário e as políticas do
Endexamais houbo un debate
vademécum neoliberal hoxe
plurar el diverxente nas suas
tan de moda, teríase
páxinas. Nen de cultura nen de
convertido no choqueiro de
política. El País quere ir de
todos ou teria acabado recluído esquerdas cando non o foi
nun manicómio. O espírito da
nunca. Nestes intres non é máis
época, alomenos en Ocidente,
ca un papel ao servizo das
atinxia a keynesianos,
exixéncias neoliberais do
socialdemócratas,
capitalismo. Se alguén difundiu
democristiáns ou defensores
entre a clase média española
dalgunha outra variedade
unha postura acomodaticia ante
marxista. A idea de deixar nas
os desmáns do mercado e un
mans do mercado a toma de
culto ao consumo ese fo¡ o
decisións políticas e sociais
xomal de Polanco. O grupo
vitais, de que o estado fose
Prisa acóllese á toleráncia e ao
restrinxir libremente o seu
respecto cando de calar,
peso na economía, de que as
esmagar e afundir voces
empresas fosen gozar do libre
discordantes se trata. Pero
albedrío, de que os sindicatos
lembren cando Molina Foix
puidesen ser dominados ou de
chamaba ao linchamento
que a protección social do
público de Alfonso Sastre, e
cidadán se vise drasticamente
Savater mandaba literalmente a
recortada en troques de
tomar polo cu ao
afianzada, estaban
lehendakari." •
absolutamente fara de lugar no
espírito da época. O cámbio
produciuse grácias ao labor dos
ideólogos neoliberais. Trazaron
o seu extraordinariamente
eficaz perfil ideolóxico,
conscientes de que se un logra
introducirse nas mentes das
persoas, os seus corazóns e
O colunista de EL
mans virán por sí soas, tal e
PROGRESO Xoán Soto
como dicia Gramsci. O labor
enxu!za as palabras de divers s
de propaganda da direita foi
líderes de opinión respecto a
excepcional. lnvestiron
Euskadi. "Dous antigos
míllóns de dólares mais o
simpatizantes da esquerda,
resultado compensoulles, xa
Femando Savater e César
que lograron que hoxe o
Alonso de los Ríos comungan
neoliberalismo sexa entendido
co
interesado prexu!zo de que
coma un paso natural de cara
a Euskadi lle espera unha
ao futuro da humanidade. Dito
guerra civil se estas eleicións
isto e dado de que esta
non as gaña a razón social PP;
Femando Savater.
PSOE ( ... ) Alguns pensamos,
emporiso, que as cousas
poríanse pior se, finalmente,
as urnas concretan un
resultado que desprace de
Ajuria Enea o PNV. Esa
eventualidade condudria,
eremos que indefectibelmente,
a unha maior radicalización
dos grupos abertzales, dos seus
criminais aliados e dos seus
encubridores. Se o terrorismo é
hoxendia o primeiro problema
do País Basco e o seu principal
produto de exportación, un
lehendakari e un govemo
saídos dun pacto excluínte
entre o PP e o PSOE non faria
máis ~a pór na rua máis kale
borroka, máis coches;bomba e
máis cadáveres."+

história do
neo liberalismo

Touriño ofereceuc vários mítines en Buenos Aires.

Loxicamente ten que defender
o seu e pór alguns peros aos
nacionalistas. Pedras no camiño de Beiras ao perguntarse se
se pode "liderar un governo
desde unha posición de resisté11cia permanente e descon".'
fianza a España e a Europa".
Nesta mensaxe, máis que as
diferéncias, loxicarnente existentes, entre unha formación
nacionalista como o BNG e outra autonomista como o PSdGPSOE, albíscase claramente a
desputa por liderar o relevo a
Fraga, por ser a segunda forza
eleitoral.

A primeira idea que está a trasNeste senso, dentro da crítica
mitir, non sempre ben recollida
ao BNG, Toui'iño pédelle aos
polos médios galegos, é que esnacionalsitas un cámbio de potá a prol dun "grande acordo"
sicionamento a respeito da UE
para lograr un cámbio na Gali- -- ou da relación co Estado espaza. "Un grande acordo autonóñol, chegando a afirmar, neste
mico que non pode ser obra dun
concreto discurso diferenciador,
só partido", afirmou en Buenos
que se nega a entrar en "socieAires. Touriño deixa claro nas
dade cos que eren que 9s males
suas intervencións e conversas
veñen sempre de tora".
cos xornalistas que "é necesário
contar co BNG" para lograr o
Pero á hora de explicitar ·as
cámbio e que o que ocurra en
"dez propostas de mínimos .paEuskadi non vai facer que mura governar Galiza", que ofereden as causas na Galiza.
ce para unha "alianza de amplo

A IGLESIAS

aspectro", non se aprécia nengunha clara diferéncia cos espostos xa hai un ano polo BNG.

Sintonia co BNG
Pero onde máis en sintonía está co BNG é nas suas críticas
a Fraga, a quen situa nunha
"posición preconstitucional" e
como o "máis xenuino representante do nacionalismo· español". Critica tamén a política
do PP e da Xunta para captar
votos na emigración e pede
limpeza nas eleicións. Afirma
constantemente que xa pasou
a hora de Fraga e que "o PP
ten que pasar á oposición para
organizar a sucesión", porque
"Fraga nen sequer está en disposición de nomear o seu sucesor", afirmou no Centro Lalín, onde congregou a 400 emigrantes sen levar lacón e grelos desde Galiza como fixera o
presidente da Xunta.
''Touriño fala claro, pero contamos con que os meios próximos
ao PP lle dan á mensaxe a suficiente ambiguedade", afirma un
seu colaborador. •

O perigo
de guerra aberta
en Euskadi

QUE NOS SUPEREN OS ESPAÑOIS
VALE, PERO OS PORTUGUESES ...
MANuELMERA
Hai uns dias comoveuse .a s.ociedade galega pois seica
a renda per~cápita do Norte de Portugal xa era máis
alta que a da Galiza. Vaia traxédia! Como poden os
portugueses ter un nível de vida superior ao noso?
Como se pode permitir tal herexia? Vale que segui,
mos sendo o furgón de cola no Estado español, pero
ir detrás de Portugal é outra cousa.
Realmente resulta triste que a preocupación dos no~
sos xomalistas e govemantes sexa que os nosos vid~
ñas, irmáns de cultura e his,
tória, poidan avanzar máis
axiña que nós. Cando debia
ser unha ledícia, pois que o
seu progreso vai ser o naso a
curto prazo, afortalando a
rexión Galiza,Norte de Por,
tugal e xerando un polo
económico e social máis pu,
xante para poder competir
na Península e na Unión
Europea. Será positivo que
alguén faga de locomotora.
Os problemas do naso país

Retrato de El País
aos 25 anos

n~n proveñen de Porl: 'gal, que ·nos merca' 6 dobre do
que importamos e dinamiza a nosa economia, senón
da dependenza secular de Madrid, da discriminación
en matéria de infraestruturas e no reparto dos fondos
europeus, ... · da colonización ·económica, cultural e
lingüística, este é º.noso problema.
Pero voltando ao dado que causou tanto follón. A
renda per,cápita ainda é un pouco máis baixa no
Norte qe Portugal (segundo dados de 1999 .un 10%
menos na capacidade de
merca) ; ainda que pola
contra cáseque todas as
variabeis sociais son me~
llorés que as da Galiza.
Concretamente teñen un~
ha natalidade positiva, a
taxa de desemprego é 3 ve,
ces inferior, e a eventuali~
dade máis baixa. Non me~
receria a pena-trocar de
posto con eles?+

'Os problemas donoso país
non proveñen de Portugal,
que nos merca o dobre
do que importamos e
-dinamiza a nosa economia,
senón da dependenza secular
de Madrid"

MANUEL MERA

é Presidente da CIG

~
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As antenas de telefonla móbil
inzan o campo sen orde. Como ,regulalas?
Os concellos poden facelo no
exercício das suas competéncias.
Hai que reivindicar o poder local,
o direito fundamental dos cidadáns a organizar o seu ámbito
sen imposicións aneas. Na ofensiva da enerxia nuclear dos anos
70, en plena Ditadura, nunca o
poder central se deu imposto ao
critério dos concellos. Parecía léxico respeitar que un concello tivese as suas próprias ideas para
o govemo interno e os seus proxectos de desenvolvemento e
que non tiña por que aceitar unha
actividade contraria ás suas previsións. En todo caso, como negar
un domínio público radio-eléctrico
se existe un domínio público da
beiramar ou dos sistemas hidráulicos? As empresas de telefonia
están prontas a descalificar toda
investigación sobre os efectos
das antenas porque dinque producen alarma social. O verdadeiramente alarmante é a aparición
súpeta de 20.000 antenas que se
instalan sen orde nen concerto e
sen que interveña sanidade.
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Pedro Costa Morata,
profesor de Socioloxia do Meio Ambiente

'Os concellos teñen competéncias
para regularen as antenas
de telefonia móbil'

madamente tecnoloxizada na
que coinciden co poder de grandes empresas e corporacións e
todo iso vai contra a convivéncia.

Di que estes problemas se poderian solucionar con sentido
comun. Poderia explicar que
clase de sentido comun?

,

-0- GUSTAVO LUCA

PEDRO COSTA MORATA, ENXEÑEIRO E PROFESOR DE SOCIOLOXIA DO MEIO AMBIENTE EN MADRID, DEFENDE
O DIREITO A PROTEXÉRMONOS DO INZO DAS ANTENAS DE TELEFONIA MÓBIL MEDIANTE AS COMPETÉNCIAS
DO CONCELLO. COSTA É AUTOR DO PRIMEIRO LIBRO DE REFERÉNCIA EDITADO NO ESTADO SOBRE AS RADIACIÓNS ELECTRO-MAGNÉTICAS E INTERVEU DE A POUCO NAS XORNAOAS PROVINCIAIS DE CONTAMINACIÓN
ELECTROMAGNÉTICA E MEJO AMBIENTE, ORGANIZADAS EN OURENSE POLA ASOCIACIÓN DE VICIÑOS LIMIAR.

A conmoción causada polo
teléfono móbll lembra á da rádio hai cen anos.

Recentemente escrebia que
estamos a piques de producir
un desequilíbrio electro-magnético no planeta.

A telefonía móbil é un episódio
dentro de algo moito máis importante como é o marco da sociedade da información. Até que extremo é esta unha sociedade tecnoloxizada e en que medida non
acontece o mesmo que noutras
etapas históricas? Non aconteceu
antes que o feito de a tecnoloxia
se impor á sociedade? A tecnoloxia aplica o seu determinismo tecnolóxico e proclámase autónoma.
Arrasa porque ten unha razón própria de grande peso e obriga á sociedade a se adaptar a ela. Pero
ese razonamento non é válido. A
tecnoloxia e a ciéncia son producións sociais que deben estar ao
servizo da sociedade. Cando a a
opinión pública se subleva por
medo irreflexivo e sen fundamento
ou por verse marxinada e considerada como menor de idade polos poderes públicos, é cando ve
que as grandes empresas volven
abusar outravolta. Parece que historicamente se reproduce esa situación que invita á rebeldía e que
dun xeito cósmico ou atávico xurde un movimento social que é o
que máis interesa, o que cuestiona causas moi importantes.

Queixámonos da recarga do C02
na atmósfera co efeito invernadoiro e o conseguinte cámbio climático que estamos a producir.
Un desequilíbrio planetário. Porén, estamos ás portas doutro desequil íbrio de maior importáncia.
Durante millóns de anos o. planeta viveu nunhas condicións electromagnéticas extremadamente
estábeis con oscilacións periódicas de non moita importáncia.
Foron moitos anos sen perturbacións sérias. No prazo de vinte
anos estamos a cambiar esta situación. Somos testemuñas de
cámbios ambientais, biolóxicos e
sociais de graride alcance. O
equilíbrio electro-magnético do
planeta ten que cambiar.
•

Unha recente senténcia en
Múrcia responsabiliza ao emisor de electro-magnetismo

Hai máis Información e menos
comunicación
O progreso non ten por que ser
científico nen tecnolóxico senón
humano e social por iso mesmo
desconfio que esteamos nun trance de progreso de verdade. Mentres houbo nestes anos progreso
de ciéncia e tecnoloxia, como é
evidente, non houbo adianto na
moral ou na cultura e asistimos a
un século de xenocídio, desastres
e guerra. Non podemos admitir
que o progreso" sustancial fallase.
O outro é accidental. A xente máis
reflexiva submeteu sempre o progreso tecnolóxico a cuestións máis
importantes. A telefonía móbil en
concreto é un caso de hiper-información ou de comunicación fóra
de medida. Primeiro porque se expresa nun tempo breve e dunha
forma tan esmagadora que en cinco anos trinta millóns de cidadáns
transformáronse nuns viciosos,
con necesidade compulsiva de estaren acompañados polo teléfono
móbil. Este proceso non se pode
explicar se non é por mecanismos
de tipo psico-sociolóxicos, impos,tos por unha publ!9idade atafegan-

De feíto hai moitos filósofos que
, non eren no sentido comun. Se
cadra ·eu trataba de aplicar un
sentido máis tradicional e óbvio en
alusión a asuntos e ideas que deberan parecer máis léxicos. Por
exemplo: no caso concreto dos
problemas coa telefonía móbil, as
veces hai que lembrar que en auséncia de norma reglada existen
os costumes, os usos etc. mesmo
o sentido comun. Xuices, políticos
e organizacións sociais deberan
comprender que se estamos a
multiplicar por milleiros de veces
(o profesor Maestu di que por millóns) a enerxia electro-magnética
no ambiente nun proceso de cinco
ou dez anos a situación ambiental
cambiou radicalmente. Estamos a
cambiar a biosfera. É precisa unha posición de cautela. Podemos .
cargar ainda máis a biosfera porque a tecnoloxia di que é o camiño, a verdade e a vida.

AN.T.

te. Mentres se incrementa o contido en información da vida social,
hai menos comunicación: entre
pais e tillos, dentro dunha comunidade tan reducida coma a dos viciños ou entre paises, onde hai máis
guerr que nunca. Se o cuantitativo é a información, a comunicación que é o cualitativo é un proceso que está en reversión. Todo isto
invítanos a ser a cada máis escép-

ticos sobre os benefícios obxectivos, sérios, históricos da sociedade da información.

Podemos talar de democrácia
contaminada.
Da mesma maneira que podemos dicer que unha democrácia
contaminada non pode ser verdadeira democrácia, non poderán

convencernos de que a sociedade de información significa un
avance en virtudes sociais básicas como é o princípio demoerático. Non é preciso remontarse aos
utopistas para captar que estamos nunna sociedade que perde
cada dia democrácia e características esenciais de convivéncia
e de entendemento. A da información é unha sociedade extre-

A senténcia da Audiéncia de Múrcia que exixe invertir a carga da
proba ven dicer que o que promove a tecnoloxia e se benefia dela
é o qye ten que probar que é inócua. E un fallo trascendental porque reitera unha senténcia denanterior e afonda ainda máis na
re.sponsabilide de quen emite a
radiación. Dalle a razón ao cidadán que di que' non quer esa clase de intromisión e coida con razón que non ten por que transixir
con algo que é alleo á sua vida. .
A senténcia da Audiéncia endurece un fallo denanterior: de dicer
que a emisión non podia superar
0,3 Micro-teslas no ámbito alleo
ao transformador agora desaparece esa cláusula e di que non
pode haber emisión nengunha.
Aparte reitera o da primeira senténcia no sentido de que se debe
facilitar unha vivencia semellante
ao prexudicado e non sendo iso
posíbel debe indemnizarse .. De
producirse unha apelación, a senténcia confirmariase con seguridade no Supremo o que sentarla
xurisprudéncia. Estamos a talar
dun transformador de lberdrola en
Múrcia pero hai centos de milleiros de transformadores. A trascendéncia é enorme. As eléctricas sorpréndanse de que un xuiz
falle contra elas pero o tribunal
apela a un argumento básico.•
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Fora do Plano Hidrolóxico
os regadios da Límia,
Lemos e Yerra Chá

-0- H. VIXANDE

"Só falta que traian o
Tireless, o resto temolo
todo: a celulosa, unha
depuradora e agora o
tren polo meio da praza",
di Rafael, un dos viciños
dos Praceres, en
Pontevedra, que se opón
ao trazado do camiño de
ferro até Marin. Mália á
forte oposición viciñal, a
saída ao conflito resulta
complicada porque o tren
é un vello proxecto de
1928 e, segundo a·
Xunta, non cabe
alternativa no trazado.
"Ca· tren virá a empacadora que
non quixeron en Vilaboa e despois
o transporte de mercadorias .nucleares", asegura Esperanza, outra das viciñas apostas a este proxecto. As exaxeracións son produto dun conflito que se encrespou
por mor dunha dura intervención
dunha empresa de seguridade e
que agora ten á policia permanentemente de guarda para garantir a continuidade das obras.
Se tras ano e meio houbo un tirapuxa entre Administracións e viciños no que estes últimos non
formularon nengunha alegación
ao proxecto durante a sua exposición pública, cando comezaron
as obras hai duas semanas a
contundéncia dunha empresa de
seguridade na represión das protestas abocou aos viciños a un
endurecimento da sua posición.
Os mocazos non axudaronn a
serenar o enfrentamento pero si
conquiron que as asembleas viciñais xuntasen acentos de persoas cada vez máis enfurecidas.
Argumentos non faltan nos Praceres, ainda que cheguen a destempo. Rafael, un dos portavoces
da Plataforma Defensora da Praza dos Praceres, asegura que
cantan con enxeñeiros, arquitectos e avogados que avalan a sua
oposición. Pero o importante, di,
é que se opoñen a un proxecto
que divide en dous unha praza
nunha zona moi urbanizada. "O
trazado inclue tres pasos a nível,
que son ilegais, e abriga a pasar
por eles aos rapaces que van ao
coléxio", di Rafael. "Ademais -engade- no proxecto non figura o
paso pola praza porque non hai
enxeñeiro que o asina".
~

F..rerate .é.s-.raficmaoións des vici- ·
ños, a Xunta asegura que houbo
un proxecto técnico exposto publicamente e aprobado polo Ministério de Fomento sen que os
viciños apresentasen alegacións.
"Este proxecto -indica a Conse11 aria de Política Territorialdesenvolveuse posteriormente
en tres proxectos de execución,
todos eles asinados por enxeñeiros de camiños e visados polo
correspondente Coléxio Oficial".

Vella reivindicación
O ferrocarril de Pontevedra ao porto de Marin era unha vella reivindicación que se concretou en 1928
cun proxecto que discorria pala daquela liña da costa e que pasaba
pala praza de Praceres, moito menos urbanizada que na actualidade. Daquela expropiárase o terreo,
construíranse alguns túneis e pontes, pero primeiro os altos custose
despois o golpe de Estado do 36

A modernización dos
regadíos galegas quedara
sen unha peseta segundo o
capítulo de investimentos do
Plano Hidrolóxico. Asi o
denunciaron Severino Rodríguez, responsábel do BNG
en Lemas, e Cosme Pombo,
deputado provincial de Lugo
da mesma formación nunha
rolda de prensa o Martes 8.
O PP rexeitou en Madrid unha emenda dos nacionalistas
para incluir os regadios da Lí-mia, Lemes e Terra Chá nos
investimentos do plano. O
BNG apresentará mocións
nos concellos afectados para
que se realice un informe sobre o estado e mellara das
canles.+

"O trazado inclue tres pasos a nivel, que son ilegais", afirma Rafael, da Platafonna Defensora da Praza dos Praceres.

ANT

Forte oposición ao paso do ferrocarril
de Pontevedra aMarin polo meio dunha praza

O inferno de Praceres
deixaron o proxecto en via marta.
Ainda asi, o trazado continuou vixente e o concello de Pontevedra,
por onde discorre toda a liña, durante todos estes anos conservouna sobre o mapa e como liña férrea figurou no Plano Xeral de Ordenación Urbana. Coa democrácia, o movimento viciñal e as forzas poi íticas demandaron a revitalización do proxecto e en 1995 o
Congreso aprobou unha iniciativa
apresentada polo BNG e emendada polo PP na que tamén o PSOE
apoiaba levar o ferrocarril ao porto
de Marin. Logo o Estado declaraba o interese xeral dunha liña ao
único porto galega de interese. xeral sel'.l ferrocarril. Con esta decisión, o proxecto non necesitaba licéncia municipal. O conselleiro de

Politica Territorial, Xosé Guiña rescatou o proxecto e, case sen introducir modificacións,- comezou de
novo a sua tramitación.

ca tirar algunhas casas e construir
un paso elevado maior do que se
fai agora pero non supón a eliminación de dous dos pasos a nível.

O novo proxecto de ferrocarril a
Marin colleu "ao BNG chegando á
alcaldía de Pontevedra. Con algunhas alegacións, o rexedor municipal, Miguel Fernández Lores
tratou de modificar o proxeeto e
conquerir unha liña dobre para viaxeiros ademais de mercadorias e
modificar o trazado para ir pala nova liña de costa, parella á autovia e
Celulosas, que ocupa un terreo recheado nos anos cincuenta a golpe de baioneta. Non habia posibilidade ·para impulsar semellante
cámbio nen habia argumentos técnicos. De feito, a alternativa impli-

En suma, segundo a administración , o tren a Marin non ten máis
alternativa que a decidida hai setenta anos: partir en dous a praza de Praceres. Non serve, sequera, o túnel debaixo da praza
porque levaría o tren á superf ície
moi entrado o porto de Marin.
Con razón ou sen ela, desde hai
duas semanas os viciños protagonizan unha soada protesta. A
unidade viciñal é absoluta. Salváronse as diferéncias entre as
asociacións viciñais, progresista
e conservadora, ao tempo que
se recorre, con serte relativamente adversa, aos tribunais. De
momento, o interese xeral levou
ao Tribunal Superior a non a suspender cautelarmente as obras,
ainda que si a admitir un recurso.

"Para eles o mellar é buscar unha
alternativa, é máis barato, porque
non poden pór protección policial
a cada tren que pase por aqui",
explica Rafael, que vén a suxerir
que a liña sofrirá sabotaxes de
todo tipo. Curiosamente, metros
máis aló Fomento construe un
enlace da autovía que supón un~ , ha agresión comparábel ou maior
que a do ferrocarril pola praza,
"Co tren virá a empacadora que non quixeran en Vilaboa e despois o transporte de
que SÓ pasará dOUS OU tres Veces
mercadorias nucleares", di a viciña Esperanza.
ANT
ao dia e a paso de home.+

Lores: 'Todos queremos un ferrocarril a Marin
pero os técnicos din que só pode ir pola praza'
O alcalde de Pontevedra, Miguel
Fernández Lores (BNG) lembrou que "o ferrocarril a Marin é
unha reivindicación nasa e de
todos os grupos desde hai máis
de dez anos, por isa non irnos a
renunciar a el". "Neste caso -dixo Lores- confunden co encoro
de Caldas, que ninguén quere,
co ferrocarril ao porto de Marin,

que queremos todos, ainda que
se opoñan nos Pracere~".
Tamén lembrou o alcalde pontevedrés que "no seu dia fornas
os únicos que formulamos alegacións e daquela acusáronos
de estar contra o tren a Marin,
Non era asi, sempre estivemos
por este tren, pero comprometé-

ramones cos viciños dos Praceres a buscar unha solución, pero non hai alternativa, só p9de ir
pala praza, se fose un problema
económico investiríamos cartas
para desvialo, pero non é asi".
Por último, o alcalde .pontevedrés lembrou que hai un proxecto de oitenta millóns de pesetas
para intervir na praza.+

Fomento é responsábel
do retraso do Jolre
en Ferrol, di Borreiros
O edil de cultura do concello de Ferrol, Bonifácio Borreiros, amosouse preocupado polo retraso nas
obras de reabilitación do
Teatro Jofre. O concelleiro
socialista responsabilizou
deste retraso ao ministério
que dirixe Francisco Álva·
rez Cascos, xa que tal como
sinalou, os trámites
administrativos están xa rematados hai meses. Borreiros lembrou que no mes de
Decembro o Consello de
Ministros aprobou a
proposta de convénio entre
Fomento e o concello para
a reabilitación, e que o feito
de ainda non estar licitada a
obra pode estar relacionado
con "motivos eleitorais". O
ministério ten asumido o
70% do custe das obras,
cuxo orzamento é de 900
millóns de pesetas. O concello, pola sua parte,
proprietário do edifício, xa
ten consignada a sua aportación económica. +

Cuiña e Vázquez
apresentan o Pazo
de Congresos da Coruña
Entre piropos recíprocos, o
conselleiro de Política Territorial Xosé Guiña, e o alcalde
da Coruña, Francisco
Vázquez, apresentaron o
Luns 7 de Maio o proxecto de
Pazo de Congresos para a cidade herculina. Nun prazo de
dous anos, segundo sinalaron
os dous políticos, a obra está
rematada. O orzame1 ;to previsto é de 9.000 mfüóns de ·
pesetas. A consellaria que dirixe Guiña aportará 1.800 millóns de pesetas, 100 con cargo aos orzamentos do
presente ano, 800 o vindeiro
ano e 900 no 2003. A Autoridade Portuária aportará 200
millóns e o concello uns cincocentos. O resto corre a conta da empresa concesionária.
Tres son as ofertas de arquitectos enriba da mesa, unha
delas asinada por César Portela e Ricardo Bofill, outra por
Jerónimo Junquera e Marc
Fenwick, e a última por Jean
Nouvel e Arturo Franco.•
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O111 Congreso remata co periodo de integración da INTG-CXTG

Nova
etapa
na
CIG
Co
naceménto
de
cOrrentes
internas
/
.J. A. EIRÉ

para cárregos políticos dos membros do sindicato. Acuña defende
unhas incompatibilidades amplas,
mentres que a corrente de Seixo
aposta porque as incompatibilidades sexan unicamente para aquelas persoas que receben o seu
salário do sindicato.

Os congresos son a expresión da situación interna das
organizacións. Neste senso, o
111 Congreso da Confederación lntersindical Galega (12 e
13 de Maio en Compostela),
parece cenificar unha nova
etapa na que se remata coa
dualldade que levou consigo
a fusión da INTG coa CXTG e
permite albiscarse o nacimento de catro correntes internas.

Están de acordo en limitar a 3
mandatos como máximo o cárrego de secretário xeral (decisión
que necesita os 2/3 dos votos
para aprobarse no congreso) e a
supresión da figura do presidente. Era este un cárrego executivo·
froito da fusión entre INTG e
CXTG que consideran finiquitado
co fin da dualidade. O até de
agora presidente, Manuel Mera,
que vai continuar na executiva e
posiQelmente presidirá o congreso, foi partidário desta supresión.

Fronte á teima mediática de analisar o congreso da CIG en clave
política, de cuota de poder interno das distintas organizacións
que integran o BNG, neste congreso maniféstase a existéncia
de catro correntes sindicais. Correntes que os observadores xa
puderon entrever, sobre todo, ao
longo destes dous últimos anos.
A maduración organizativa, a entrada de numerosos cadros novas
e os cámbios na situación social,
non só permitiron rematar coa
dualidade existente ·nos dous anteriores congresos (INTG-CXTG)
senón criar posicionamentos internos que poden dar lugar a unha
nova maioria. Unha maioria que,
segundo distintas fontes internas,
estaria liderada por Xesus Seixo
como secretário xeraJ.
As diferéncias entre as catre correntes, as lideradas por Seixo,
Femando Acuña (actual secretário xeral) e as denominadas Corrente Sindical de Esquerdas e
Colectivo 1O de Marzo, visualiza- ríanse na relación cos sindicatos
UGT e CCOO, na relación da
central sindical co resto do nacionalismo e do seu papel como
integrante deste movimento e o
posicionamento a respeito da globalización e do neoliberalismo.

As distintas correntes
A Corrente Sindical de Esquerdas,
(CSE) a única que apresentou unha emenda ás ponéncias na sua
totalidade, mantén unha postura
semellante aos seus antfguos
compañeiros que fundaron a CUT.
A sua ponéncia demostra unha
forte posición de carácter independentista con postulados moi semellantes aos da FPG, na que militan
moitos dos seus principais cadros.

Os apoios dos delegados
Outro dado a destacar é que, das
119 asambleas celebradas para
elexir os 500 delegados (os outros
106, corresponden 100 ao Consello Confedera! e 6 á comisión de
garantias), só en 8 se apresentou
máis de unha candidatura.

A.N.T.

Cuns plantexamentos de loita
máis radicais que as coutras correntes, propoñen mesmo alianzas
que, na práctica, ainda que non
sexa a sua intención, irían contra o
BNG. Son contínuos os ataques á
UPG, organización á que, entre
outras cousas, responsabilizan da
marcha dos seus compañeiros da
CUT. Encabeza a sua candidatura
para a executiva Rosa Garrido e
afirman que non apoiarán nen a
Femando Acuña nen a Xesus Seixo para a secreta.ria xeral.
O Colecti_vo 1O de Marzo, ten a
sua principal forza en Ourense e
na administración. autonómica, con
duas cabezas visíbeis, Etelvino
Blanco (secretário de Ourense) e
Xoan Carlos Ansia (Administración), ainda que apresentan no primeiro lugar da sua lista para a
executiva a Bautista Vega. Afirman
que non lle darán o voto a nengun
outro para secretário xeral. Califican a proposta da CSE, liderada
por Xan Carballo, como "unha opción que levaria ao sindicato á
marxinalidade" e propugnan as
mans libres para actuar sindicalmente, "porque o poder non o dan
os cárregos, senón a acción sindical", en palabras de Xoan Carlos
Ansia. A sua composición é moi
variada, desde independentes no
BNG, a sen afiliación política ou en

Esquerda Nacionalista. Os seus
postulados sindicais están próximos á liña de Seixo.
A corrente que lidera Xesus Seixo,
á que autodefinen como "a do médio", está integrada principalmente
por militantes do BNG independentes e membros da UPG. Persoas próximas a Femando Acuña
e procedentes da CXTG, pasaron
a formar parte desta corrente xa
hai máis de dous anos, destacando en Vigo con persoas coma o
secretário comarcal Xerardo
Abraldes. As incorporacións viguesas, se se consolidan, son as
que lle poden dar a maioria no
congreso a Seixo.
A corrente liderada polo até de
agora secretário xeral, Femando
Acuña, está integrada maioritáriamente no seu núcleo dirixente por
membros de UG que entraron no
BNG serodiamente, así como por
cadros procedentes da CXTG . .
As diferentes entre estas duas
tendéncias están principalmente
na postura ante a unidade sindical. A corrente 'encabezada por
Acuña defende a unidade de acción con Comisións e UGT cómo
unha->finaHdade dos traballiufores. Para a corrente de Suso $eixo "non hai marcos estábeis" po-

lo que seria preciso ollar en cada
momento a situación. Tamén
existen diferéncias a respeito das
relación coas formacións políticas nacionalistas. Para a corrente do médio os problemas dos
traballadores, non son só laborais, senón de vivencia, idioma,
comunicacións ... , polo que propoñen que o sindicato teña un
papel máis activo no nacionalismo cunhas relacións normalizadas co resto das organizacións
que traballan ne~te campo.

Maior mobilización social
Ainda que ambas tendéncias defenden a total autonomia sindical,
os congresistas liderados por
Acuña son partidários de que o
papel do sindicato se circrunscreba ao ámbito estritamente laboral
e de xestión. Estas posturas sindicais levan tamén a unha visión diferente de como enfrontar os conf litos sociais que nacen mesmo
dos conflitos laborais. Seixo propugna unha maior contundéncia
social mobilizadora e unha maior
formación ideolóxica e sindical.
As diferéncias tamén existen a
respeito do papel do neoliberalismo .e da globalización e a sua
incidéncia nos tr&ball.adores galegas. Diferéncias -existentes taméh
a respeito das incompatibilidades

n

Don Eladio Rodríguez .
González
COLECCION ESENCIAS

ANOSA TERRA

O destacado membro da corrente
liderada por Acuña, Manuel Curras Meira, afirma que se producirán acordes durante o fin de semana no congreso. Desde esta
corrente pretenden que ainda que
a corrente de Seixo fose maioritária na executiva, con 7 membros
como afirma, Acuña consiga o
apoio para seguir como secretário
xeral. Pero desde as filas de Seixo afirman que, para eles, todo é
negociábel menos o cárrego de secretário xeral porque o sindicato rieee'slta ' un n~vo ··impulso ·e
Acuña xa cumpriu a sua etapa.+

n·
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De Xoán Carlos Lagares

~

Os 606 delegados terán que elexir
unha executiva de 12 membros.
As distintas correntes barallan dados semellantes de apoio dos delegados. Dan por gañadora á corrente de Xesus Seixo; mesmo a
corrente de Acuña que afirman
que conta co respaldo de 160-170
delegados, Seixo con 260-280 e
as outras duas candidaturas con
50 cada unha. Afirman que os indecisos serian o 15%. A CSI sostén que Seixo canta con 300 sufráxios, Acuña 150, eles 100 e o
Colectivo 1Ode Marzo 50.
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Redondela acolle as primeiras xornadas so~re ainiciativa do Cúmio de Río

As Axet1das 21 como ferramentas válidas

MANuELCAO

para a transformación sOcial

A posesión e control da información sempre copstituiu un
factor clave para asentar posicións de poder e dominación
en calquer sociedade. O poder informativo tende a ser
compañeiro do poder económico e político dificultando a
emerxéncia de sistemas de convivéncia social democráticos. Unha referéncia ao mundo de hoxe ~erve para ratificar a imp.ortáncia dos meios de comunicación para o control social e político conferindo aos grupos dominantes un
instrumento de poder ideal para manipular e remodelar as
conciéncias até converter aos cidadáns en simples súbditos que repiten "libremente" o que as maquinárias mediáticas se encargan de sinalai: "coordenadamente".

-O- ALBERTE ROMÁN

As administracións locais, pola
sua proximidade á cidadania,
xogan un papel mol importante
na planificación de políticas
tendentes a un desenvolvemento sostfbel. Este· é un dos
principios das "Axendas 21",
un plano de acción, aprobado
en 1992 na cimelra de Rlo, e no
que se estabelecen múltiples·
estratéxias cara a sustentabilidade. Redondela acolleu, o 3
e 4 de Maio, a celebración
dunhas xornadas sobre
"Axendas 21 Locais", as primeiras que se celebran no país.
Amosar as posibilidades dunha
"axenda 21" como ferramenta
de traballo na planificación das
políticas locais, este era un dos
principais obxectivos destas xornadas, organizadas desde a
concelleria de participación cidadá do concello de Redondela,
e dirixidas tanto aos responsábeis das administracións locais
e aos técnicos que nelas traballan, como ao movemento asociativo, un dos piares principais
sobre os que debe sustentar
unha "axenda 21", tal como se
constatou ao longo destes dous
días. Filosofía e visióri das a><endas, metodoloxías de traballo,
información sobre auditorias
ambientais así como o coñecemento das experiéncias desenvolvidas fórmaron o eixo programático do encontro.
O proceso de participación cidadá na elaboración da "axenda
21" centrou a intervención de
Martí Olivella, membro do "Centre per la innovació social" de
Barcelona. Olivella destacou como obxectivo artellar decisións
políticas que non sexan producto dunha democrácia formal, sénón de formas de democrácia
participativa, acadando das administracións públicas, con especial énfase das locais, compromisos tende.ntes cara unha
maior participación cidadá na
elaboración das estratéxias de
desenvolvemento.
Durante as xornadas foron analisados certos sectores determinantes á hora de deseñar políti.cas ambientais, tal é o caso do
'- m1nspotté{coleC:fivb~'-t¡o$ resíduos ou a ordenación do território, centrada especialmente na
. franxa litoral.
Fernando. Nebot reivindicou o
dereito a andar. Este enxeñeiro
de camiños salientou como unha alta porcentaxe dos desprazamentos que se realizan, a diário, nas cidades son a pé. Fixo
unha diferenciación éntre mobil.idade e accesibilidade e vinculou
política urbanística e transporte.
Manifestouse contra do que
·cualificou como "mono usos dotacionais", concentracións de
instalacións comunitárias, tal é o
caso das cidades deportivas,
que obrigan a uso do transporte
tanto privado como colectivo.
Fronte' a esta situación Nebot
reclamou a descentralización,·
que facilitaría a accesibilidade
· da povoación a estes servizos.
Na sua intervención Xosé Antón

Cecília Orge, concelleira ele Participación Cidadá en Redonclela, xunto co ex-alcalde de
Gastei:z, José Ángel Cuerda.
FÉLIX CAt

Ferreira reiterou a sua aposta por
un tratamento dos resíduos que
contemple a. compostaxe da matéria orgánica e a reciclaxe dos
outros materiais. Amosouse moi
crítico coa aposta de SOGAMA,
poñendo en dúbida o sistema de
reciclado do plano da Xunta. Tamén criticou a ambigüidade dos
governós das grandes cidades
con respecto a este plan, que
contempla a incineración da
maior parte dos resíduos urbanos
producidos no país.

O poder mediático

micos establecidos. Afirmou que
ante un mundo que non nos
gusta, "onde existe un abismo
de desigualdade crecente" é
abriga · de todos acadar a sua
transformación, "pero ante todo
é abriga dos govemos, de todos
os governos, en todos os níveis.
Do estado aos concellos". O exalcalde de Gasteiz, que destacou pola sua capacidade comunicativa, cualificou como "concepto subversivo" as "axendas
21", ao tempo que as definía de
"axendas· da transformación,
sori un plano de compromiso de
cámbio na busca dunha nova
arde económica internacional".
Tamén reivindicou as cidades
como foro de creatividade e como motor do desenvolvemento
económico. Salientou a tendéncia actual de concentración da
povoación nas cidades, ao tempo que demandou a abriga de
aplicar critérios de desenvolvemento sostíbel nas ·políticas municipais para mellorar a calidade
de vida da cidadanía.

Na Galiza, só os concellos de
Pontevedra, Santiago, A Coruña
e a mancomunidade do Salnés
teñen asinado a carta de Aalborg, un documef'!tO de compromiso das cidades coa sustentabi l~dade. Deles, unicamente o
concello de Santiago ten iniciado o proceso de elaboración da
"axenda 21". O concelleiro do
ambiente do concello de Santiago, o naci<malista Néstor Rego
fixo un balanzo do traballo desénvo lvido até agora. Tras a
posta en marcha do· consello
municipal do ambiente, onde
O que, para que e como
participan amplos sectores sociais, foi ·adxudicada a elaboraNa sua conferéncia, Xulio Gutiérrez, vinculado ao taller amción da auditoria ambiental, ·que
biental do ICE, tratou de dar
lles vai pérmitir coñecer a situaresposta as principais pergunción ambiental do concello de
Santiago. Este é un paso previo . tas que xorden cando se tala
das "axendas 21". Asi, lembrou
ao deseño e posta en marcha
de proxectos concretos. Néstor' como estas son unha iniciativa
xurdida na cimeira de Río de
Rego destacou o necesário esJaneiro sobre ambiente e detarzo de colaboración entre ·as
. diferentes departamentos da C!,dsenvolvementq,, sostíbel, celebrada en 1992. O documento
min istración local .para acadar
os obxéctivos sinalados. Salienelaborado na cidade brasileira
sinalaba que "a participación e
tou, tamén, a necesidade de
conseguir a colaboración dos
cooperación das autoridades lotécnicos municipais, _ao tempo
cais constituirán un factor deterque se lles fornece da informaminante para ac.adar os obxectición precisa.
·
vo s da Axenda". A posta ~n
marcha dunha "axenda 21", non
A cidade de Gasteiz é un mode- . é senón a revisión das políticas
lo de referéncia na planificación .e actuacións municipais, así como propostas de mellara encaurbana e na calidade de vida
dos seus habitantes. Esta cidamiñadas ao desenvolvemento
de foi unha das primeiras cidasostíbel. Este chamamento feíto
na cimeira de Río, deu os seus
des europeas en elaborar, e pór
froitos en Europa coa denomien marcha, un ha "axenda 21 ".
Ao fronte desta transformación
nada "Carta de Aalborg11 , .un doestivo, en-calidade de alcalde
cumento asinado por várias cidades europeas en 1995. Coa
da cidade duránte case vinte
sua sinatura as cidades com- ·
anos, o peneuvista _José Angel
prometíanse a seguir un modelo
Cuerda, quen acudiu a Redonque faga compatíbel o desendela para falar do papel das advolvemento social e económico
ministracións públicas ante as
co respecto ao ambiente. Un
axendas 21. A sua preséncia
nas xomadas era especialmente· modelo que favoreza a calidade
de vida dos seus habitantes sen
agardada, e non defraudou. O
por en perigo a calidade de vida
político basco fixo unha análise
das xeracións futuras.•
critica dos modelos socioeconó-

Non é <loado indicar o modelo de meios de comunicación
máis favorábel ao exercício das liberdades nunha sociedade
democrática. Tanto no referente ao carácter de meios de
propiedade públicos ou privados como ao control das frecuéncias e grao de amplitude das áreas de recepción, existirán propostas diversas que poden ser aceitadas teoricamente como axeitadas. Máis, será no concreto, onde se poderá comprobar se os meios de comunicación dunha sociedade configuran unha estrutura democrática e respeituosa
coa diversidade cultural e coa pluralidade ideolóxica ou se
estamos diante de modelos formalmente democráticos que
agachan unha dominación total por parte de determinado
tipo de emisores. Velaí o caso de ltália, no que Sílvio Berlusconi está a competir no mercado eleitoral apoiado no
control directo dos principais meios de comunicación privados e co correspondente uso proporcional dos meios de
titularidade pública. Se este candidato consegue a maioria
o 13 de Xuño, terá todos os meios de comunicación ao seu
servizo salvo -caso improbábel- que renunciara voluntariamente a exercer cal poder. Poderla considerarse ltália un
país realmente democrático tendo as principais institu~
cións mediáticas controladas polo seu Presidente?
Co grao actual de desenvolvimento económico e tecnolóxico non seria difícil anovar no deseño das institucións
mediáticas e democratizar e xeralizar a información para a
maioria social, e todo iso cun babeo custo económico.
Compre atribuir ao poder dos grupos polfticos asentados
no uso e disfroite das estruturas burocráticas dos Estados e
a sua coalición con determinados grupos de intereses económicos a implementación das principais trabas e limitacións para exercer a liberdade fundamental de información
tanto no referente á capacidade de emisión como de recepción. A tecnoloxia actual permite entrar no sector da información con menores recursos financeiros e humanos
sendo as proibicións e os controis exercidos polos govemos
os principais responsábeis da tendéncia a valeirar de contido real a liberdade formal de información que existe en todas as Constitucións de carácter democrático.

'P~deria considerarse I¡ália
un país realmente democrático
tendo as principais
institucións mediáticas
controladas
polo seu Presidente?

No caso do Estado español, estase camifí.ando con grande
rapidez a unha recuperación do sistema mediáti~o anterior
a 1976 coa existéncia de moitos meios de comunicación
pero cunha liña ideolóxica unificada. Todo isto deriva da
capacidade recoñecida aos govemos para conceder ou anular as licénciás de emisión para rádio e televisi&l e o escaso grao de transparéncia no control económico.e accionarial destas empresas. As institucións mediáticas deberían
ser concedidas con arreglo a mecanismos de decisión que
abrigaran a amplos consensos e haberian de ser vixiadas
por institucións específicas con ampla participación dos
da in~
grupos organizados da sociedade civil. A provisión
1
formación é un ben social que ha ter en conta ·e satisfacer
o conxunto da sociedade e non aos membros dun partido
ou grupo de poder que acadara unha maioria parlamentar.
No funcionamento do sistema de meios de cori:mnieación
é onde se albisca a democrácia. +
!
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As mobilización.J dos h'aballadore.1 do Unión son constantes. Na fotografia, a protagonizada por eles o 23 de Febreiro en Vilagarcia.

AN .T.

Marca un fito histórico ao tempo que acada un ha grande acollida social

Afolga da Unión cumpre cen dias
~H.

VIXANDE

Cen dias de folga, máis de cuarenta despedimentos, cuarenta e
dous contratados ilegalmente, máis de dez millóns na caixa de
reslsténcla, duas pagas a cada traballador a conta da caixa de
reslsténcia, nove despedidos con indenización, unha xornada
de folga xeral galega no transporte con seguimento masivo e
un xuízo gañado por tutela de liberdade sindical, son dados
que corresponden á lolta dos traballadores da Unión (Grupo
Monbus) pola defensa dunhas dignas condicíóns de traballo.
"Seguiremos até o final", proclama Pablo Piñeiro Pasteriza, un
dos cincuenta traballadores da
Unión que permanecen en folga. O dez de Maio o paro cumpre cen dias. Seis dos traballadores aceitaron a indenización
polo despedimento, sete máis
foron readmitidos e asignados
aos servizos mínimos, os restantes empregados que comezaron a folga continuan.
Porén, hoxe a Unión conta cun
cadro de persoal maior do que
habia ao comezar o conflito. Aos
sete readmitidos hai que sumar
quince que desde o princípio
non secundaron a folga e outros
cuarenta e dous contratados durante o paro. Unha senténcia c:teclarou nulos estas contratos porque se produciron durante a folga para anular a sua eficácia, o
que contravén a Lei de Folga,
pero continuan a prestar servizo.
Por esta razón, os .folguistas reclamaron á Inspección de Traballo de Vigo que verificase se se
cumpre a senténcia e a providéncia que abriga a anular os
contratos, independentemente
de que se recorra o fallo. O inspector xefe de Vigo, Xosé Maria
Casas de Ron aceitou investigar
a situación dos esquirois.
Durante os últimos compases do
curso escolar os traballadores
manteñen un pulso definitivo co

xerente de Monbus, Raul López.
Este último anunciou un recurso
contra o fallo que anula as cuarenta e duas contratacións de
esquirois. Ten que gañar tempo
e chegar a finais de Xuño. Se
perde eses traballadores, a sua
situación será moi delicada.
Hoxe o transporte escolar da

Unión cúmprese dun xeito máis
que deficiente. Recentemente un
autobus levou por erro ao un grupo de rapaces ao lago Castiñeiras
en lugar de conducilos ao seu coléxio. Moitas veces os veículos
saen das cocheiras cos vidros rotos e levan a rapaces no seu interi o r. Outras a seguridade está
comprometida porque os talleres
están completamente afectados
pola folga e vários autobuses sof ri ron percances porque non se
repararon pezas desgastadas.
Asi, hai 20 dias, un autobus quedou sen freos en Chan do Monte,
Marin, e marchou contra o arcén.
Máis recentemente outro perdeu
os freos no coléxio da Raña, en
Marin, e levouse por diante un automóbel ao meter a marcha atrás.

De profisión testen1'Una·· ··~ ·Deica o momento, producíronse máis de cuarenta despedimentos; alguns deles decididos cando entraron a traballar
alguns empregados afectados
polo decreto dos servizos mínimos. Para Raul Lóp.ez todo se
vai en despedir a catorce persoas, maioritariamente integrantes do comité de tolga,
ainda que inclue algun que non
forma parte do mesmo, como
Pablo Piñeiro. De momento
conqueriu desfacerse de tres,
polo que se reducen a once.
De todos xeitos, prosegue coa
seu política de despedimeritos
para forzar o fin da folga.
Moitos dos xuízos polos despedimentos xa se produciron
e proximamente poderian comezar a emitirse as sentén-

cias. Ainda asi, quedan xuízos
pendentes. Polo discorrer das
vistas, os fallos decretarán nulos ou improcedentes os despedimentos. Os xu íces non
gastaron do proceder patronal
durante os procesos. Algunhas testemuñas aparecian repetidamente e seméllaban ter
o don da ubicuidade porque
para acusar aos despedidos
dician que estiveran en dous
sítios distintos o mesmo dia e
á mesma hora. Tanto é asi
que un xuíz dixo a unha das
testemuñas da patronal que
non se apresentase máis, que
xa coñecia cal ia ser a sua declaración. Previamente, un
avogado, ao perguntarlle pola
identidade a esa mesma persoa ironizara: "E de profisión,
testemuña ?". •

"Que fai a Xunta", pergunta Pablo
Piñeiro. "Di que non pode facer
nada -resposta el mesmo-, pero
non é certo, pode facer cumprir a
lei, obrigar a que se cumpra a
senténcia e vixilar para que o
transporte se preste en condicións, asi Raul teria que ceder e
sentarse a negociar". "Que foi o
acidente de Boborás?", pergunta
outro traballador. "Primeiro dixeron que fora unha sabotaxe -engad e-, logo recoñeceron que
non, pero nada se soubo da autópsia nen das investigacións,
cando recentemente houbo outro
acidente en Madrid, este doutra
empresa, e ao dia seguinte xa lle
botaron a culpa ao condutor, que
dis que ia borracho, e dixeron
que o tacógrafo estaba manpulado. Pero no caso de Boborás todo é silenzo".

. 'Vtvemos de favor'
Mentres, os traballadores resisten como poden a folga. "Con
noventa ou cen mil pesetas que
gañabamos, non tiñamos aforras para enfrentar a folga", explica Pablo Piñeiro. Por esta razón, a caixa de resisténcia da
CIG é vital neste conflitQ. "Recebirnos duas pagas de setenta
mil pesetas cada un e irnos ver
se conquerimos unha axuda
máis", explica Piñeiro.
Pero non todos poden resistir.
"Algun compañeiro tivo que
aceitar a indenización -di Pablo
PiñeirQ-; a min botanme unha
man os meus pais e os meus
sogros e coas axudas vou tirando, pero non todos podemos, vivamos de favor". A consciéncia
social da situación deste colecti-vo permite que a recadación da
caixa de resisténcia sexa alta:
máis de dez millóns. • ·

1

'Chama a·
atención o nivel
de consciéncia1
A xuízo do presidehte da
CIG, Manuel Mera; hai un antes e un despois desta folga
porque supón unh~ inflexión
na que coinciden ó nível de
consciéncia cun ·recorte radical de liberdades e de direitos
laborais. "A situación de hoxe
parécese moito aos últimos
anos do franquismo en canto
ao rexurdir da mobilización",
explica o sindicalista.
"Non hai un precedente igual
nunha empresa mediana e
sen situación terminal", indica
Mera. Houbo outros conflitos
longos, pero en c9tnpañias
como Sidegasa, Avarez, Ascón ou Regojo, pero estaban
en crise. As restantes folgas
como moito duraban duas semanas. "Esta non -explica-,
ademais a Unión é unha compañia saneada pero na que
os seus traballadores
padecen un autoritarismo, unha explotación e unhas condicións de traballo inaceitábeis,
pero ao tempo non había tradición de loita, polo que chama a atención o nível de
consciéncia; son os traballadores os que tiran·da folga,
non o sindicato".
Para Mera conflitos como este ou como o de Sintel ou o
agrário mostran un cámbio na
sociedade que non se observaba desde antes de 1985.
"Os conflitos non están
animados pola vangarda nen
polos sindicatos, senón pola
própria sociedade", afirma. ·
"Ademais -engade-, a sociedade entande as
reivindicacións dos traballadores da Unión, as APAS apoian
mesmo cando hai sucesos
violentos, sucesos ql!e condenamos pero que non restan
apoio social, porque nunha
empresa poden permanecer
en folga un mes cinco revolucionários, pero aquí é todo un
colectivo amplo que está en
folga cen dias e cando pasa
iso a sociedade entende que
hai algo máis".
Ademais, a sociedade non só
ve no conflito da Unión unhas
condicións de explotación
dos seus traballadores, a xuízo de Mera, "a sociedade vese .a ela mesma retratada nesa situación de 'explotaéión,
na que as condicións de precarización, eventualidade e
recortes laborais están a estendese, nun momento no
que a acumulación de capital
é tan grande e as diferéncias
sociais tan abismais, por iso
responde tan ben cando se
lle peden cartos para a caixa
de resisténcia".
Por último, Mera ve neste
·conflito unha expresión nídia
da loita de clases. "A patronal
está a xogarse todo, sabe
que se perde a folga da
Unión, cundirá o exemplo e
as reivindicacións
estenderanse a outros colectivos, a dirección da Unión
sabe que representa a toda a
.sua clase e á patronal hoxe
xa non lle serve convencer á
clase traballadora con ideoloxia porque as condicións de
traballo son moi ruins". •
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O80°/o dos empregos pertencen ao chamados sector informal da economia

.No século xx1 trab611ase en precário
-0- R.M.

O fenómeno da precarización
das contratacións laborais estase a expandir en todo o
mundo capitalista. O que aqui
denominamos Proceso de
Precarización do Mercado de
Traballo ten alomenos catro
condicionantes: os procesos
de reestruturación produtiva
(expresados en reorganización técnica, estratéxica e administrativas, reorganización
do traballo e relocalización do
espácio de atividades); a internacionalización e a expansión dos mercados financeiros, o aprofundamento da internacionalización e a maior
abertura comercial das economias, e a desregulamentac i ó n das economías e dos
mercados en todo o mundo.
Eses procesos de cámbio crian
un ambiente de maior incerteza
na economia, con menores taxas de crecimento económico e
do emprego que apresentan impactos distintos en mercados de
traballo con caracterísiticas estruturais diferentes. A perda de
calidade do emprego, dos bons
empregos de alta produtividade
e remuneración, é o eixo central
deste proceso mundial de precarización do mercado de traballo.
A partir dos diagnósticos apresentados nos informes internacionais (Banco Mundial, Off,
FMI, Comisión Económica para
América Latina) pódese constatar que, nos países industrializados, os procesos de cámbio estrutural da economia expresanse
através de maiores taxas de desemprego e de desigualdade salarial, senda esta maior onde a
taxas de desemprego son menores, como é o caso estadounicfense, implicando o aumento
dos índices de desigualdade na
distribución da renda.
Nos países europeus, onde as taxas de desemprego son maiores
e a desigualdade salarial é menor, a criación de empregos ven
sendo estimulada por meio de
novas formas de contrato no mercado de traballo. O baseamento
teórico de tal prática sinala que. a
criación de empregos estaría
sendo limitada polos custos de
transación -de contratación e
despedimento- envoltos nos contratos de ttaballb por tempo índeterminado e en periodo integral.
De tal xeito que as novas formas
de contrato redirecionan o traballo asalariado para empregos en
tempo parcial e temporais e, en
moitos países, constituen un
compoñe:ite expresivo da criación de empregos para xóvenes
e mulleres desde os anos 80.
No caso dos países en desenvolvimento a situación difire en
canto a absorción de mao de
obra no sector secundário da
economía, podando ser observada a preponderáncia crecente
do sector terciário na xeración
_de novas de traballo. En xeral,
neses países observa-se a diminución rel~tiva do emprego industrial, maior expansión do
emprego terciário e ampliación
do setor non estruturado da
economía {Informe da OIT,
1997). O Informe da CEPAL
confirma que de "cada 100 em-

función- e intenso do traballo en
escala global. Con esto crianse,
recrianse e amplianse relacións e
formas de traballo dispares.

de mao 'de obra, prestación de
servizos temporais disimulados
na forma de traballo autónomo,
etc.

Sumase a este cadro a ampliación do traballo por conta própria,
inducido polo menos por catro
motivos: racionamento dos empregos asalariados e auséncia de
políticas públicas compensatórias; expansión da atividade de
servizos; estratéxia de sobrevivéncia implementada polos indivíduos que apresentan dificuldades de reemprego ou de ingreso
no mercado de traballo; e a oportunidade de ganáncias superiores
a aquelas dos empregos asalariados de baixa cualificación.

Eses contratos non se insiren
nunha única forma de organización da produción ou do traballo, xa que penetran a totalidade
do espazo produtivo de bens e
servizos. Pero apresentan unha
característica comun: a sua vulnerabilidade, ou sexa, a inseguridade da relación de traballo e
na percepción da renda; a auséncia moitas veces de calquer
regulamentación laboral e de
protección social, especialmente
contra despedimentos e acidentes laborais; o uso flexfbel do
traballo (horários e funcións
múltiples) ; e frecuentemente
menores salários, principalmen te para os menos cualificados.

A economia mergullada e

a informalidade
O proceso de precarización do
mercado de traballo remítase,
neste contexto, ao fenómeno das
mudanzas estruturais en marcha
na sociedade e na economía, o
que incide na redefinición das relacións de produción , das formas
de inserción dos traballadores na
produción , dos procesos de traballo e das institucións.
O modelo xaponés foi o grande emulado nos anos oitenta.

pregos xerados duante 1990/95,
84 corresponden ao setor informal da economía".
Esos procesos veñen sendo ratificados, especialmente en Europa e
América Latina, pola desregulamentación do mercado de traballo,
através de accións activas (mudanza das regras) ou pasivas
(desgaste das regras) por parte

dos govemos. Encóntrase en marcha, dese. xeito, unha redefinición
nas regras da relación de traballo
asalariada, motivada por estratéxias desenvoMdas para enfrontar
con maior eficiéncia un ambiente
máis competitivo e para patróns
definidos no mercado internacional. A reorganización do traballo
oriéntase para o uso flexíbel -xornada de traballo, remuneración e

As relacións de traballo criadas,
ampliadas ou recriadas nese
ámbito exprésanse através de
formas de traballo asalariado
non rexistado nos órganos da
seguridade social o nos institutos de rexisto do emprego, pero
tamén poden revelar contratacións (legais ou de mútuo consentimento) en forma de cooperativas de traballo, prestamistas
de mao de obra, axéncias de
traballo temporal , localizadoras

Outro fenómeno dentro do proceso de precarización é o autoemprego e outras estratéxias de
sobrevivéncia emprendidas palas persoas que, por apresentar
dificuldades de reemprego ou de
ingreso no mercado de traballo,
ou por simples opción, obteñen
renda através de formas de traballo por canta própria ou en microem presas. Eses grupos en
xeral na América Latina insirense en ocupacións de baixa produtividade. Este fenómeno debe
ser analisado a partir do espaZo
económico non ocupado por empresas capitalistas e entran no
que se deu en chamar sector informal da economía. Son estas
formas de organización da produción que non se basean en
mao de obra asalariada para o
seu funcionamento. •

Primeiro os accionistas, despois os traballadores
No curso dos anos oitenta apareceu un novo
modelo de empresa. Ese modelo -que aqui
chamaremos "neo, liberal", pero que outros
chaman "flexíbel", "patrimonial" ou "finan,
ciarizado"-, leva até o extremo unha tendén,
cia espontánea da organización capitalista do
traballo: a disociazón entre a eficácia empre,
sarial e a xustiza social.
Seria facerlles demasiada honra aos teóricos
do liberalismo crer que tiñan ese mo.delo na
"· éabeza cando;· a éomezos dos oitenta, defini,
ron a axenda das políticas do pos,keynesianis,
mo. O seu credo limitábase a unha idea: libe,
rar as forzas do mercado. Tratábase de botar
abaixo as regras, instituicións e garantías que
o capital se vira obrigado a conceder imedia,
tamente despois da 11 Guerra Mundial. Esas
concesións provisionais..-o recoñecemento, ao
menos de facto, do poder sindical na empresa;
a redistribución dos froitos do crecimento; a
seguridade social; o controlo dos movimentos
de capital; o papel decisivo ·do Estado na regu,
lazón da economia- permitiran certamente
trinta anos de crecimento desigual. Pero ta,
mén conduciran a laminar a rendabilidade dos
investimentos. A aceleración progresiva da
inflación traducía o esforzo cada vez máis de,
sesperado das empresas para restaurar as suas
manees de benefício. A viraxe representada
por Margaret Thatcher e Ronald Reagan con,
sistiu, esencialmente, en provocar unha rece,
sión brutal mercé a unha alza inaudita das ta,
xas de interese e en desmantelar rapidamente
todos os atrancos .impostas á libre circulazón
dos capitais. O obxectivo conscente non era
outro que restabelecer unha relazón de forzas

favorábel ao capital para reducir o custe do
traballo, incrementar a rendabilidade e relan,
zar os investimentos.
Enfrontados no mesmo momento ao avahce
en poténcia dos competidores xaponeses, os
xefes de empresa ocidentais buscaron en pri,
meiro lugar imitalos. Misións de estudo e
obras especializadas sobre o "modelo xapo,
nés" multiplicáronse ao longo dos anos oi,
J~nta, p_w:~ .comprender o segredo da "máqui,
na que mudou o mundo" (título ·dunha céle,
bre obra sobre o modelo xaponés). Kanban,
kaizen e círculos de calidade proliferaron nos
discursos e tamén nos obradoiros. Os especia,
listas da xestión cantaban os méritos da "pro,
dución xusta" (prodúcese o que se demanda
de antemao), sen stocks nen perdas. Os res,
ponsábeis de recursos humanos falaban sobre
a "cultura de empresa" e o "proxecto compar,
tido". Moitos sociólogos anunciaban a emer,
xéncia da "empresa comunidade", e os eco,
nomistas discernían "un novo compromiso
social". O "novo modelo produtivo" estaria
dotado de catro rasgos principais: "descentra,
lizazón da produción", "posta en comun da
perícia", "salários cualificados e adaptábeis" e
"relacións de traballo cooperativas e que fa,
vorezan a inovación".
Sen embargo, a maior parte das empresas re,
ais non importaron máis que certos elemen,
tos da panóplia xaponesa. Certamente, nos
talleres, a descentralizazón da organización
do traballo leva aos asalariados a traballar
directamente baixo a influéncia directa dos
clientes, segundo os princípios de "xusto'ª'

tempo": non se produce máis que o que xa
está vendido. T amén é verdade que a~ clasi,
ficacións ríxidas saltan polos aires, a poliva,
léncia e o autocontro l da calidade esténdese,
a rnobilidade dos asalariados entre servizos
desenvólvese , o traballo convértese en algo
máis colectivo.
Pero o emprego de por vida morreu, e tamén o
emprego estábel: a nova norma é o emprego
precário, coa espada de Damocles do despido a
ponto de cair permanentemente sobre a cabe,
za. Esvaíronse axiña as ilusións; a brutalidade
dos despidos non tivo precedentes durante a
recesión de princípios dos noventa, ainda que
os benefícios das empresas non diminuiron
praticamente nada. Até os anos oitenta era so,
bre todo a remuneración do capital a que en,
caixaba as crises conxunturais. Cando as cou,
sas ian mal, as direccións das empresas dubida,
ban en despedir, por medo aos conflitos so,
ciais. A partir dos anos oitenta, é a masa asala,
riada a que debe sofrer os custos dos axustes: as
exixéncias dos accionistas están antes que os
intereses e o emprego dos asalariados. Despois,
ano tras ano, as empresas, mesmo as florecen,
tes, experimentaron unha sucesión de planos
de reaxuste. Neste fin de século, segundo cál,
culos da OIT, o 75% dos contratos de traballo
teñen duración determinada ou son contratos
de interinos. En canto aos asalariados estábeis,
ainda permanecen certamente maioritarios nas
empresas (59% dos salariados teñen mais de
cinco anos de antigüidade nos países da QC,
DE), pero constatan a precariedade da sua si,
tuación asistindo, impotentes, aos golpes que a
precariedade reparte en torno a eles.+
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A .lgrexa xa
venciera duas
parcelas en
Larin que
non eran suas
Os litíxios entre comunidades de proprietários de montes e a lgrexa non son novos.
En Larin, no concello de Arteixo, levan trece anos en
pleitos coa lgrexa para poder
probar a sua titularidade sobre os monte de San Roque
desta parróquia. Os viciños
constituíron a Comisión para
a Defensa do Monte. Por fin,
o Tribunal Supremo ven de
sentenciar de xeito definitivo
que son os viciños os que ostentan a propriedade dos terreas. A senténcia falla, entre outras razóns, que os
montes comunais son "indivisíbeis, inalienábeis, imprescriptíbeis e inembargábeis".
Trece anos dan para celebración ainda que quedan problemas sen resolver. A lgrexa
xa tiña vendidas duas propriedades sobre as que agora ven
de fallar o Supremo. Nunha
das parcelas incluso estase a
edificar unha vivencia. Para os
viciños hai que esperar ao que
determine o xuíz, pero a senténcia do Supremo subliña
que ainda que se rexistasen as
parcelas a nome do novo
comprador ou se trasmitisen a
outra persoa, as operacións
non serian válidas.
Consideran estes viciños que,
mália o tranco desta venda realizada pola institución eclesiástica, o fallo do Supremo
semella "impensábel" tendo
en coma a fona da parte demandad a. Con ideran un
avance social o fallo e vano
celebrar. Farano o vindeiro 17
de Maio cunha oferenda floral
na lembranza de todos aqueles
viciños que xa fmaron e cunha comida campestre. Rematan de verbena pola noite.
Asimesmo queren lembrar a
todas aquelas institucións e
persoas que Hes botaron unha
man durante os trece anos de
litíxio, ás que lle farán un recoñecimento público.
Lembra este conflito a outros
acontecidos nos últimos
anos como o do monte Acibal, en Pontevedra, que Defensa pretendia subhastar ao
mellar postor mália estar rexistado como monte en man
comun desde 1981. Ainda
que levaba perto de un século despreocupado desta extensión, o ministério argumentou en 1999 que era de
propriedade estatal e ofereceulle a sua adquisición ao
concello pontevedrés, que a
rexeitou por entender que é
un monte comunal.+

Ambiciosa
actualización
da páxina
electrónica
da Televisión
de Galiza

www.

Asi éa nova web da galega
~H.

VIXANDE

Atípica e ambiciosa son os dous calificativos que mellor
resumen a actualización que vén .de apresentar a Televisión de Galiza na sua páxina electrónica. Desde a programación da rádio e a televisión a un repaso pola cultura ou
a gastronomia do país, desde televisión á carta a unha es·t ensa información sobre a pesca. Asi é a nova web da galega.
A Compañia de Rádio e Televisión
da Galiza apresentou unha nova
páxina electrónica (www.crtvg.es)
que conxuga todo tipo de información local cunha vocación de proxección internacional, ao tempo
que pretende servir ao país e á comunidade galega espallada polo
mundo.
A páxina da TVG xa era das
máis ambiciosas. Dera pasos
anovadores tan pronto como comezara, ainda que sempre acusou certa falta de definición, defecto que comparte con todas
as páxinas da rede porque a internet é un meio de comunicación que ainda está á procura
de espazos próprios. Nese esforzo por estar na vangarda, a
web da galega fara unha das
primeiras emisoras de televisión
en tempo real na rede e puxera
en marcha duas pioneiras cámaras web na praza do Obra-

doiro e en Fisterra, cunhas imaxes en directo que eran das
máis visitadas.
Agora acomete unha actualización que está na liña de ampliación de contidos e non tanto na
busca de novas formas de comunicación cos usuários e usuárias
da rede. Unha virtude e un defeito. A ampliación permite proxectar na rede a arte e a literatura
galega, significa unha referéncia
gastronómica, cultural, meio ambiental ou deportiva, ao tempo
que oferece servizos como información sobre os transportes ou
o tempo. Pola contra, renúncia a
unha interactividade a cada máis
habitual entre os internautas. lnquéritos, chats ou correos gratuítos son seccións .que contribuen
a fidelizar os usuários e que non
ten a web da galega.
Certo é que a páxina da galega

representa unha tentativa por
constituir un meio de comunicación por si, independentemente
de que albergue os outros meios
da mesma compañia porque a
tecnoloxia permite facelo. Ese desexo reflíctese no feíto de incluir
informacións variadas (deportes,
cultura, diccionário ou información
sobre os 315 concellos galegos),
xunto aos servizos típicos. Igualmente certo é que non incorre na
tentación de competir con iniciativas privadas através de actividades como venda electrónica de
productos culturais, gastronómicos ou artesáns. Un exemplo é
que inclue ligazóns, pero estas
non constituen un buscador que
faga _a comp~téncia a outros como Vieiros. E, neste sentido, un
meio público que abre novas vías
pero que non estorba as que xa
funcionan. E como meio público
serve a galegos do interior e da
diáspora. Indica como ver dagalega através dos satélites pero tamén é útil para consultar a carteleira dentro do país -ainda•que a
nosa visita topou con erros como
a falta de horarios, típicos nestes
casos e facilmente corrixíbeis.
A ambición é perceptíbel no feíto
de estar en nove idiomas diferen-

tes, ainda que pode que .este esforzo sexa inecesário e quizais
puidese server para outros cometidos non abordados nesta
páxina. Na rede parez a'.lfiiscarse
con certa nitidez un futuro no que
espazo local servirá para significarse. O idioma galego e a información relativa ao país representan esa significación. Os outros
oito idiomas serian o esforzo pola proxeccción internacional, pero se cadra é un erro. O local é o
galego, o internacional o inglés.
Os restantes idiomas incrementan a confusión porque un internauta francés non se achega a
unha páxina galega porque estexa en francés, senón porque é
galega, porque é local, e p¡:ua
entendela abóndalle o inglés. Eis
a vella complementación entre
língua de comunicación e Jíngua
de cultura.
Podía a galega canalizar .os esforzos en traducir as páxinas e
empregalos en aportar unha
rnaior inte.racti¡yJdade ,,e J,ncluir
notícias de elaboración própria.
lso contribue a distinguirse, a
acentuar o perfil local, é dicer, a
incrementar esa proxección internacional ql,le só se acada con
pontos de vista periféricos.•

A páxina oferece unha vista en directo da Praza do Obradoiro e de numerosos lugares da Galiza. Á direita, a Rede Natura na web galega

.
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Garzón ordena
o feche .de Ardi Beltza

Corenta e cinco intelectuais botan a andar
as Redes Escarlata
Defínense coma un grupo de
persoas vencelladas pola preocupación polo pensamento e o
estado da cultura. Fan públicas
as Redes Escarlata despois de
várias reunións de traballo nas
que os participantes decidiron
organizarse e "intervir como
asociaicón socio-cultural asamb l eá ria que aglutine a todos
aqueles que compartan connosco unha visión crítica co abatan-

te panorama que nos impón o
presente". Corenta e cinco sinaturas avalan o manifesto fundacional titulado "Á nación galega",
boa parte deles escritores. Xosé
Luís Méndez Ferrin, Anxo Angueira, Chus Pato, Pilar Beiro,
Dario Xohán Cabana, Xavier
Cordal, Xosé Antón Dobao ou
Manuel Outeiriño forman parte
do grupo de literatos que promoven as Redes Escarlatas. Can-

da eles, os lingüístas do ILG,
Antón Santamarina, Carrne Hermida ou Francisco Fernández
Rei, o profesor de Filoloxia, Antón Figueroa ou a artista Maria
Ruido. Parten como un proxecto
"aberto e dinámico" que ten "á liberdade" como obxectivo, situándose como herdeiros dos
Precursores cun "empeño inquebrant4bel por devolverlle ao
pobo galega a sua dignidade

política e a sua dignidade cultural". Na sua apresentación, as
Redes Escarlatas convidan a
sumarse a un proxecto qu~ responde a uns princípios xerais
"rexidos. polo nacionalismo e a
esquerda, princípios xa de seu
contestatários nun contexto coma o actual en que medran e
avanzan desde as estructuras
do poder a reacción españolista
e os dogmas neoliberais".•

I

ANación Galega: Manifesto das Redes Escarlata
Diante da situación degradante das organizacións-políticas
e sociais que, agás escasas
excepcións , están incorporadas ao sistema neoliberal, fa- ·
cernos un chamamento ás
persoas críticas con este estado de cousas para integrármonos nun colectivo soberanista de intervención social e
política, constituíndo unha
ASOCIACION Soc10-CuLTURAL,
ou barco de pedra, chamada
REDES ESCARLATA.
Somos de esque1das e sostemos que nestes tempos de mudanza tecnolóxico-financeira a
sociedade segue estando dividida en clases.
Non ternos máis horizonte que
a soberanía dos cidadáns, dos
trab~lladores e das nacións.
Non renunciamos aos principies inalienábeis que constitúen a verdadeira democracia
(ata o fondo, subversiva, progresista): o dereito á igualdade real, a xustiza, a fraternidade e a liberdade das multitudes.
Nada nos é alleo, todo nos
compete. Teimamos en intervir
en temas políticos, sociais e
culturais dos nasos Terra e
Tempo.

Renegamos da globalización
neoliberal e defendemos a solidariedade internacional.
Renegamos do imperialismo e
defendemos a autoderminación.
Renegamos da caridade institucional, cos seus exércitos humanitaristas, ONG, lavado de
conciencias ... , e deíendemos o
internacionalismo.
Fronte ás presentes autonomía
e monarquía, autodeterminación e futura República Galega.
Fronte ao bilingüi.smo harmónico, normalización lingüística: a
nosa expresión escrita asumirá
a normativa vixente.
Fronte á alienación e ao simulacro, cultura.
Fronte ao discurso xenófobo,
radical antirracismo, fraternidade cos economicamente incorrectos.
Fronte á expropiación privatizadora, sector público galega . .
Laicismo fronte á confesionalidade subvencionada.
Pluralismo informativo fronte
ao pensamento único ou pensamento cero.

Co.ntrainformación fronte ao
discurso dominante.
Queremos que se respecte o
exercicio dos dereitos políticos e ·non se fomente o terrorismo de Estado. Manifestámonos pola liberdade e a solidariedade con tódolos pobos
- insurxentes. A solución ao
conflicto en Euskal Herría pasa pola negociación entre o
Estado e as forzas soberanistas vascas.
Queremos unha organización
territorial galega que remate
coa administración tutelar de
Hespaña. Queremos bisbarras
e parroquias, non provincias.
Ternos por galego o territorio lingüístico e cultural das comarcas
estremeiras (Navia-Eo, Bierzo
Occidental e As Porte las) e do
val do Ellas. Estamos especialmente abertos á lusofonía.
Queremos un ensino nacional
galega.
Asumimos o compromiso de
·defender:

multiplicidade (políticas de emprazamento);
- a concepción do planeta coma un todo;
- a razón da saúde e da ecoloxía contra a tolemia do capitalismo depredador;
- a viabilidade dos nosos sectores productivos;
- a dignificación das condicións de traballo, con especial
atención á mocidade;
- a integración respectuosa
dos inmigrantes e dos emigrantes retornados;
- a liberdade non autoritaria
de opcións sexuais.
O fascismo non medra só nas
toldadas augas do totalitarismo, senón tamén nos plácidos
areais da democracia formal e
o liberalismo.
Escollaremos sempre a posibilidade de vivir tódalas descubertas: o pracer da innovación, o
desexo non coutado, a vida camo subversión. A Revolución é
unha tarefa práctica. Non é unha
elección: é unha necesidade. A
nosa determinación é realizala
Xa é hora.

- a loita das mulleres, o fluír
do suxeito feminino/feminista
que atravesa as fronteiras vencéndoas, deconstruíndoas e,
asemade, afirmando a súa

i Únete ás Redes Escarlata!•
Anxo Angueira, Pilar Beiro e
43 sinaturas máis.

UN GOVERNO DE PROGRESO PARA GAL/ZA

Arelas
b.
,
aecaUI 10.
A sociedade galega ven demandando un cámbio
político, impulsado por unha nova maioria social
emerxente e consciente, que desenvolva as
potencialidades sociais· e económicas do noso País.

Un cambio transformador
e progresista, non só de formas.
Con responsabilidade, compromiso e decisión.

O xuíz Baltasar Garzón
ordenou o feche da revista
basca Ardi Beltza, como
parte do auto que segue
contra o director desta,
.· Pepe Rei, encarcerado por
suposta integración na
ETA. Diante desta decisión
xudicial, Ahoztar Zelaieta,
representante de
.
Arakatzen, empresa editora
da publicación, anunciou xa
un ·recurso de apelación.
Os traballadores de Ardi
Beltza resaltaron que o
feche se debe a unha
razón política, relacionada
. cos intereses do PP por
eliminar as liñas de opinión
discordantes co
pensamento
governamental. Para o
colectivo da redacción da
revista, a excusa do vínculo
coa ETA non é máis ca
unha xustificación absurda
para estandarizar todos os
meios de comunicación. •

Fúndase a Sociedade
Galega para
a Educación Ambiental
A Sociedade Galega para
a Educación Ambiental
(SGEA) apresentarase
oficialmente o vindeiro
Sábado, 12 de Maio, no
Castelo de Santa Cruz, en
Olelros, através dunha
asemblea constituínte.
Esta sociedade nace para
servir de ponto de
encontro de todos
aqueles que participan en
experiéncias de
educación ambiental
desde calquer ámbito. A
SGEA quer ser um espazo
aberto para calquer
interesado nas suas
actividades desde o
início. É por iso que
convocan a quen o
desexe a participar na sua
constitución.•

Xomadas
de achegamento
ao Islam en Ourense
Arrancan o Xoves 1O de
Maio a xornadas para un
achegamento ao Islam que
se celebran en Ourense
durante todos os Xoves do
mes. Comezan cunha
conferéncia sobre "os
conceitos básicos para
unha crenza". Continuan as
xornadas o Xoves 17 de
Maio con "Islam. Que é e
que non é Islam", e o dia 24
con "O Corán e a p(actica
de Muhammad". Para
pechar o ciclo de charlas
falarase do Amal de Medina
e o mundo islámico actual.
Hajj Suleiman, do Centro
Islamice Galeggo, concibe
as xornadas como un
intento de comprender
mellor o islamismo. A
inscrición é gratuíta e
oferécese máis información
no teléfono 687245332.
Como colofón desta
iriciativa terá lugar unha
velada Sufi coa asisténcia
de musulmáns doutras
comunidades da
península.+
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A CORUNA, CIDADE.GALEGA,_
MARIA PILAR GARCIA NEGRO

I

Máis unha vez, o govemo municipal da Coruña, co alcalde-presidente da corporación a
cabeza, segue non só incumprindo flagrantemente a lexislación autonómica e estatal no
que se refere ao uso oficial do idioma galego
senón facendo alarde do seu recalcitrante
desacato a sentenzas xudiciais do Tribunal
- Superior de Xustiza de Galiza e do Tribunal
Supremo. Na resposta ao primeiro (Marzo
de 2001), o Alcalde do Concello da Coruña
permite-se, desafiando os tribunais mencio"'
nados e a lexislación por eles recordada, facendo bulra da obrigatoriedade -xudicialmente determinada- de uso do topónimo
oficial, A Coruña, máis do idioma galego en
todas as actuacións municipais que a lei estabelece, permite-se mentir descaradamente
cando afirma que o uso do nome oficial, A
Coruña, "es algo que se viene produciendo
en todos los órdenes oficiales" e permite-se
indicar que isto "sin perjuicio del derecho a
utilizar junto al nombre oficial de "A Coruña" el nombre tradicional de "La Coruña"
en castellano, lengua oficial del Estado".
Sobre o primeiro aspecto falso, seria conveniente que os responsábeis da Xunta de Galiza tivesen a ben faceren un paseo a pé pola
Coruña, que permite coñecer a cidade mellar que desde o veículo oficial. Asi, comprobarían como o rótulo "Concello da Coruña" é un simples subtítulo; a versión orixinal do "filme" sempre é "Ayuntamiento de
La Coruña". O prímeiro aparece en contados lugares. O segundo é o único existente
en mapas turísticos, veículos municipais,
contentares de lixo, papeleiras, anúncios publicitários, Paseo Marítimo, farolas, e tantos
e tantos lugares máis. Esta é a maneira de
cumprir coa legalidade. Sobre o segundo aspecto, é totalmente falso que o Concello da
Coruña cumpra coa Lei 5/1988 e coa Lei

.

'O-alcalde da Coruña manexa un conceit~
da história co que non se compadecen
alá moi ben nen a Torre de Hércules,
nen os restos da muralla coruñesa,
nen o seu pasado medi~val"

5/1997 e, portante, que utilice o idioma galego en todas as suas actuacións oficiais.
Verbo da tradición do nome "La Coruña", a
afirmación resultaria cómica, por nécia, se
non fose indignante. "A Coruña"/"A Cruña" aparecen en documentos do século Xlll,
que coidamos que son algo máis antigo do
que a españolización imposta a toda a nosa
toponímia. Ora, se o alcalde da Coruña se
referir á tradición franquista, primorriverista, da Restauración da Guarda Civil ou do

A Coruña
CURSO MAXISTRAL

Quínoe leccións de historia Industrial espaflota. Do 16 ó 20 de Xullo
Jordi Nadal. Catedr8tico de Historia e lnsutucións Económicas. U. de Barcelona
SEMINARIOS

Pasado, presente e futuro da palabra escrita. Do 2 ó6de Xullo

Juan José Fuentes Romero. Profesor mular de Biblíoteconom/a. U. de
ACoruf!a

leopoldo Alas, "Clarín" (1952-1901) e a literatura do stu tempo.

Do9ól3deXullo
,
José Manuel González Herrán. Catedrático de Literatura Española. 11. de ~ntiago
Oo home recolector-cazador á alimentación actual. Do 16 620 de Xullo
Gregorio Varela Mosquera. Presidente cla Fundación fspaííJJ/a tfe Ja Nutrición
Co patrocinio da fundación Juana de Vega ea Fundaci6n Espano~a de la

Rexisto Civil, daquela conviremos en que
manexa un conceito da história co que non
se compadecen alá moi ben nen a Torre de
Hércules, nen os restos da muralla coruñesa,
nen o seu pasado medieval, nen os nomes
tradicionais das suas vias ou bairros ( A Sardiñeira, A Zapateira, A Gaiteira, Os Mallos ... ) nen o idioma do povo da Coruña,
que é península, non illa separada da Galiza,
submetida un rexime autónomo particular,
como os Ai;ores ou Madeira.

Mesmamente porque A Coruña é galega e
pertence á Galiza, está vinculada, como o
rest.o do país, ao cumprimento dunha legalidade que a Xunta de Galiza, con competéncias na matéria, ten de acatar e facer cumprir. Sabemos ben -e tamén o sabe a Xunta
de Galiza- que a cuestión non radica -como
a vulgaridade analítica quer- na inclusión
dun "L" ou na sua exclusión. Non é o abecedário o que está en xogo. Si o é o desprezo de
calquer norma legal galega, si o é o noxo que
ao sr. Alcalde da Coruña inspira calquer
cousa q~e teña a ver coa condición galega da
cidade. E por isto polo que o incumprimento
da Lei de Normalización Lingüística (Lei
3/1983) ou da lexislación posterior (Lei
5/1988; Lei 5/1997; Lei 3/1998, do Estado) é
expresivo dun rechazo moito maior e, ao
tempo, dun empeño españolizador, á forza,
de moito maior tamaño. Nen o Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego nen
a Xunta de Galiza teñen no seu catálogo de
deberes políticos a análise nen a explicación
de actitudes psicolóxicas de aversión ou fóbia ao país. Si ten a Xunta de Galiza o direito e a abriga de velar por que a lei se cumpra,
no que dela dependa, en todas as ordes.
¿Que medidas vai tomar a Xunta de Galiza
para recordar ao Concello da Coruña o
cumprimento da lexislación lingüística,
que estabelecen sentenzas do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza e o Tribunal
Supremo de España? ¿Que previsións ten
para que se garanta o direito dos cidadáns e
cidadás a receberen en galego todas as ac. tuacións municipais des te concello? ¿É coñecedora a Xunta de Galiza de que o nomenclator urbano da Coruña está, como no
franquismo, inzado de incorreccións e de
-ilegalidades como "Villa de Lage", "Puentedeume'', ''Rianjo" ou "Arteijo"? •

P~NÍNSULA
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·Portugal defende
cámbios radicais na
Política Agrária Euro~
O ministro de Agricultura
portugués, Capoulas dos
Santos, prepara unha
proposta para reformar
radicalmente a Política
Agrária Comun europea
(PAC). Deste xeito,
Portugal convértese no
primeiro estado que formula
a necesidade de cambiar os
critérios básicos desta,
diante da constante ameaza
para desmantelala. O
programa de Capoulas
.pretende acabar coas
subvencións por número de
hectáreas cultivadas,
produtos ou cabezas de
gando. Capoulas considera
que os critérios básicos
para lles aplicaren ás
axudas aos labregos deben
ser a calidade, o coidado do
médio ambiente e o
emprego. Ademais , os
subsídios deixarian de
favorecer o centro de
Europa para atender máis
as rexións menos
desenvolvidas. +
lbarretxe terá máis escanos que ninguén pero pode estar abocado a unha longa negociación.

S1Nm ordena

Todos os inquéritos, incluido odo CIS, pronostican unha difícil solució~ despois do 13 de Maio o despedimento

ETA condiciona a.campaña eleitoral e a formación
do futuro Govemo basco
.+B. LAXE;

ETA está a ser a grande vencedora xa antes de celebrarse as
eleicións nas Bascongadas. Non só está condicionando e
monopolizando a campaña eleitoral, senón que é un elemento clave para a formación do próximo governo. Un executivo
que, segundo as sondaxes, incluida a embargada vários
dias polo CIS, deixan todo ~n mans de futuras negociacións.
lrrompeu na campaña ETA asasinando a Manuel Jiménez Abad,
presidente do PP aragonés. Pero
ETA xa estaba moi presente,
mália a que Aznar e Mayor Oreja
talasen de negociación entre os
terroristas e o PNV para despois
das eleiccións e de que non ·
atentaban para non perxudicar o
voto nacionalista.
A afirmación da preséncia de
ETA é unha obviedade, pero, ás
veces, durante a campaña, unicamente é usada coma arma
arroxadiza dos partidos españo1istas contra os nacionanstas.
Como cando acusan á Ertzaina
ou ao actual Governo basco da
sua incapacidade para impedir
as mortes e o PP se postula para ocupar o govemo autonómico
prometendo acabar coa organización terrorista. Esquecen que,
desde que deixou a trégua, ETA
asasinou a máis persoas fóra de
Euskadi que dentro e que Mayor
Oreja tivo infinitamente máis
efectivos que a policía autonómica basca. Que Aznar, como
antes os socialistas, tamén sentou a unha mesa negociadora.
Pero se a preséncia de ETA non
é nova na campaña eleitoral, o
anúncio de ·EH de que ia asistir
ao parlamento e impedir cos
seus votos unha hipotética in'.{estidura de Mayor Oreja, trouxo noves elementos á campaña
e, tamén, ás posíbeis saidas
despois dos comícios.

Tanto é asi que Felipe González, un dos poucos que está a
tecer estratéxias para despois
do 13 -de Maio, propuxo un
grande pacto entre todos os
partidos para funcionar no parlamento como se non existisen os
deputados de EH.
·

Os votos de EH

Euskadi e polo PP, non semella
ter en conta a situación posterior ás eleicións, unicamente
preocupados dos votos.
Así, os partidos estatais, que
pediron eleicións anticipadas e
conseguíronas grácias á auséncia de EH, afirmando que lbarretxe estaba en minoría, agora
propugnan un governo minoritário destes dous partidos, ainda
que o PNV suba en escanos e
sexa a forza máis votada. De
ser así, non só a governabilidade semella asegurada, senón o
aumento da crispación social e
dos enfrontamentos.

Oeste xeito, obviarianse moitas
desputas centrais hoxe na campaña eleitoral. PP e o PSOE en
Euskadi .arremeten contra lbarretxe porque este pode ser el.exido cos ~votos favorábeis de EH.
O candidato nacionalista sostén ·
que non vai pactar nen negociar
con EH se non condena a violéncia e entra n exclusivas vias políticas. Pero Arzallus manifesta
algo evidente, que se EH vota a
lbarretxe non hai quen llo impida.
Mais esta afirmación é utilizada
por PP e PSOE e a maioria dos
médios· do estado, agás os cata·1áns, para voltar a dicer que lbarretxe vai ser "elexido cos votos
dos terroristas". Arzallus lembra
a PP e PSOE que eles están a
votar en moitas institucións con
EH, como recentemente na Deputación de Guipuzkoa a respeito da supresión da peaxe na autopista A-8. -

Existen outras posibilidades, pero todas pasan polo diálogo, se
nengun partido acada a maioria
absoluta, como indican todos os
inquéritos, incluidos o do CIS.
Un inquérito que centrou tamén
uris dias a campaña, ao anun-·
ciar o Governo central que non
o ia facer público. Xustificaba a
decisión en base a que non tiveran tempo de rematalo, algo que
negaron a maioria dos traballadores do Centro de lnvestigacións Sociolóxicas. O 9 de Maio
foille entregado aos grupos parlamentários e non dá nengunha
sorpresa, coincidindo cos publicados na maioria dos diários.
Segundo o CIS, o PNV-EA obterian 29 deputados, nunha forquita de 28-31; o PP 22, p,ero podía
quedarse en 21 ou subir a 23; o
PSOE 14, ainda que poderia ascender a 16; EH 8, cun máximo
de 9 e IU 2, ainda que poderia
baixar a un único representante.

A realidade acabase impoñendo
sempre ás especulacións, ainda
que estas forman parte sustancial da campaña. Unha campaña que, por parte do PSOE de

Felipe Alcaraz deu a coñecer en
roda de prensa os resultados do
inquérito e sinalou que os datos
recibidos sinalaban que o inquérito tora moi cociñado. Así a in-·

tención directa de voto ao PP
estaba nun 6,2% fronte ao
28,4% do PNV, o 7,4% para o
PSOE e o 5,2% para EH. Os
perguntados tamén fan as piares valoracións de líderes para
lturgaiz (2,3) e Mayor Oreja
(2,7%) fronte á mellar nota que
obtén lbarretxe (5.7%). Finalmente sorprende o desexo de
gañador para as eleicións, que
pouco casa cos resultados extrapolados polo CIS: queren que
gañe o PNV-EA un 34,6%, o PP
un 6,7%, o PSOE un 8,4%, EH
un 5,4% e IU un 2,6%.
Mais serán as fumas as que deseñarán un panorama definitivo
sobre o que terán que traballar ·
os partidos políticos. Aí é onde
entran de cheo outras posibilidades. Unha delas, a que procuran as xentes de máis experiéncia, tanto no PSOE de Madrid coma no de Euskadi, seria
un acorde entre o PNV e o
PSOE. Redondo estaría disposto sempre que fose el o Lehendakari. EA non pasaría por esta
componenda.
A outra posibilidade seria que
EH, despois dos resultados malos, ainda sendo determinante a
sua preséncia, anunciase un
cámbio de postura. Pero para
darse esta, teria que producirse
tamén o cámbio de ETA. Algo
que están a tentar a!guns elementos históricos que voltaron a
aceder á dirección.
As posibilidades están todas
moi abertas e a negociación
apreséntase para longo, pero o
que ocurra en Euskadi vai ter
unha incidéncia notábel nas
eleicións galegas pois vai condicionar a campaña do PP e o
seu acoso ao nacionalismo.+

de todo o seu cadro
A administración da
empresa de
telecomunicación Slntel
apresentou un expediente
de extinción de contrato
de 960 traballadores. Esta
medida significa que a
sociedade presclnde de
todo o seu cadro, que
leva case un ano sen
cobrar a sua nómina,
case 300 dlas en folga e
máls de cen acampado no
Paseo de la Castellana de
Madrid. En caso de
aprobarse a rescisión
definitiva dos contratos, a
empresa quedarla
pendente de feche. Para
impedilo, os traballadores
exlxen que se abra unha
mesa de negociación, coa
arbitraxe do governo
central, para procurar a
contlnuldade de Slntel
cun novo proprietário. •

Primeira crise
no PP catalán por mor
do Plano Hidrolóxico
O líder do PP no concello
catalán de Tortosa, Josep
Maria Franquet,
abondanará o seu partido
ao non estar de acordo coa
posición favorábel á
aprobación do Plano
Hidrolóxico estatal nos seus
actuais termos . O até hai
pouco concelleiro tomou
esta decisión logo de que o
seu grupo municipal votase
en contra, xunto a CiU,
unha proposta do PSC-IC
en apoio ás reivindicacións
da Plataforma na Defensa
do Ebro. Franquet acuso u. a
dirección do seu partido en
Cataluña de esquecer as
promesas feit.as a princípios
da lexislatura municipal
sobre defensa da
integridade da cunea do
Ebro.+
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A IDENTIDADE DE l.U. NAS ELEICIÓNS BASCAS
CARLOS ANxo PoRTOMEÑE PÉREZ

Sábado 5 de Maio de 2001. Despois de meses de precampaña e
vários dias de campaña ofidal, a
unha semana tan só da celebración das e leición s autonómicas
no País Basco, o Secretário Xeral
do PSOE nomea por primeira vez
a palabra esquerda. E faino para
sentenciar, contra da argumentación de IU, que eles nunca pactaron coa direita. O máis prudente
nestes casos é non contestar, sobre todo cando nun indiv íduo
como Zapatero a palabra esquerda res ulta un artifício. Pero tamén h ai un límite. De todas e todos son coñecidos os pactos con
CiU e PNV, representantes xenuinos do conservadurismo nacionalista periférico. E sen profundizar nas máis de oitenta votacións (documentadas polo diário de sesións do Congreso dos
Deputados) coincidentes co PP
na anterior lexislatura, algunhas
tan desgrazadamente importantes
como a "Reforma Laboral" do 96,
baste sinalar que a actual dirección do PSOE representaba a
candidatura máis direitista no seu
último Congreso. Son os do capitalismo de rostro humano, os da
nueva vía, os do socialismo libertário .. . e agora os do pacto co PP
en Euskadi. Non se pode menosprezar de xeito tan alevoso a cidadania: o p_acto co PP non é
conscirucionalista. Cando Anguita defendia a Constitución era
motivo de soma. O pacto do PP e
o PSOE é un acordo ideolóxico
cun programa concreto non só
para Eukadi, senóp tamén para o
resto do Estado. E <loado demostralo. Un governo de catro anos
entre PP e PSOE ten que tomar
diariamente decisións conxuntas
de ámbito político, económico e
s cial. PP e PSOE lexislarian
coincidindo na política que realmente afectan á vida diária, do
contrári enganarian ao eleitora-'
d cun g v rn en consens . A
percepci n <leste feíto p lo eleit rado é cau ante de que a xurd
t rm e querd na mensaxe
el itoral d P E.
Acúsa a lU, a única forza que
nunca pactou co PNV, de facerlle
a corte. D ser ambígua co terrorismo, ao que condea coa firmeza
dos seus princípios. De facer a
pinza no eu día co PP, cando
n n coincidimos nen na foto. De
abrir camiño ao PP no 96, coma
se a corrupción ou os GAL non
ahondasen. De radicais, iluminados, marxinais, desfasados... nunca unha forza tan pequena sofreu
ataques tan devastadores, por unha e outra banda.
A realidade é unha forza modesta,
pero coerente e autónoma. Non é
cautiva de PNV-EA, PP, EH ou
PSOE, non se fináncia coa banca
e as grandes empresas, non cae no
posibilismo para governar por governar, segue defendendo os intereses dos traballadores e traballadoras e os sectore~ máis desfavorecidos, segue mantendo a ilusión
pola transformación social, a costa moitas veces do menosprezo e
os ataques iracundos de quen ten
a maioria, pero coa fronte mqi alta, cada vez máis alta.
Pódese estar a favor ou 91 contra,
pódese querer ou odiaf, en todo

'Ó pacto do PP e o PSOE é un acordo
ideolóxico cun programa concreto non
só para Eukadi, senón tamén para o
resto do Estado. É doado demostralo"
caso votala ou non, pero ninguén,
nen tan sequer a pé feíto é capaz
de atreverse a negar duas cousas
evidentes: que Izquierda Unida é
de esquerda e que non é nacionalista, nen basca nen española. Po-

lo menos sen correr o risco de fa~er o ridículo. Que cliso hai moito
nestas eleidóns bascas.+ ·
CARLOS .ANxo PORTOMEÑE PÉREZ é
Membro do Consejo Político Federal de IU

Agora, con
Elixas o coche que elixas, a financiación ten un nome: o CREDINOVA AUTO de Caixanova.
Un Crédito que ten o mellor de cada coche:
1
•Un magnífico interese paral'qu e poi das entrar jno coche dos teus soños: o 6,68% (7 ,42% T.AE.)!f
•Un importe redondo. Podes pedir ata o cen por cen do prezo do teu novo coche.
• Unha tramitación c·ómoda. Só tes que dirixirte á túa oficina
Caixanova e pedilo.
•A velocidade ·dun deportivo: en 24 horas pode ser teu.
•Un prazo de amortización á túa medida. Caixanova
dache ata 9 anos.
• Unha cota mensual desde 12.345 pesetas ó mes*
por millón. Para que ti elixas o teu propio ritmo.
Pide xa o teu CREDINOVAAUTO en Caixanova.
Non poñas freno ás túas ilusións.

*Cota para un millón de pesetas<!. 9 anos. Interese nominal 6,68%.T.AE.: 7,42%. Comisión apertura: 2%, mínimo 5.000 pesetas.
Promoción válida ata 30 de xuño de 2001
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José Luis Marín García Verde, ~ home da gabardina, ma.t a a balazos a Aniano Giménez Santos, na fotografia da direita pouco antes de ser evacuado, que ia cara a hermida de lrache sen armas. A Guarda Civil non lnterveu.

Oministério da Governación organizara oatentado contra oacto no monte histórico en 1976

Un grupo de pistOleiros disparou
contra a marcha dos carlistas a Monteiurra hai 25 anos
-0- GUSTAVO LUCA

Foi hai 25 anos, na mañá do 6 de Maio de 1976. A batalla
de Montejurra deixou mortos e feridos por bala, coitelos e
barras de ferro. Sucedeu na mesma cara de 500 exentes
da Policia Armada e da Guarda Civil que non interviron.
Un dos grupos usaba metralletas con trípode, mariettas
(armas de man de repetición rápida), pistolas e granadas.
Eran os de Sixto de Barbón, armado e protexido polo ministério
da Governación para plantarlle
cara ao seu irmán Carlos Hugo,
expulsado por FrancCYen 1968
cando vira nel unha opción carlista de esquerda, cunha inquedante man aberta aos abertzales. O ministro organizador foi
Fraga, daquela titular da carteira
de Governación e vice-presidente do Governo de Arias Navarro.
A fotografía do home da gabardi. na apareceu na prensa de todo
o mundo. Era o símbolo do franquismo que baixaba a rua coa
pistola na man para sobreviver
despois do -20N. Todos viran como José Luis Marin Garcia Verde, partidário do candidato fascista Sixto de Barbón, queimaba
a balazos a chaqueta de Aniano
Giménez Santos, que ia cara a
hermida de lrache sen armas. A
Aniano Giménez rebentoulle a
vea femoral e desangrouse no
que o demo
frega
un ollo.. 'I
\
,·
.,
~

A Guarda Civil estaba a un pé
dos disparos pero tiña ardes de
deixar actuar aos homes de Sixto, entre os que había policías e
guardas civiles de paisano, fascistas italianos, ex-axentes da
PIDE que traballaban por horas
para Franco despois da caída do
Estado Novo de Oliveira Salazar
e homes da Triple A arxentina.
No médio da nube de tricómios,
vários xornalistas recoñeceron
tamén a Angel Campano López,
xeneral responsábel do Servicio
de Información de la Guarda Civil
(SIGC), aoque Fraga trata como
distinguido amigo e confidente
nas suas memórias. Campano
fora un dos, elementos claves do
Gabinete de Enlace, o centro de
información política do sistema
franquista, organizado por Fraga
nos seus anos de ministro de Información, que funcionaba coas
contribucións da Dirección Gene-

ral de Seguridad, o SIGC, os servizos de información de Falange,
os sindicatos oficiais, o gabinete
de Presidéncia e o Servicio de
Información Militar(SIM).

A maiores de Gasteiz
Entre a pólvora dos pistoleiros e os
brados dos manifestantes, aquela
desfeita do domingo 6 de Maio en
Montejurra deixaba chea de razón
á oposición democrática. Co grupo
duro da Ditadura, formado polos
continuistas do franquismo liderados por Fraga, non se podía ir a
nengures. En Montejurra cumprianse dous meses e tres dias da
Semana Tráxica de Gasteiz (Vitória), outra provocación planeada
dende o ministerio da Govemación
que costara cinco mortos por disparos da forza pública e un alto
número de feridos. Daquela, a escusa oficial de que o ministro da
Policía estaba de viaxe por Alemaña tora algo máis que un recoñecemento de culpa. Dende Xaneiro,
o País Basca avanzaba cara a folga xeral e a tensión subia na véspera da convocatória do 3 de Marzo, precisamente o dia en que o
ministro pretextaba unha charla en
Bonn. Porén, en Gasteiz son demasiados os que viran a Fraga sudoroso a dar ardes á tropa dende
o despacho do seu amigo Rafael
Landín, Governador de Araba,
mentres o gabinete de Prensa de
Govemación contaba os seus paseos por Alemaña.
Tanto en Gasteiz como en Montejurra, a responsabilidade do ministério de Governación en auséncia do ministro Fraga recaia
sobre Adolfo Suárez. A porfia
dentro do bloque da direita entre
os que querían ·continuar o franquismo con algo de cosmética
(Fraga, Arias, Solís, Campano)
ou os partidários de instaurar unha democrácia formal (Suárez e
unha parte dos monárquicos e
os democristianos) chegaba ao

corpo a corpo. Alfonso Osario
canta nas su as memórias ( Trayectoria Política de un ministro
de la Corona, 1980) a chamada
telefónica de Adolfo Suárez, o
Domingo 9 de Maio de 1976:
"Están os carlistas a tiro limpo en
Montejurra e Fraga foise a Vene- .
zuela deixándome a min o embolado", protesta o que seria pouco .
despois presidente de Governo. -

guridade de Carlos Hugo e Irene
(filia da raiña de Holanda) se
apareceren en Montejurra.

O representante do ministério de
Fraga en Nafarroa, José Luis de
Gordoa, tiña reservadas 20 habitacións no Hostal de lrache. A última hora do 4 de Maio chegaron
ao albergue mercenários portugueses, arxentinos e italianos que
non fixeron nada por agachar as
armas. Alarmado, o director do
Fraga pretende que a casualidade
Hostal comunicouno á Guarda Cide Montejurra atopouno en Venevil; de a pouco, unha parella do
zuela (para un programa de visita
SIGC dáballe sea centros de emiguridades de que
grantes) igual que
todo estaba nas
a de Vitória lle ca- Segundo
mans do ministéd rara en Bonn.
ri o da GovernaAcaso non estaba :1 o Partido
ción. Horas antes
previsto o choque
Carlista,
da peregrinación,
entre os partidáas cruces do monrios de Sixto e os
pistolei
ros
te apareceron pinde Carlos Hugo?
Dende os anos
atentaron contra tadas cunha fouce
e un martelo e a
70, a oposición do
a marcha de
cova de Montejucarlismo ao goverrra foi tomada por
no de Franco é
Montejurra ante xente
armada da
completa. A perepartida do frangrinación do mes
a
pasividade
quista Sixto. Cande Maio a Montej urra para comeda forza pública . do os partidários
de Carlos H ugo
morar a vitória das
comunicaron eshostes da pucha . ali presente.
tes feítos á Guarvermella na Terd~ Civil, os gardas
ceira Guerra Carlist:a.¡xa se . a.oovertera ~numha condetiV:f$ronos con calquera pr'etéxto.
vocatória anti-franquista. O lema
Desfile militar entre gardas
da cita de 1973 era o da criación
dunha fronte democrática revoluA estrada Logroño-Pamplona, na
cionaria, con invitación a todas as
que habia gardas cada cincuenta
forzas democráticas da oposición;
metros, serveu de camiño real
o ano seguinte celébrase o Monaos partidários de Sixto que avantejurra da auto-xestión e nel o parzaron a paso militar sobre a aba
tido carlista define a sua estratéxia
do monte. A berros de acabemos
de chegar a traveso da revolución
con los rojos emprendéronna a
socialista á constitución dun Estagolpes e coiteladas contra os reudo Socialista Autoxestionário; no
nidos e nesas dispararon a bala
75 a convocatória é a da tribuna lique matou a Aniano Giménez. Na
bre de Montejurra para o pavo limarcha á cuiña do monte, que
berado dentro dun Estado fascista
pese a todo puido continuar, a
e totalitário.
poucos metros da histórica cova
na que se celebra a vitória carlisOs franquistas prometen na vésta, os homes de Sixto de Barbón,
pera da subida ao monte de
receberon a cabeza da manifesta1976 reconquistar Montejurra
ción con disparos de metralletas e
da profanación marxista mentres
pistolas. Mataron dun disparo no
o secretariado do Partido Carliscorazón a Ricardo Garcia Pellejeta vota por unha concentración
ro e feriron a M. Vera, cura de Zade carácter pacífico e civilizado.
ragoza, a Bernarda Urra e a JaXusto neses dias, o ministério
vier Nolasco. A Guarda Civil e a
español de Asuntos Exteriores
Policia permitiron que Sixto de
comunica ao governo da Haia
Barbón e os seus homes fuxisen ~
que non pode responder da se-

·i
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pala outra cara do monte.
A xunta de governo do Partido
Carlista (EKP) publicou as seguintes conclusións despois de recadar e analizar diferentes versións
dos feitos: "O de Montejurra foi unha operación planificada, montada, dirixida e executada polo seitor
ultra-direitista do Réximen; o obxectivo da operación era fomentar
un clima de terror para evitar a
progresiva concienciación democrática; os executores destes actos criminais dispuxeran de toda
clase de meios materiais e de facilidades para levar a cabo o seu
propósito con completa impunidade; as notas oficiais indicaron que
se trataba dun enfrontamento entre duas faccións do carlismo, pero milleiros de asistentes ao Montejt1rra viran unha banda de 200
pistoleiros que atentou a tiros contra eles ante a pasividade da forza
pública presente".

A Operación Reconquista, como
chamaron os de Sixto de Borbón
ao seu comando, contou tamén
cos seguintes apoios recoñecidos e identificados: Antonio Maria de Oriol y Urquijo que era
presdiente do Consejo de Estado
cando sucederan os feítos; Lucas Maria de Oriol, irmán do anterior; José Ruiz de Gordoa, governador civil de Nafarroa que
declarou na Prensa que en Montejurra non fixera máis que seguir
as ardes de Manuel Fraga, ministro da Governación; Juan Saenz Diez, presidente do Grupo
Simeón, que acompañou a Sixto
de Borbón o seis de Maio e Hermenegildo García Lorente, amigo
de El brujo Lopez Rega, valido
de lsabelita Martinez de Perón
e membro da Triple A arxentina.
O governo Arias non deu explicación sobre o sucedido en Montejurra e Fraga quixo facer da auséncia inxustificábel virtude heroica ao asumir a desfeita. En roda de prensa non contestou aos
que pedían a sua dimisión. Quince días despois acusaba públicamente a Adolfo Suárez do suceso coa seguinte frase que repeteu até o cansazo despois de
cair o governo Arias: pregunten a
don Adolfo Suarez por lo que pasó; yo estaba de viaje!+
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L:Ulivo de Francesco Rutelli, temeroso do futuro de ltália se gañar adireita

Berlusconi, un candidato
con demasiadas contas_pendentes coa xustiza
-e> CÉSAR LORENZO GIL

A campaña italiana remata o
próximo 11 de Maio. Mais nos
seus derradeiros dias, os principais candidatos á presidéncia, Francesco Rutelli, polo governante L 'Ullvo e Silvio Ber1uscon i pola coalición entre
Forza Italia, Lega Norte e Alleanza Nazionale están a utilizar
todas as suas armas para convocar un eleitorado pasivo e
indeciso. A paixón nestes comícios chegou de fora, tras a
publicación no semanário inglés The Economist dun informe que acusa o líder da dlreita
de estafas, subornos e incluso
relaclóns coa máfia siciliana.
Se o 14 de Maio os resultados
eleitorais colocan a Silvio Berlusconi como futuro primeiro ministro
de ltália, a xustiza terá que tomar
unha rápida decisión para procesar dalgun xeito o home máis rico
do país dos Apeninos. En Milán,
un tribunal abriu un proceso sobre
subomo a xuíces no que aparece
como responsábel Berlusconi.
Desde 1994, outros maxistrados
investigan, dentro do caso de
'Mans limpas' diversos posíbeis
delitos do dono do grupo Fininvest, entre os que destacan negócios coa máfia, evasión de impostas e complicidade nun asasinato.
Asi o destaca un rigoroso informe
do semanário británico The Economist, que tamén denúncia os
abusos cometidos durante a xestión da can le televisiva Telecinco,
da que controlou ilegalmente o 88
por cento ao pouco tempo de empezar a funcionar.
A lista de temas pendentes de
Berlusconi coa xustiza ainda é
maior. Na sua contra, outro xufz atopou indícios de prevaricación
do ex primeiro ministro socialista
Bettino Craxi cando reformou a
lei sobre telecomunicacións para
permitir, na prática, un duopólio
televisivo entre a RAI e Me'diaset. Outro dos asuntos escuras
é a compra de parte do capital
da editorial Mondadori. Segundo
o periódico inglés, o político direitista pagoulle 400 millóns de
liras (uns 34 millóns de pesetas)
ao maxistrado Vittorio Metta para que fallase ao seu favor durante o caso que entablou con
Cario de Benedetti para asegurar o control des!a empresa.

Parabólicas
que son paráguas
Faltoulle tempo á prensa europea para se facer eco das informacións de The Economist e
amplialas con novas indícios. No
Estado español, El Mundo .ampliou o auto de Garzón contra
Berlusconi no caso Telecinco e
aludiu ao estraño comportamento da Facenda española, que en
nengunha das inspeccións realizadas nas cantas da canle aparecesen dúbidas ou sospeitas de
prática ilegal. Para este xuíz, Fininvest criou unha rede de empresas pantasmas e testaferros
para controlar .o 88 por cento do
accionariado sen "vulnerar'' a lei,
que só permite posuír un 25 por
cento dunha televisión.

., r

A'UNITA asasina
100 civis perto de Luanda
A Uniao Nacional para a
Independencia Total de
Angola (Unita) lanzou o
pasado fin de semana unha
forte ofensiva contra Calixto,
localidade a 60 quilómetros
-ao norte de Luanda, capital
. deste país africano. Como
resultado deste ataque,
morreron alomenos 100
persoas, entre as que hai
várias dúcias de nenas. Este
grupo de ultradireita
xustificou a matanza na
necesidade de eliminar
vários continxentes do
exército gÓvernamental e
capturar vários arsenais.
Pola sua parte, desde as
Forzas Armadas angolanas,
explícase que o asasinato
masivo chegou despois do
fracaso dos rebeldes de voar
a estratéxica ponte sobre o
rio Dende e saquear vários
depósitos de comida de
organizacións
humanitárias. +

Case o 8 por cento
dos ecuatorianos
están emigrados

O candidato do centro-esquerda, Francesco Rutelli, paga dinate do eleitorado a má xestión dos seus predecesores no cargo.

Xustamente, o poder televisivo
que Berlustoni ten en ltália foi
fundamental para frear en seco
este exercício de clareo público
da roupa sen lavar do favorito para as eleicións do vindeiro Domingo, 13 de Maio. O candidato parou en seco as acusacións e cen-

trou o debate político nunha dúbida hamletiana sobre se venderá o
seu império cando chegue ao poder ou non, unha posibilidade que
máis parece testar a reacción dos
mercados diante do reparto do
gastoso pastel deste magnate.
Mais as denúncias xornalísticas
revitalizaron o espírito do centroesquerdismo italiano, que consideran unha ameaza para a democrácia a ascensión ao governo
dun persoeiro con tantas atadu~as
coa xudicatura. Para Francesco
Rutelli, a posibilidade de que a direita chegue ao poder preocúpao
non só por un sentido ideolóxico
da sua política senón palas consecuéncias para o próprio sistema. "Quen nos asegura que, coa
chave do Parlamento, Berlusconi
non col'l!ixirá aarmazán lega~ para
impedir ser acusado de nada."

Silvia Berlusconi.

A reforma da xustiza converteu-

se, por este motivo, nun dos piares da campaña. Ambos os partidos eren que chegou o momento de afrontar unha radical reforma no ordenamento lexislativo,
algo caótico en ltália. lsto suporá
unha reforma da constitución e
hai quen tala do nacimento dunha nova república, de signo máis
presidencialista e ainda máis enfocada a procurar a liquidación
histórica da época que marcara
a democrácia cristiá e o socialismo até a década dos 90.
Rutelli, que fora alcalde de Roma, chega á cita eleitoral con todo o peso da pobre xestión de
L 'Ulivo nesta última lexislatura,
na que tivo que demitir Massimo
D' Alema e ampliouse o poder
do renacido Berlusconi. Arestora, o 25 poF .cento do censo afirma que se vai abster e máis do
30 por cento dos enquisados
non ten decidido o seu voto.•

Fini, o neofascista e Bossi, rei da Padánia
Berlusconi leva nestas eleicións a mesma equipa coa que
venceu en 1994. Daquela, cheg o u a primeiro ministro co
apoio do seu partido Forza Italia, dos neofascistas da ·Alleanza Nazionale (Gianfranco Fini)
e dos neoliberais da Lega Norte (Umberto Bossi). Este último
partido foi o culpábel do final
do seu governo, lago de retirarlle o apoio a Berlusconi por non
cumprir as suas demandas sobre federalización fiscal.
Agora, os vellos amigos volven á gavela para faceren un
novo traballiño. Gianfranco Fini, ca 16 por cento dos votos

en 1996, pediu para si o ministério de Interior ou de Asuntos
Exteriores. Na sua ·axenda,
dous pontos: controlar a imigración cun maior dispositivo
policial e facerlle fronte á
Unión Europea para frear a
sua influéncia política.
Umberto Bossi renunciou, durante a campaña, ao seu proxecto de cauto privado dos territórios ricos no norte, a Padánia que inventara para xustificar o seu noxa polo sul subdesenvolvido e necesitado de inv estime nt os. Agora mesmo
avoga tan só por unha descentralización do estado e unha

maior compesación fiscal para
as clases empresariais e os
departamentos con maior renda. O líder da Lega criticou
duramente a esquerda do seu
país -chamoulle ao ainda primeiro ministro Amato "anano
nazi"- e arremete de seguido
contra a Comisión Europea
que preside o seu compatriota
Romano Prodi. "Non queremos
formar parte dunha Europa de
burócratas e pederastas". Ademais manifestouse en contra
da adopción por parte de ho- .
mosexuais e manifestou publicamente a sua simpatia por
Jorg Haider, o líder ultradireitista austriaco.+

Ao redor de un millón de
ecuatorianos abandonou o
seu país na procura de
traballo, segundo asegura
o Instituto de Estatística
deste estado
latinoamericano. Esta cifra
é alarmante, tanto se se
atende ao feito de que o
censo total do Ecuador é
de 13' millóns de
habitantes como se se
destaca que a maioria das
saídas ·se produciron a
partir de 1999. Este éxodo
débese,
fúndamentalmente, á
fonda crise que vive toda a
sociedade. A dia de hoxe,
o número de
desempregados e de
traballadores na economia
informal chega ao 75 por
cento.+

Trimble ameaza
con colapsar novamente
ógovemo de Belfast
O primeiro ministro do
governo autónomo de
Irlanda do Norte, David
Trimble, destacado líder
unionista, anunciou que
demitirá do seu cargo se
antes do 1 de Xullo o IRA
non entrega as armas. Esta
decisión colapsaria
novamente o governo de
Belfast, que xa ficara sen
atribución nunha anterior
crise protagonizada polo
mesmo político. Para a
prensa, a manobra de
Trimble ten un duplo
obxectivo. Por unha parte,
o primeiro ministro
pretende pasarlle toda a
responsabilidade sobre os
problemas do proceso de
paz aos republicanos do
Sinn Féin. Pala. outra, con
esta medida, o partido do
líder unionista, a UUP,
consegue volver tomar o
mando desta tendéncia
despois dos golpes de
efecto dos seus rivais do
DUP.+
.
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O segundo, e fundamental, gañar tempo.

Nun dos seus Informes, Kofi
Annan ven dicer que se se celebra o referendo e unha das
partes, como eufemísticamente se retire a Marrocos, non
aceita o resultado, non existe
nengun mecanismo coercitivo
no Plano de Paz para facelo
cumprir...
Efectivamente, o Plano de Paz
non estabelece nengun mecanismo coercitivo para facer
cumpi"ir o resultado do referendo. Pero iso non significa que
non existan outros mecanismos. A Carta de Nacións Unidas atribúe ao Consello de Seguridade importantísimos poderes para facer cumprir o Direito
Internacional. Ata despois da
caída do Muro de Berlín esta
posibilidade non tivo aplicación,
pero o caso de Kuwait amosou
que pode esixirse o cumprimento do Direito Internacional.
E lago de Kuwait viñeron outros
casos: Kosovo, Timor ... As posibilidades van dende a intervención armada, que se fixo
contra un Estado moito máis
poderoso que Marrocos, como
Iraq, ata o embargo económico.
Se hai vontade política, o Direito dispón de mecanismos para
garantir o resultado.

A. PANARO

Carlos Ruíz Miguel

'O referendo de autodeterminación é o único xeito de
.descolonizar o Sahara Ocidental'
-0- JUAN ARIAS

Carlos Ruiz Miguel' é profesor titular de Deréito Constitucional na Universidade de Santiago. Está consideirado como
un experto nos aspectos xurídicos que rodean· ao conflito
do Sáhara Ocidental, tema que ten desenrolado en multitu-

de de artigos en revistas especializadas. É autor igualmente dun libro fundamental para entender a problemática
saharauí: El Sáhara Occidental y España. Historia, Política
y Derecho. Análisis crítico de la política exterior española.

Unha das máis chamativas singularidades do conflito que
afecta ao Sáhara Ocidental reside na tensión que se produce
entre o Direito e a Política. Por
un lado, pola pretensión política de ignorar o direito á autodeterminación do povo saharaui; por outro~ polas manobras políticas dirixidas a destruir o recoñecemento xurídico
da estatalidade do Sáhara...

válida pola comunidade internacional. En definitiva, a postura
marroquina sobre o caso é, pura
e simplesmente, falsa.

que formulou o secretário xeral
de Nacións Unidas hai un ano.
lsto significa negar o direito de
autodeterminación.

Recoñecido o direito xurídico
á autodeterminación poderíamos preguntarnos quen é o titular do mesmo.

A proposta de Annan non entra en contradición con toda a
normativa anterior de NN.UU.
sobre o Plan de Paz?

potas normas xerais sobre a
descolonización como polo
pronunciamento do Tribunal
Internacional de Xustiza no caso do Sáhara Ocidental, semella que calquer outro exercício
do direito que non pase pola
celebración do referendo de
autodeterminación é inviábel.

Trátase dunha cuestión moi imPor suposto. Pero o máis grave
portante. A resposta atópase xa
non é isb, que xa é dunha extraordinária gravidade. O máis grano ditame do Tribunal Internacional de Xustiza de 1975: o tituve non é só que a ambición impelar do direito á autodeterminación
rialista marroquina provoque a
do Sáhara Ocidental é o povo
Nacións Unidas o grande problesaharauí. Pero este ditame, que
ma de contradicirse con todas as
suas normas sobre o caso do Sáneste ponto segue a doctrina universalmente aceitada por Nahara Ocidental. O máis grave é
cións Unidas, estabelece que só
que esa proposta racha cos prin'pode exercer ese direito o mes- . cípios esenciais de NN.UU. sobre
mo povo saharauí. Ninguén pode
a autodeterminación. Se esta
decidir por el. Sucede, nembarproposta se realiza estaremos
diante dunha involución no Direigantes, que a realización do censo para o referendo xa non ofeto Internacional como non se corece dúbidas a ninguén: a realiñece dende hai cuarenta anos.
zación do referendo levaría á inSospeito, nembargantes, que aindependéncia cun resultado que
da que nun primeiro momento o
secretário xeral de NN.UU., Fránpode preverse de máis du11 90%
de votos favorábeis. Velaí a racia e Marrocos puideron introducir esta proposta, tense producizón pola que Marrocos e os seus
amigos, principalmente Fráncia,
da unha reacción, calada pero
efectiva, en vários Estados memqueren impedir a toda costa que
bros do Consello de Seguridade.
se celebre a consulta. Esta pretensión está, ou estaba, no fondo
Se nos reximos entón tanto
das propostas de "terceira via"

Esa é a cuestión, verdadeiramente. É por iso, e quizáis tamén pola alarma causada polo
"aventurerismo" xurídico de Marrocos e os seus amigos franceses, nos dous últimos informes
do secretário xeral de NN.UU.
existe unha adverténcia moi importante. O señor Kofi Annan
segue a falar dunha "terceira
via", pero agora introduce unha
aclaración e é que o proxecto
de autonomía ten que cumprir
cos requisitos do Direito Internacional. lsto significa que o proxecto de autonomía ten que ser
sometido a referendo. A primeira vista poderiase pensar que
nada muda, pero esta nova manobra cumpte dous obxectivos.
O primeiro, rachar coa dinámica
de ''todo ou nada'', "independéncia ou integración plena" que
existe no Plano de Paz e, deste
xeito, intentar atraer á causa
marroquina a alguns saharauís.

Efectivamente, existe esa tensión. O caso do Sáhara Ocidental é xunto co caso de Namíbia
q'uizais o máis claro· xurídicamente de descolonización que
existe. A existéncia dun problema de descolonización, o recóñecemento de que o suxeito colonizado é o povo saharaui e de
que o único xeito de levar a cabo esa descolonización é un referendo de autodeterminación
non oferece nengunha dúbida:
existe un ditame do Tribunal Internacional de .Xustiza clarísimo,
. existen dúcias de resolucións da
Asamblea Xeral de Nacións Unidas, do Consello de Seguridade
da ONU, existe un recoñecemento da antiga poténcia ocupante, existe o feito de que a
ocupación marroquina do ter_ritório non está recoñecida como

Dadas as condicións políticas internas de Marrocos non
semella que existan garantias
de que esa posíbel autonomia do Sáhara Ocidental funcionara sen interferéncias do
poder central
Como van ter garantida esa auton9mia nun Estado despótico
no que El Rei ten o poder abso1uto político, económico e relixioso? Politicamente, Mohamed
ainda hoxe nemea aos máis importantes Ministros sen contar
co "Parlamento" que, por certo,
é froito dunhas eleccións completamente fraudulentas. Económicamente, case todo Marrocos
lle pertence. A sua fortuna persoal é de 8 billóns, con "b", de
pesetas. Os marroquinos marren na miséria e xóganse a vida para vir a Europa mentres o
seu Rei cada vez é máis rico. E
desde o puAto de vista relixioso,
El Reí tenta impoñer a súa condición de "emir" e xefe relixioso
e deste xeito poder ordear calquera cousa a calquera persoa
ou autoridade: abóndalle dicer
que é un deber relixioso. Aquí
está outra clave do problema.
En Marrocos o islamismo radical
ten máis forza social que en Alxéria, aínda que Marrocos faga
o posíbel por ocultar ese feíto. E
os islamistas non recoñecen ao
Reí como xefe relixioso.

Se termina por impoñerse a
chamada "terceira via", non
se dará un exemplo de que a
comunidade internacional se
guia máis pota lóxica das relacións de poder bélicas e económicas que polos princípios
xerais do Direito Internacional
tendentes ao apoio mútuo, á
solidariedade, á boa fe e ao
fomento da paz?_
Non seria o primeiro caso no
que as relacións de poder bélicas se impoñen as determinacións xurídicas. Pero iso é unha pretendida solución só a
curto prazo. Ao longo prazo o
problema segue a existir. Velaí
o caso de Palestina: hai resoluci ó ns xurídicas incumpridas,
pero non hai paz.•
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Para reflexionar
Diante do 111 Cbngreso da Confederación lntersindical Galega
(CIG), os vindeiros dias 12 e 13
de Maio en Compostela, atópome sumido nunha reflexión permanente sobre o sucedido durante o proceso pre-congresual,
no que a afiliación "participou"
arredor dun 10% (tirando para a
casa) para a eleición dos 500
congresistas.
Os/as afiliados/as cotizantes de
calquera organización sindical
que non participen da vida da
Central Sindical entendo que
tan só o son por algun dos seguintes motivos:

·

Como militante da organización
sindical CIG esixo a participación de todos e todas os/as
afiliados/as na vida da Central
Sindical: nas asembleas, nos
debates, nas críticas, na construción social. Non o digo eu, dino os estautos, e quen non o fag a está vulnerando os
mesmos.+
CLAUDIO QUINTILLÁN VALLEJO
(PONTEVEDRA)

A casa encantada
Indignado síntome cando dende
o Concello de Santiago, dende
a concellalia que dirixe unha
"ilustre" nacionalista se lles neg? o dereito aos compañeiros
da Casa Encantada, despois de
anos de loita e esperanza diária
de proxectos novas, simplemente de ser escoitados, de ser in-·
formados, de ser tratados cun
mínimo de dignidade.
Hai catro dias vós,_os que hoxe
dades os primeiros pasos no
poder, sentiades o mesmo, loitabades polo mesmo, e agora,

A trégua foi un

1PXQJ1Nr[(Q)ºº¡1
~e~~~~~~º
Pero

nom

hai

por

que

preocup~r-se.

Tamem

desapateceu o Dálmata co'a morte em 1JJ96 de Antónío
Udina, o seu derradeíro talante. e nom passou nada.
Parafrasea.mio ao weta: 101 Dálmatas, ád&mái& da
nossa Unguam

2) Porque un/unha nacionalista
debe de estar afiliado/a a unha
central nacionalista, sen máis.

Podo estar confundido e ao mellar esa é a realidade que ternos
que asumir? Cal é o modelo?
Son válidos certos comportamentos?

7-AA~

·

~~~~t1

1) Para que lles resolvan os problemas cando xurdan en relación co seu pasto de traballo,
que para iso cotizan. Tipo xestoria de servícios.

Claro está, con ese panorama,
as persoas que saen elixidas
deben de valorar a sua representiatividade. Os/as delegados/as sindicais e Cadros da
Central Sindical deben ter claro
que a participación na vida da
Central pasa polo fomento de:
Formación permanente dos/as
delegados/as, cadros e afiliación. A provocación e o estímulo. O comportamento aberto e
receptivo.O involucrar a afiliación repartindo-compartindo responsabilidades. Todo iso son
pezas claves dentro de calquera
movemento democrático e
asembleário, no que no caso de
non darse ternos: anquilosamento das estruturas, cargos
perpétuos, loitas intestinas por
eles, as tendénéias políticas
chamadas "sensibilidades" como soporte dos argumentos sindicais, as chamadas a pechar filas que toca "participar".

Suso Sanmartin

tempo precioso,
1 rebordante de
ilusión e vitalidade.
É 1ícito lembralo?
Escrébeo lñaki
Anasagasti e
acúsano en todas
as tertúlias de

sectarismo
envelenado.

Resumen de

con só dous anos de poder renegades de todo o que tostes.
Renegades das pintadas que
exoresaban os anceios de libe.rd ad e do
naso pavo,
renegadas
das barricaAmiga eamigos
das, das ocupac i 6 ns (co- doBNGhoxe
mo a que en
sodes escravos
Allariz lle deu
a voz ao pa- do poder,
vo), renegades de todo estadesmortos.
iso cando sode s incapaces de recoñecer a loita dun grupo de mozos nunha Ca9a Encantada
que vai ser derruida pola especulación.
Dame vergoña ollar para vós
vestidas de "galleguiñas" detrás
do monarca (o insulto máis
grande á liberdade do home é o
recoñecemento das monarquias). Dame vergoña vervos
nas misas rodeados de mentira
e uniforme. Dame vergoña vervos nas concentracións contra o
terrorismo diante dos concellos
mentras non vos concentradas
contra o terrorismo que mata os
inmigrantes nas praias das pateras, contra o que mata aos nenas nas fábricas de armas, contra o que mata os montes e as
fontes.
En fin, se asi sodes felices, lémbrovos por se vos esquenceron
aquelas palabras dun vello que
dicia "vale mais ~er mortos que
escravos", amiga e amigos do
BNG hoxe sodes escravos do
poder, estadas mortos.+

ANXoMoURE
ÜARABELOS,MOURIZ

(CHANTADA)

Debate sobre
o monte comunal
De sempre os montes comunais
teñen sido fonte de recursos
fundamental para campesiños e
gadeiros dos lugares de Galiza,
que obtiñan· do monte comunal
. esquilmos, pastos, leñas, madeira, que contribuían ao seu·

benestar e á mellara e mantemento das suas explotacións
agránas ou gadeiras.

ciou a devolución dos montes
aos seus lexítimos proprietários
vimos observando como se perde esa finalidade do monte coPolo tanto, o monte comunal es- - munal, converténdose nunha
tá ligado estreitamente á activi- ·espécie de entidades adminisdade agrária e gadeira dos seus
trativas, adicándose os benefícoproprietários e non se entencios a actividades próprias dunh a Administración, en moitos
de o carácter comunal destes
casos suplantando aos Concemontes se non é en relación con
llos. O comun pódese dícer que
esa actividade económica e pohoxe non existe, ou que cando
lo tanto, esa debe ser a vocamenos o seu espíritu quedou toción do monte e dos seus aproveitamentos e benefícios: contritalmente deturpado por várias
buír a mellorar as estruturas de
causas:
desenvolvemento agrário e ga- Díante da deixacíón de fundeiro e o benestar dos seus cocións por parte dos Concellos
proprietários.
moitos viciños ven nos recursos
do monte o financiamehto dos
Sen embargo, dende que se ini-

campaña nunha
1 frase que reaparece
decote nos debates,
con escasas
variacións: ''Tratar
de encontrar o
mínimo senso
poi ítico a esas
palabras é estar a
prol da ETA!"

QueRuiz
Gallardón,
presidente de

Ra,,,ón Mariño Paz

Eladio Rodríguez

e a cultura ialega ·

A obra, o tempo e o home
ó alcance do lector.
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Madrid, non queira
máis autonomia que
a que ten, era de
esperar. Que Fraga
diga que máis
autonomia para
Galiza seria un
delírio, era de temer.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

servizos ou infraestruturas das
que carecen.
- Diante da flexibilidade na
consideración de viciño comuneiro prevista pola Lei e polo
RegLJlamento, moitos absentistas, totalmente desligados da
realidade agrária e gadeira, e
mesmo a realidade rural,
teñen recoñecida esa con- Debe ·
dición de coriase
muneiros e en moclnicar aLei
moitos casos
fanse co con- para que os
t ro I das Co- rendementos
munidades
montando Ad- que procluza o
ministración s mo~te, despois
paralelas de
prestación de deadicarao
servizos públi- próprio monte o
cos. Asi, persoas alleas á que
realidade corresponde, se
campesiña,
que mesmo repartan por
só viven de igual entre 0s
xeito estacional no lugar, comuneiros.
son quen por
maioria deciden o destino dos beneficios do monte, sen
ter presente que deben adicarse
ao próprio monte e á mellara do
sector agrário, gadeiro e forestal
e ao benestar do lugar.

Declaración
evanxélica dos
oráculos de El País
no XXV aniversário:
Sabemos lo que
queremos.
Lémoste, mestre,
polo ben que te
explicas!

critério. Ao xuiz
Guillermo Ruiz de
Polanco venlle ás
mentes a seguinte
frase para ilustrar
este pensamento
liberal: "Os xuíces
non son perfeitos;
aqui o único que
raia a perfección
son o Corte Inglés
e a Coroa".

1
1

1
1
1
1
1
1
1

de Montejurra na
visión de Eva
Martínez Orosa,
que publica La Voz
de Galicia, foi unha
rifa entre carlistas
de ideoloxia
enfrontada. Teria
Fraga algo que ver
naquel barullo de
pólvora e puchas
vermellas? Eva non
o cita.

Superpiñeiro
saúda con soltura a
amigos que non
enfoca a cámara,
coma o narrador de
Tres Tristes Tigres
na noite de
Tropicana (todo se
pega). De· súpeto
atopa unha cara
entre o público que
mere9e pantalla:
"Axiña, unha
cámara para
Alberto Barciela!" •

muneiros. Non quer dicir isto
que non estea de acordo en dotar ás parroquias ou lugares
destes servizos, pero iso debe
facelo quen xestiona os impostas, e non cos recursos dunha
copropriedade privada e colectiva que deben dirixirse á mellara
da produción agrária e gadeira.

ción de cooperativas, en definitiva, a modernización destes sectores económicos.•

Coido que para saír desta situación, e para que o monte
benefície aos labregos e gadeiros e cumpra a sua función de
contribuír ao benestar dos comuneiros e ao desenvolvemento económico agrário-gadeiro
dos lugares e, polo tanto, de
Galiza son precisas unha sárie
de medidas:

Coma em Irlanda, levanta-te e
anda, más cuidado cos exemplos. Se bem é certo ql)e a irma
do norte é um referente a ter
em canta para o nacionalismo
galega, também o á que, entre
nós, esta ilha está excessivamente mitificada, e já vai senda
hora de fazer algumhas aclara9ons históricas. O certo á que
baixo a cultura celta pola que,
superficialmente, tanto é admirada Irlanda, esconde-se umha
sociedade profundamente conservadora e que incluso conta
com sectores católico-integristas. Desde logo nom é este o
modelo a seguir por umha futura Galiza livre. Muito se tem talado sobre a confraternidade
entre
as
nayons celtas, más, para
isso, tamb~m
se esquece- Onacionalismo
rom muitos galego deve--se
feítos históricos que nom manterna
avaJam preci- posi~mde
samente essa
irmandade. O esquerdas na
certo é que que se situou
existe umha
longa
tra- até agora
di9om
de
apoio dos nacionalistas irlandeses aos
regimes imperialistas e fascistas espanhóis (por isso do integrismo católico que compartem). Já no século XVII os irlandeses lutarom junto cos ter9os
imperiais de Felipe IV na guerra
de Flandres coa que se pretendía evitar a independencia de
Holanda- e mªis recentemente,
na guerra (in)civil espanhola importantes contigentes de nacionalistas (integristas) irlandeses empunharom as armas contra os seus irmas do sul, os nacionalistas galegos (de feito

En primeiro lugar, compre non
permitir a condición de comuneiro aos absentistas desligados
da realidade agrária, gadeira e
forestal e que teñan a condición
de coproprietários só aqueles
que manteñan algunha explotación agrária 9u gadeira. Nesa liña deberiase modificar a condición de comuneiro recollida tanto na Leí como no Regu!amento.

En segundo lugar en canto á
participación nos aproveitamentos económicos cómpre garantir
a finalidade do comunal e salvagardar os dereitos económicos
de todo coproprietário, aínda
que estea en minoria dentro da
Asamblea. Por iso deberiase
Diante desta situación comuneimodificar a Lei e o Regulamento
ros campesiños que loitamos
para que os rendementos que
pola recuperación dos montes
produza o monte, despois de
vámonos indefensos xa que por
adicar ao próprio monte o que
unha banda, na vía xudicial se
lle corresponde, se repartan por
recoñece a condición de comuigual entre os comuneiros. Unha
neiro aos absentistas, e por ou- - vez que teñan recibido os benetra, nas próprias comunidades
f ícios correspondentes, se asi o
onde os absentistas son maio•
desexan e sempre con plena liria, os camp~siños vámonos
berdade, poderán acordar facer
marxin~dos ao non poder melloinvestimentos no lugar ou lugares ,de residánqia -ou dar subrar o noso nível de vida e a npsa actividade económica porque
venCións a quen queiran, sen
os recursos se adican a cuesque por isto nengun comuneiro.
tió ns tan variopintas como
estea abrigado a aderirse a tal
arranxar igrexas, casas rectadecisión.
rais, dar subvencións a asociacións, asfaltar pistas públiSó deste xeito o monte axudará
cas, facer parques, centros cula mellorar o agro e a gadeiria,
turais, pistas deportivas, ... Todo
cunhas rendas complementares
isto de carácter público para disque permitirán a adquisición de
frute de comuneiros ou non comaquinária en comun, a crea-
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Olho com Irlanda!

cerca de 600 irlandeses morrerom pala pátria, a religiom e a
família). Na actualidade som
muit@s @s· irlandeses/as que
apoiam as causas independentistas peninsulares (ternos as
conversas entamo a Lizarra co-:
mo exemplo), más tambám há
umha aproxima9om de certos
sectores do nacionalismo trlandes cara o nacionalismo espanhol de ultradireita (integrista
católico por excelencia) baixo a
justifica9om de que os separatismos periféricos peninsulares
seriam como se um dos quatro
territórios históricos insulares se
quiseram independizar. Assim,
penso que é conveniente citar
algumhas das frases do líder do
IRA(p), Joe Cahill, numha entrevista ao· periodista espanhol
José António Sierra: Espanha é
o país de Europa que melhor
pode comprender por que lutamos no que se retire a unidade
nacional, pasto que vo9é ainda
tenhem parte do seu território
ocupado pala mesma bandeira
que ondeia no norte de Irlanda;
Inglaterra apoderou-se de Gibraltar a trai<;om: expulsou aos
seus habitantes como fixo no
norte de Irlanda; admitiu a umha povoa9om distinta espanhola e continuará ali, até que
vostedes nom a votem tora pala for9a, amparando-se no direito de genoveses, judeus, jubilados das excolónia$ británicas e da guarnif;om que tem
destacada ali para que nom
disminuía tanto a povoa9om.
Respeito a guerra (in)civil, comentava esta personagem o
seguinte: Admiro ao povo espanhol pala sua coragem e pota forma em que lutou durante
a guerra civil de 1936. Por último, e a modo de reflexom,
penso que há que ter cuidado
ao escolher os exemplos a seguir. O nacionalismo galega deve-se manter na posi9om de
esquerdas na que se situou até
agora, e recha9ar as manifesta9ons conservadoras que o
pretendam fazer cair num novo
integrismo. Olho! a fantasma
de Risco anda solta. +
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Os libros das suas señorias

A Maria lgnácia Ramos, in memoriam

~qui

Tres novas novelistas saen dos escanos do Parlamento
~

Se dous presiden,
tes do Consello da
Cultura , Piñeiro e
Casares, pasaron
polo Parlamento,
tarnén goza dunha
ampla vida políti,
ca o actual presi,
dente da Aso,
ciación de Escrito,
res en Língua Ga,
lega, Carlos Mella,
autor de numero,
sos estudos técni,
cos e tamén desa
sorte de confesión
pública que é Non

CARME VIDAL

Mª Xosé Porteiro,
Abel Caballero, e
Xosé A. Ventoso
Mariño danse a coñecer como novelistas. M' Pilar Garcia
Negro suma un ensaio máis aos seos títulos. Son as novas
obras de escritores
que ocupan ou ocuparon un escano no
Pazo do Hórreo e
que se veñen sumar
á bihliografia producida polos moradores do Parlamento
galego. Os escritores-políticos galegos
son maiormente au..
tores de estudos técnicos ou históricos
pero polos escanos
pasaron tamén escritores como Lois
Diéguez, Alfredo
Conde ou Carlos
Casares. Na última
lexislatura, na cámara hai tamén un
autor teatral, Xosé
Manuel Paros.
A prostitución e o trá,
fíco de mulleres é o
tema de Covardes , a
primeira novela de
Mª Xosé Porteiro que
ocupa desde hai uns
días os andeis das Ji,
brarias. Asuntos que a
autora tratou en nu,
merosas ocasións des,
de a tribuna do Pazo
de Horreo cando era
deputada polo PSOE. Maria Xolé Porteiro.
A novela engádese á
bibliografía desta polf tica,xor,
de literária. Maio dá unha sur,
nalista,escritora que tirou do
presa máis nas bancadas s~ialis,
prelo con anterioridade obras
tas e trae La elipse templaria, a
novela en español de case cin,
como Quen é qu.en no Parlamento
galego ( 1981) ou Celso Emilio Fe,
cocentas páxinas que lle saiu de
corrido a un Abel Caballero que
rreiro , compañeiro do vento e das
estrelas (1981).
se transporta ao medievo abraia,
do pala beleza do Sil.
Compañeiro de Porteiro de gru,
po e lexi latura foi Xosé Anto,
Novo do trinque é tamén o li,
nio Vento o Mariño, un ex,de,
bro Arredor de Castelao da depu,
putad que ven de sorprender
tada do BNG, Mª Pilar Garcia
Negro, promotora tamén de dis,
coa novela A pesca está no vento,
narración para cativos e maiores
tintas iniciativas sobre o autor
que relata a fin da infáncia dun
de Sempre en Galiza, entre elas
neno na posguerra co mar como
a que o 13 de Outubro de 1999
fundo. Estréase Ventoso Mariño
iniciaba a tramitación para a
como novelista pero con an,
declaración da sua obra como
terioridade xa publicara o poe,
ben de interese cultural. Mª Pi,
mário Do mar e dos homes, o es,
lar Garcia Negro ten na sua tra,
rudo A estructura da xerarquia ga,
xectória numerosos ensaios e
estudos entre os que se atopan
lega entre 1923,1936 e o ensaio
Galicia en terra allea. Quen pre,
33 aproximacións á literatura e á
senciou as suas intervencións·no
língua galega (en col~boración
con Xosé Mª Dobarro) , O gale,
Hórreo defendendo as posturas
go e as leis, O ensino da língua o
do PSOE en matéria de pesca
comenta que os seus discursos
(xunto con Xoán Costa) ou a
edición crítica da poesía de La,
políticos tiñan un aquel literário,
cando comparaba, por exemplo,
mas Carvajal.
os ataques aos intereses dos ma,
A última lexislatura Íntroduciu
riñeiros con barcos corsários.
no Parlamento un autor de tea,
Se nos discursos de Ventoso
,tro. Xosé Manuel Pazos, do gru,
Mariño se intuia a sua queréncia
po mixto (Esquerda de Galiza),
pola literatura, nada facia presa,
canta cun feixe de obras dramá,
xiar que de Abel Caballero saira
ticas, entre elas, a recén estreada
un texto criado só con finálida,
por Teatro de N ingures titulada

ainda

me tés, querida,/esperan,
do a Godot./( ... )/Se está a vir para
aqui,/na sua casa -penscr ficaria/al,
gumha outra pessoa/que o represente
- familiar, servente-,/que o teléfono
colha e que vazie/a caixa do
correio/e poda responder aoque eu
pergunto./Mas como nom possuo/o
enderei;.o postal nem telefónico/do
esperado, nem sei se tem
teléfono/nem domicílio fixo,/outra
cousa nom podo/fazer, mas esperar".
O noso sempre añorado Carvalho
Calero escreveu o poema -do que in,
cluímos só un pequeno fragmentcr
cando esperava a marte. Tan próxima
esta, tan certa -tanto como incerta é
a chegada ou a existéncia mesma de
Godot-, que o texto foi publicado xa
postumamente, en Reticencias ... , o
livro de 1990 que récolle a poesia fei,
ta entre 1986 e 1989.

somos irwcentes.
Do tempo do pazo
de Fonseca foi o deputado
na,
cionalista Lois
Diégue-z, poeta,
narrador e ensais,
ta con obras como

Henriqueta na ga,
le ria, O ferro dos
dias, Monólogos do
espello ,A canción
do vagamundo ou
Viaxe ás terras en,
cantadas de Lemas.

C@ntando @s corenta. Amáis
Crónica de Pantagruel (1992),
Maria So liña ( 1990), O cazador
burlado, O profeta ou o derradeiro
berro de Raruiulfo ( 1979) e Laídos
para despois dunha guerra (1978)
compoñen a obra deste drama,
turgo,deputado que sorri cando
escoita algunha frase da sorte de
"deixa xa de facer teatro" des,
pois dunha das suas interven,
cións no pleno. Xosé Manuel
Pazos gábase, pola contra, de ser
o deputado que máis sabe de te,
atro da cámara e fai g~la 'dos
seus coñecementos cada vez que
o tema salta á palestra. Xunto ao
seu labor como criador canta
cun amplo currículo de tradu,
cións, adaptacións e dramatúr,
xias, entre elas, a versión ao ga,
lego de O enmeigado de Valle
lnclán para a leitura pública no
conflicto criado pala representa,
ción de catro pezas do autor Pº'
lo CDG en español.
1

Quengaña
aos cen de Fraga?
O grupo socialista tivo com~
convidados a ocupar os seus es,
canos a Alfredo Conde, Carlos
Casares, Ramón Piñeiro e Ben,
xamin Casal, catro escritores que
suman unha boa canta de libros.

Os deputados na,
cionalistas mos,
tran preferéncia
na sua bibliografía
polo ensaio histó,
rico, económico e
literário con auto,
res das suas filas
como Francisco
Rodríguez - autor
de -estudos de so,
ciolingüística e es,
pecialista na obra
de Rosalia e Cu,
A.N.T. rros-, Camilo No,
gueira -con desta,
cadas análises de história me,
dieval_,,,. ou Eduardo Gutierrez ,
autor dunha pioneira biografia
de Alexandre Bóveda. O vocei,
ro dos nacionalistas Xosé Ma,
nuel Beiras suma aos seus libros
de ensaios económicos, políti,
cos e de discursos, Estrutura eco,

nómica de Galiza, Por u-nha Gali,
za liberada e Prosas de Combate e
Maldicer o seu labor corno tra,
dutor de literatura francesa, tra,
hallo no que acadou especial so,
na a versión de Os xustos de Al,
'"bert Cámus.
No Partido Popular fan rnemó,
ria pero atopan poucos escrito,
res. Mergúllanse no pasado e
afirman que polos seus escanos
pasaron Carlos Mella ou Barrei,
ro Rivas pero ~en facer gala· da
sua preséncia. A fin un portavoz
autorizado do partido afirma
que "os máis de cen libros do
presidente Manuel Fraga pon ao
grupo á fronte de calquer ou,
tro". Nos mentireiros circulou
durante anos ,e hai quen di que
promovido polo próprio ex,de,
putada, que na sua mocidade
Víctor Manuel Vázquez Porto,
meñe escribira novelas de va,
queiros. No PP nen confirman,
nen desminten, simplesmente
din que non teñen constáncia
do feíto. Si do.rumor. ·•

Lembramo,lo agora por mor da , esa,
parizón nestes dias de Maria lgnácia
Ramos, a compañeira de tanto tempo
de don Ricardo, profesora de moitas
xerazóns de alunas do "Rosaha de
Castro", o liceu compostelano. Segu,
ramente, con toda a dose de ficzón e
distanciamento que quixermos, é ela
a muller "querida" convidada a acom,
pañar o suxeito lírico na espera de
Godo t.
A lembranza provoca,a tamén, é da,
ro, a representazón de Esperando a
Godot polo "Teatro Lliure", en mon,
truce de Lluis Pascual merecedora de
vários galardóns, entre eles o
"Prémio Mruc" 1999 á mellor direc,
zón e o de 2001 á mellor actriz, An,
na Lizarán, un Vladimir enfrentado
á desolazón da espera sen final coas
armas da ternura, o,..humor triste, a
palavra tensando,se funambulista no
vazio.
Di Lluis Pascual no programa de man
que Godot é "un poema sobre a exis,
téncia e a humanidade contemporá,
nea. Godot non é nada nen ninguén.
Godot é tamén os inumeráveis
Godots que esperamos cada dia e que
son cadaquén algo diferent~".
Algo similar apontava hai anos
Francine Sucarrat: "Todos nos ternos
perguntado quen é Godot, que
representa, ao que Beckett, no seu
dia, respostou que se o soubera xa o
teria dita. Por conseguinte Godot
non é un mundo mellor, nen é Deus.
A miséria de Vladimir e Estragón _
non é rriáis que unha trasposición fí,
siG.a, xenial, da condición angustiada
e dolorosa do home".

Godot continua a ser hoxe, máis de
cincuenta anos despois da sua escri, ·
ta, pura transgresón e arrepio de lu,
cidez. Máis transgresón que nunca,
agora que xa nen sequer esperamos.
Ou que simulamos.que non espera,
mos atordonado,nos na multiplica,
zón de aczóns sen sentido. Vladimir
canta, fala, ri, salaia, para encher o
vazio dunha espera suspensa entre o
nada e o nada; nós traballamos feroz,
mente, ou escoitamos o balbordo in,
sensato da TV, ou virucamos por de,
creto, consumimos, rimos en fins de
semana programados, ernbebedamo,
nos de velocidade e ruído. Finximos
que non esperamos, que xa ternos
chegado, ou que el -Godot- ten
chegado.
Mais é hora de lembrar que espera:.
mos ainda. Sen esperanza, contra to,
da esperanza, decote a ollar de esgue,
llo a árvore e a corda do aforcado. •
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•Debate
sobre o futuro
dq proxecto

MuseuMassó

• Tres fitas para
aTVGno2001
Apresentáronse o Mércores 3 de
Maio no Clube Internacional de
Prensa de Santiago as películas
realizadas para a TVG polas pro,
dutoras Continental e Costa
Oeste. Nos vindeiros meses emi,
tiranse Ao alcance da sua man, a
história dunha rap~a que se abre
paso no terreo da publicidade,
dirixida por Antonio
Hernández, Paixón adolescente,
que relata a vida dun instituto
baixo a dirección de Joaquín
Llamas, e Condenado a vivir, ba,
seada na vida do tetrapléxico
Ramón Sampedro e dirixida por
Roberto Bodegas. Este último te,
lefilme esta protagonizado por
Ernesto Chao e Maria Bauzas.•

Que foi da aspiración de que o
Museu Masro chegara a ser uhha
realidade? Desde 1993 a Platafor,
ma pola Defensa do Museu Masro
defende este proxecto para Bueu
e, sen embargo, a contínua
deixadez da Xunta provocou que
hoxendia os obxectivos ainda non
chegaran a bon porto. Segundo
cantan "o grave deterioro das ins,
talacións e das pezas, o retraso da
resolución xudicial dos terrees ne,
cesários para ampliar o museu, fan
tomar a decisión, como paso inter,
médio, de arreglar o que hai para
albergar a colección Masro e
expoñer parte dela, con categoría
de colección visitábel, cara unha
futura ampliación que lle dé a ca,
tegoria que se merece". A figura
de "colección Visitábel" non col,
ma as reivindicacións da platafor,
ma, xa que segundo a lei galega de
património cultural, designa aque,
las coleccións que non reunen to,
das as características e condicións
para o seu recoñecimento como
museu. O Venres 11 a plataforma

• Oito anos de criación
de Núria Guardiola en Soutomaior
A pintora Núria Guardiola percorreu durante os últimos meses un ·
roteiro con paradas nos distintos faros da costa galega. Ao tempo
que os vai coñecendo, experimenta un proceso criativo que a con,
duce a novas técnicas e a "camiños novedosos". O castelo de Sou,
tomaior acolle "+O" e "EN CLAVE DE FAios"; o primeiro é un
traballo xa pechado ao redor da antiga conserveira de Massó en
Cangas, mo,
Fqro de Cabo Home 1
ti vo dou tras
exposicións
de Guardiola,
que recolleu
vellos mate,
riais da fábri,
ca para cons,
truir a obra.
A segunda,
obra aberta
ainda, arnosa
a sua visión
dos . faros das
Cies, de Ca,
bo Home, de
Ons, de Cabo
Sesteiro, etc.
A mostra está
aberta en
Soutomaior
do 11 ao 27
de Maio. •

...................................~ ......................................................................l.
.

• Xog~s e tradición oral
nas Xomadas de Cultura Popular no Museu do Povo

Adicadas aos xogos e á tradición
oral celébranse as II Xamadas de
Cultura Popular na Escala o Ven,
res 11eoSábado12 de Maio no
Museu do Povo Galego en Compostela. Organizadas, ademais de
• polo museu, pola Asociación
S6cio-Pedag6xica Galega as xornadas queren amasar as posibilidades de incorporar estes elementos
ao traballo cotián nas aulas. A
conferéncia inaugural corre a cá,
rrego de Xosé Manuel González

organiza unha charla,colóquio coa
participación do arquitecto
Manuel Gallego, autor da remode,
ladón, e de Xan Carmena, cate,
drático de História e lnstitucións
da Universidade de Santiago. Pro,
xéctase asimesmo un vídeo sobre
Douarnenez, unha vila bretona
que ten ao redor dun museu do
mar a actividade económica máis
importante.•

• Películas e
letras galegas
no cine clube
de Pontevedra
Catro. días adicados á produción
audiovisual celebran.no cine clube
Pontevedra o Mes das Letras Galegas. Comezaron o día 2 de Maio
con Sei quen _es, de Patricia Ferreira, e o dia 9 con Nena, de Xavier
Bermúdez, Ademais o 16, en dous
pases de oito e dez e cuarto,
proxéctanse unha sesión de curta,
metraxes galegas, e o día 30 de vi,
deos. A programación de Maio
complétase con Happy Together,
de Wong Kar,wai, e A semente do
diaño, de Roman Polanski, que se
proxecta no teatro Principal.+

•Üs máis
vendidos na
Feira de Santiago
Manuel Rivas, Fran Alonso,
Afonso Eiré, Xosé Carlos Canei,
ro e Lupe Gómez son os autores
dos títulos máis vendidos da Feira
do Libro de Santiago que pechou

Reboredo e trata sobre a tradición
oral. Os dous seminários que se
van desenvolver céntranse, o primeiro, nos xogos populares, con
práticas e apresentación de mate,
. riais, e o segundo nas aplicacións
didácticas da tradición oral e da
recollida de material. Os mestres
Luis Rama e Buenaventura Apa,
ricio, imparten respeitivamente
os seminários. As xornadas eoncluen cunha mesa redonda sobre
"O património cultural, un ben a

as suas casetas o pasado Domingo
6 de Maio. Galicia, Galicia de
Manuel Rivas é o libro máis adquirido polos visitantes da feira
organizada pola Federación de Libreiros. Síguenlle Males de cabeza
de Fran Alonso, Eu tamén fun coas vacas de Afonso Eiré, Ébora de
Caneiro e Fisteus era un mundo de
Lupe Gómez. En castelán, o pal-

Machucho e Pilongo eran dous irmáns
que, fartos de ser unha carga para a sua
familia, saen dos Pirineros rumo a aven,
turas por todo o mundo. Jesus Sánchez
Tena, nacido en 1898, foi o seu criador
e un dos autores e debuxantes roáis pr°'
metedores de literatura infantil. O eg,
pazo para arte de Caja Madrid en Po~~
tevedra acolle unha mostra do seu traballo, que inclue a vision de Sánchez
Tena de clásicos infantiles. Brancane,
ves, As mil e unha noites, O gato con
botas, Carrapuchiña Vermella, etc
son alguns dos contos que ilustrou.
Morto prematuramente en 1931,
Sánchez Tena publicou nos últimos
anos coa editorial barcelonesa
Juventud, colaborando estreitamente
coa galega Mª Luz Morales. Sinala An,
tonio Gonzalez Lejárraga que de ter nacido en Inglaterra, "Sánchez Tena hoxe
seria lembrado e os seus cantos, tanto
orixinais como adaptacións, se
seguirían reeditando".•

Cuenta-Nabos.

Tinta chinesa sobre papel
(28,5 x 22,5). Anos 30.

Ó conservatório de Lalin acolle o Congreso de Antrópoloxia Musical
cías. Neste congreso, o primeiro
dia adícase ao contexto, con
conferéncias do catedrático de
Antropoloxia Marcial Gondar,
e a profesora de História da Mú,
sica, Pilar Alén. Os dous profe,
sores xunto a Xosé Antonio Gó,
~ez, que imparte a conferéncia
"De etnomusicoloxia española.
Notas de historia", participan
nunha mesa redonda ao redor da
"invención da tradición".

O texto musical protagoniza a
xornada do Sábado 26 de Maio,
.coa ·J?reséncia de gálegos e· P?r-

tugueses. Millán Picouto expliOtero "O gaiteiro _de Fragoso".
cará o uso do folclore na sua
obra e Xosé Luis do Pico Orjais
Outras actividades paralelas teda música patrimonial como
ñen lugar estes dias ao redor do
proceso de comunicación. A
congreso: a inauguración da exprofesora no conservatório
posicións Os tecidos tradicionais
Goulbenkian de Braga, Rosa
galegas, e a proxección diária
Maria Torres, analiza as candos videos Nuestras fiestas de allá
cións tradicionais portuguesas
( 1928) e Galicia y Buenos Aires
no e'nsino da música. Para re,
(1931), procedentes do Arquivo
matar o congreso apreséntase
da Emigración do Consello d.a
material videográfico e fono;
Cultura. Sobre o Congreso ofégráfico inédito do Dezas, o alu,
recen máis información e con,
nado de Lalin · oferece uñ. con, ·
didóns da matrícula nos· teléfocerto, . e apreséntase- tamén no
nos 658 9ll 492, 696 504 603 e
escenár,io disco de .Heririqiie . 616 939 605 .• .

º.

rñarés está composto polas
últimas obras de Eduardo Mendo,
za, Sararnago, Lucia Etxebarria,
Luísa Castro e Antonio Muñoz
Melina. Para a Federación de Li,
breiros a feira da capital galega
supuxo un "éxito de visitantes"
nas 32 casetas que vencieron
libros por un importe de 26
millóns de pesetas.•

• O mundo infantil
de Sánchez Tena
en Pontevedra

fOdea o texto musical
Texto e contexto van unidos no
congreso de Antropoloxia Musical Galega que preparan no
Conservatório de Lalín para os
días 25 e 26 de Maio. O texto
musical, pero tamén as condicións sociais nas que é compos,
to, son obxecto de análise du~
rante estes dous dias. O centro
lalinense ten vocación de, acle,
mais de outorgar un carácter formal ao estudo do folclore, orga,
nizar actividades ao redor da
música a'.inda que non sexan es,
trictamente musicais: cursos for,
mativos, obradoiros e conferén-

coñecer e a disfrutar", na que participan Francisco Castro Allegue,
subdirector xeral de Protección
do Património Cultural, Antón
Santamarina, director do Instituto da Língua, Manuel Vilar, cola,
borador do Museo do Povo, e MB
Xosé Fernández Cervifio, secretária do mesmo. Máis información
sobre inscrición e matrícula nos
teléfonos da AS,PG, 981 595 854
e 981 278 259, e no do Museu,
981583 620.+
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conta de libros

'

Dias
.

derradeiros
Título: Quen faga voar.
Autor: Xosé Vázquez Pintor.
Edita: Laiovento.

Os enfermos son personaxes que
non soen aparecer con demasiada
frecuéncia na literatura. Os enfermos de enfermidades correntes,
que os casos de loucuras e outros
males de cabeza son capítulo a
parte xa que as alteracións que
sofren n acen, moitas veces, d a
necesidade de crear personalidades marxinais que ousen desafiar
as leis da sociedade que supostamente os levou a ese estado. Estes
non, non son enfermos sociais, as
suas enfermidades _son vulgares,
non padecen nada que non poidamos atopar en calquera cuarto
d calquera hospital.
Por iso é preciso advertir, de entrada, que quizais non sexa esta a leitura máis recomendábel para mentes hipocondriacas. A meirande
parte das personax:es de Quen faga
voar son enfermos, ou médicos, ou
sanitários ou acompañantes dos
enfermo . Hai moi pouco mundo
que non ceña que ver coa enfermidade e, cando asoma, é porque foron a enfermidade ou a soidade
quen o chamou. Xa segundo comeza a novela se nos ubica no lugar onde transcorrerá acción , o
cuarto 205 do H ospital Xeral
Obradoiro. Aí é onde se desen volven os feitos, salvantes as excursións mentais polo pasado que os
proragonistas non poden evitar facer, como se fose unha terápia
máis. Estamos, polo tanto, perante
unha novela da enfermidade e non
ternos nengunha dúbida desde o
mesmo início. Os enfermos (Yelasco, Ormilo, Prudencia e Xiz) es-

Xosé Vázquez Pintor.

tán confiados á horizontalidade

das suas camas, condeados ao horizonte da eterna brancura ( imaxinamos) de carro paredes. Algunha
vez menciónanse outros lugares,
como o corredor ou baño, pero sen
máis transcendéncia, como tampouco a teñan os lugares onde se
reunen e traballan Chinchilla e os
doutores confabulados experimentadores. Máis importáncia tena a
ventá pois ela pon aos enfermos
en contacto co mundo exterior e
permítelles acceso ao outro ceo da
vida normal.
1

1

Como ben se pode imaxinar despois do título que a estas liñas puxemos e do que xa contamos, a
novela de Vázquez Pintor relata a
história dos derradeiros dias da vida de Velasco, ancián doente
dunha cirrose que se irá agravendo
deica rematar no desenlace final
que a todo ser vivinte agarda: a
morte. Ingresado na cama un do
cuarto 205 terá como compañeiros con qun compartir dores, esperanzas, deseperanzas e soidades a
Ormilo, Prudencio e Xiz. Eles serán a família que el nunca t ivo,
Ormilo (resignado labrego do Indo), Prudencio Solimán (doente
1

1

gástrico) e Xiz (unha miséria de
home, vulto sen peso). Camilo
axúdanos a ver o carácter de Velasco; cando Prudencia chega
ponse de manifesto a humanidade
de V elasco, o seu interese polos
demais; e Xiz é o compañeiro da
deriadeira aventura. Eles son os
enfermos, eles son o centro. Os
primeiros coadxudantes que nestes
casos sempre se mencionan son,
como é lóxico, os familiares. Sobre
todo son importantes para Camilo, menos para Prudencio (dos tres
compañeiros de cuarto é o que
menos tempo está con Velasco) e
nengunha para Xiz, o muiñeiro soli tário. Polo
que atinxe a
V e lasco, ternos a Ana , Non
muller namo- teman os
ra da del que
quer envelle- hipocon~
cer ao seu ca- driacos
rón e que non resistentes,
logrará o seu
p ropósi t o. que en
Mais os verda- nengun intre
deiros coadxu- se atopará
dan tes son as
épica da
ATS, Adela e
Silvia, porque desesperación
os tratan como as persoas
e n on como a
números, porque son comprensivas e amábeis e sempre ceñen un
sorriso, porque son desas persoas
que saben facer a vida máis fácil.
Evidentemente, todo un canto,
toda unha homenax:e ás A TS porque (curiosamente?) son o único
persoal sanitário que lles fai ben
aos enfermos. Da cuera banda están os médicos, seres escures, d~s
que pouco se pode agardar: o distante Ouro Folgueira, o mediocre
Ulrico Freire e a rabuda Chinchilla: axudados polos asépticos Homes de Amianto que están no lugar das bos A TS ás que se Hes deu
a baixa.

A acción vai decorrendo sen sorpresas, os dias caen un a Un e os
compañeiros de cuarto van mudando. A enfermidade de V elasco
tampouco vai ben, pero non teman os hipocondriacos re5istentes,
que en nengun intre se acopará
épica da desesperación. O ·que si se
ve continuamente é a fratemida- ·
de, a amizade; o compañerismo daqueles que están no mesmo cuarto
e padecen xuntos é algo especial.
Témolo comprobado, por desgrácia, seguramente codos, a unión
que se produce entre~ambos enfermos (e familiarese/ou acompañantes) é dunha natureza e intensidade sobrecolledora que nos empequenece aos demais. Esa aparente
normalidade québrase cando Velasco e Xiz (que sempre o secunda)
deciden non inxerir máis medicamentos. Entón, a novela abandona o realismo para adentrarse
polos camiños da ficción. O resultado é que o discurso gaña en interese, en emoción. Estabelécese un
xorda lolta entre dous bandos: o
dos confabulados enfermos e o dos
médicos, tamén confabulados nun
experimento no que se precisa
continua observación. Se xa antes
a novela fora unha dura crítica a
un sistema sanitário onde as A TS
eran o único elemento positivo,
esa crítica é agora moito máis ace,
da, aguda, dura (e merecida, sen
dúbida).
V ázquez Pintor escrebe unha novela de contido humánista na que
os valores humanos van poñelos os
enfermos, os seus familiares ou
acompafi.antes e as A TS. Da outra
banda os médicos. Entre .médias, a
vida. lso que escapa e se vai recollendG a medida que se toma imprescindíbel lembrar. A memória
do que foi, segunao vai aparecendo
con máis asiduidade, anúncia a
'traxédia. O plano do acentecer
diário (as visitas; os coidados: as re(Pasa á páxina seguinte)
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Non valvas
Suso deToro

«Un libro de mulleres sobre mulleres, un descenso ás simas donoso inrerior. Velaí o Suso de Toro de sem· .
pre, o mellor.»
,
.
Do~ores Vdavedra, ANasa

•«.•. Unha moi f~rmosa novela;

non sobra ningunha.>}

Suso de Toro
Non volvas

e terríbel, nas ocasións. Con habilid~de
T

s; · ·

Te;ra

Ao redor
de Eládio Rodríguez
Achégase o Dia das Letras Galegas e
xa se poden atopar nas librarías leituras que nos descubren ao hom~naxea
¡:l.o, Eládio Rodríguez. A editorial Xerais publica dous traballos.
Eladio
Rodríguez.
Vida e obra,
de Marcos
Valcárcel,
achega ao leitor a vida <leste
ourensán autor, do Diccio-

nario Enciclopédico Gallego-

CasteUano, e de
tres poemários,

Folerpas , Razas e
Terra e Oraciós
campesiñas . Valcárcel fai un percorrido pola sua vida e resalta a contribución de Eladio Rodríguez á conservación da fala popular. Na mesma editorial aparece un traballo de Xoán
González Millán, centrado na obra
fundamental do
homenaxeado. O diccionario
enciclopedico
de Eladio Rodríguez analisa o contexto
no que se realizou esta obra
en tres tomos ,
asi como a importáncia dun
diccionário para
a configuración
da identidade
nacional. Gonzalez Millán coordena en Nova York
o Centro de Investigación de
Estudios Galegos.
Galaxia, pola sua parte,
pon na rua
-------unha edición
facsimilar das
Oraciós campesiñas, publicadas por vez
primeira en
1927 coa capa
realizada por
Castelao e que
supón unha defensa do mundo
rural. Através
dos versos
Rodríguez retorna á paisaxe do Ribeiro. Ramón Mariño Paz, pola sua parte, é quen asina
Eladio Rodríguez e a cultura galega,
publicado por Sotelo Blanco coa intención de divulgar os feitos destacados nos 85 anos
de vida do que
foi presidente
da Real Académia Galega, un
neno de "família modestísma"
que adicou a sua
existéncia a apañar palabras. Tamén dun xeito
ameno e directo
Xoán Cartós Lagares escrebe Don
... .
Eladio Rodríguez Gonzalez, en A
Nosa Terra, mergullando ao leitor na
paixón polo léxico e na transmisión
da memória que caracterizou o traballo de quen este ano merece o Dia das
Letras. Descoñecido para o maioria dos galegos,
agora é a oportunidade de afondar na obra dun
home que, tras
unha
contribución impagábel á
construción da
língua, durante os
últimos anos padeceu unha arterioesclerose cerebral que non lle permitia en moitas ocasións artellar as palab!!s máis simples._+
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(Ven da páxina anterior)

Raigame
Revista de artes, cultura e
tradicións populares
· N 2 12. Mano de 2001. De balde.
Dirixen: Mariló e Xúlio Femández.
Edita: Deputación de Ourense.

•1

Este número está adicado comp1etamente
á figura de Ramón Otero Pedraio. Para
homenaxealo, vários senlleiros autores
ofereceron os seus traballos de investigación, memória e análise sobre a obra e figura do mestre
de T rasalba.
Franc;isco Fernández del
Riego, Alfonso
Vázquez-Monxardin,
MiguelAnxo
Araúxo e Pu-ra Vázquez
lembranao
que fol seu
amigo, profesor ou compañeiro. Ramón Villares relaciona.o próprio desenvolvimen~o da história de Galiza cos patróns narrativos de Otero_ Marcos Valcárcel escribe o dicionário da obra e vida do
patriarca galego. +

Guía
dos libros novos
N" 28. Abril de 2001. Prezo: 300 pta.
Dirixe: Xabier Madriñán.
Edita: Noroeste Edicións.

Entre as novidades das que se dá conta figuran A guerrilla antifranquista de Mario de
Langullo 'O Pinche', de António Téllez;
Comunicación radiofónica, de Aurora Garcia; Historia de la distribuci6n de la prensa, de
Valentín Alejandro; Eu raménfun coas vacas, de Afonso Eiré; Madeira de mar, de Íñigo Echenique; Males

de cabeza,
de Fran
Alonso;

Teráas
túas

balas, de
Xabier
· Cid e

Poerruv
río irlan-

dés, de
Adolfo

Caa-

lacións enfermo-enfermo, enfer,
mos-coidadores, enfermos,médicos
etc.) é invadido polo plano da me,
mória. Cada novo dia a fatalidade
aséntas.5e con meirade forza· e xor,
de a necesidade de recuperar o vivido. Pero a novela nunca se toma
onírica, o número de analepses
memorísticas non é tal que faga da
enfermidade un recurso para ache,
garse ao pasado, para soñar co que
se foi. Aliás, a calculada gradación
na frecuéncia de ocorréncias do
pasado provoca que nos habitue,
mos ben a abstraccións cada vez
máis fortes. Dese :ÍCeito, o realismo
caracterizador das primeiras analepses vai ir mudando deica que rematen de cheo no delirio.
Quen faga voar apreséntase, en sete capítulos, a modó de mecanoscrito. O fragmentarismo -técnica
onde V ázquez Pintor mostra notábel eficiéncia á hora de seleccionar
as secuéncias narrativas- acompañará, polo tanto, desde o início ·
deica a lírica conclusión. O lirismo
está presente no desenlace, e ta,
mén no resto. En doses moi ben
calculadas, o suficiente pk facérense notar, pero sen que tinxan o
discurso en exceso. In media re
princípia unha acción que vai ser
contada por un narrador omniscente e capaz, hábil como para
non recorrer en execeso á oralida,
de dos diálogos -tendo en conta a
horizontalidade e pouco move,
mento das personaxes, esta virtude
salienta no seu esplendor- e mostrar unha forza narrativa que cons-titue un dos atractivos que mellor
atrapan ao leitor. Outra das virtu,
des que adornan esta novela é un,
ha notábel versatilidade estilística;
xa mencionamos o lirismo, pero
non deben esquecer nen a comici,
dade nen a traxédia ou a ironía,
transítase dunha a outra coa natu,
ralidade que só demostran os bons
narradores. Como tamén é propio
de bons narradores a creación de
personaxes ben configurados coas
que o leitor empata axiña. Nada
máis comezar a leitura, pensamos
en Ensaio sábre a cegueira (Sarama,

go) e A montaña maxica (T.
Mann) -novelas coas que, por ou,
tro lado, pouco ten que ver- xusta,
mente por ~ facilidade coa que o
leitor toma cariño ás personaxes. +

xual e do amor como conciéncia
social. No profundo mundo
psicolóxico de Parsifal non hai
practicamente feitós. A história
quédase fora do cenário; sornen,
te os estados psíquicos ten vida,
en planos de lembranza e esperanza que se intercámbian" (Pen,
sar coa Hist6ria). Schorke opina
que os contemporáneos de Freud
admiraban Parsifal de Wagner
"tanto pola comprensión da con,
dición moderna do pesimismo
moral e introversión psicolóxica,
como pola capacidade de tradu,
cir as artes antigas dos reden,
tores relbciosos á relixión moder,
na da redención estética".

XOSÉ M. EIRÉ

Arquitectura

da _T.. eira_

~--

.. ~: .·

"

Autor:' Ce~áreo S~i::hez Iglesias.
Edición: Prémio XX ESquio de Poesia. Ferrol 2001.
.
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poemário "Rumor do distante" ··de Cesáreo Sánchez lglesl.as
comeza nun "vixésimo sétimo
de xaneiro" no -Pmto do Acevo:
"Entro ao Camiño que ninguén
pode andar. Entro ao mundo da
infinita inconstáncia".
As rotas do Poeta van ao rente ..
da Mariña luguesa: Ribadeo,
Mondoñedo, Arzua ... Ferrol,
Bruma e Compostela. Salta ao
sul, Tui; triangula Ourense; por
fin transversa do Cebreiro a fis,
cerra. Mais sempre, en cada treito, é Compostela a meta: "Reco,
llida sobre si mesma a cidade
garda o seu cetro de pedra ou sa,
grada camélia. Douradas celestes
nubes babeo azas da luz. O siléncio, un grito sen palabras, dorme
nas suas ru~, na praza soña. A
prateadá luz na pedra sosegada".
Como non lembrar a Pessoa?:
"Na grande claridade do dia o
sossego dos sonos é de ouro tam,
bém". (Livro de Desassossego)
Para Cesáreo, · para Pessoa, para
Ferrín en "Estirpe", para Rosalia, a constante obsesión do rio:
A chuva enchía o ríos e enlamaba
as veigas. / As minas non rendían

Cesáreo Sánchez Iglesias.

Rio e camiño: metáforas de vida.
"Eu son o camiño, a verdade e a
vida" (Xoan. 14,6) Tamén dbco:
"se alguén ten sede, que veña e
beba; ... deitaranlle do seu ventre
ríos de auga viva" (lb. 7, 37)
Cesáreo é o poeta da T erra, xeográfico por enxeñeiro. Mais refracta como Pessoa, como Ferrín,
como Rosalía, o fluxo do tempo
nas augas, o ritmo do vivir. Cada
un de diferente modo. De Pessoa
a Ferrín hai miliardos; de Ferrín
a Cesáreo a sincroniza espaza a
distáncia da factura histórica á
quentura sísmica. Leo "O rumor
do distante" e penso en Estirpe;
leo Estirpe e volvo a Rumor; duas
cadéncias diferentes, dous poetas
que aprebcan o país.
Os dous e os outros dous están vi,
vos e arelantes nas suas verbas
quentes de poemas e reflexións.
Cesáreo ve só esp~os, ventos,
aromas, flora. Homes e animais
como esquecidos. Pero están aí:
lfbcénia, a Poeta (Rosalia), Galván, Parsifal. Que é para Cesá,
reo o Parsifal Wagnerián?
Schorske escrebe:

o metal prezado. (Estirpe)

O rio embala a lua, até se disolver
en chuva e f ogo no f ando do rio
que vai para outra terra mais so,
iúulora (O Rumor)

"O drama de Parsifal non é unha
exploración relbciosa senón un,
ha exploración psicolóxica profunda. Céntrase na ambígua re,
ladón de amor como impulso se,

Serve a interpretación de
Schorske para detectar os estados
interiores de Césareo Sánchez?
Pode
que
vaian por aí
os "camiños,,.
Camiñar ao Ao ancho e
longo do rio,
longo
ouvir os mer,
do
país,
los, ollar as
corovias. Ao de xaneiro
lonxe
de a xaneiro,
Compostela,
o embigo da Cesáreo tece
cerra amada, asua trama
atravesada, na urclime
sentida. E no
horizonte pra, diagonal
teado, Fiste- cara as
rra. Ao ancho estrelas.
e longo do
país, de xaneiro a xanei,
ro, Cesáreo tece a sua trama na
urdime diagonal cara as estrelas.
De Ourense veu Blanco Amor
ao mar de Vigo e deunos os poe,
mas do mar máis vivos; dignos
de dárllele a man a Manuel António. Tamén de perto da Burga,
Cesáreo trae a arquitectura da
T erra, o quentor lamacento dos
cavorcos. Un poemário "O Ru,
mor do distante" que consagra
ao poeta como clásico da arqui,
tectura da sensibilidade. •
FRANCISCO CARBALLO

maño;

Rosa
íntima,
de Manuel Pereira; Antúlogía poética, de ·
Eusébio Baleirón; O sexo, a mullere o crego,
de Xosé Chao Rego e O bululú do linier, de
Cándido Pazó, entre outros. +

conta de discos
sinaban as suas pequenas a mover a
pandeireta, as dos arraianos que pasaban a Portugal a divertirse nas suas festas, as das cuadrillas que se formaban
,...,n o N adal para competir nas panxoli' ñas, etc. Ruote, que xa tiñan un disco
gravado cun concerto oferecido en
EdimburgÓ, incluen neste disco pezas
de corte lúdico como muiñeiras, xotas,
rumbas, agarradiños e valses. Entre as
colaboracións, contan coa gaiteira Susana Seivane. •

Escaramuza
N 2 9. Primavera de 2001. De balde.
Edita: Asociación de Actores, Directores e
Técnicos de Escena de Galiza.

Olalla Sánchez e Santi Prego entrevistan
os actores Miguel Varela e Xosé Bonome.
Manuel Vieites adica a sua sección sobre
textos e autores dramáticos a Eulóxio
Ruibal. Noemi
Paz6 recorda a
relación do teatro co mar.
Elíxio Vieites
fala da
relación da
divinidade
coa expresión
dramática.
Noutros aspectos relacionados coa
vida actoral,.
Avelino
González resolve dúbidas laborais e dáse
conta da actualidade das salas, compañías
e diversos informes sobre e. situación actual do galego. +

,

Música do liño e
das ruadas
Titulo: Nin tanto nin tan pouco.
Grupa: Ruote.
Edita: Edicións do Cumio.

No colectivo tradicional Ruote
xúntanse músicos e compiladores ao
mesmo tempo. Recollen e interpretan
a memória musical, remitíndonos aos
tempos do liño, das ruadas, dos anos
prévips á cqegada da indústria. Gaita,
acordeón, pandeireta e voz son -os elementos que poñen en escena ~ que
plasman neste traballo. As lembranzas •
que espertan Ruote son as de aqueles
que ao rematar de ttaballar xuntábanse a cantar e bailar, as das nais que en-

Renovar a forza
da txalaparta
Título: Quercus endorphina.
Grupa: Oreka TX.
Edita: Elkarlanean.

Precísanse duas persoas para tocar a
txalaparta, como se de duas pernas se
trataran, e dous son lgor Otxoa e Harkaitz Martínez, Oreka J"x. Herdeiros da
tradición deste instrumento de percusión, cuxo uso social estivo moi limitado durante anos, estes dous xóvenes
intentan darlle un novo pulo, reforzala
e renovala. Partindo da txalaparta tradicional, Oreka Tx experimentan con
ritmos e timbres novos en pedras, me-

tais e outros materiais. Kepa Junkera,
de cuxa banda forman parte os dous
mozos, produce un traballo que ten
colaboraci6ns como a de Mikel Laboa
e Phil Cunningham. O resultado, un
paseo ·por un bosque autóctono das terras de Euskadi. Ao bailarín Nacho
Duato xa o cativaron e prepara unha
coreografia baseada no disco. +

Folclore
de todo o mundo
Titulo: Gente paseando por la calle.
Grupa: Finis T errae.
Edita: Sonifolk.

Pode unha gaii:a interpretar jazz? É po-

síbel que vaian da man o reggae e o
tango? O grupo Finis Terrae, formado
por músicos procedentes de Chile, Arxentina, Estados Unidos e o Estado español, coida que si e oferece un disco,
Gente paseando por la calle, que combina folclore procedente de todo o mundo, especialmente dos paises celtas e
norteamericanos. Clásica, jazz e letras
de cantautor fúndense con milonga,
reggae, tango e un trio de cámara. Entreter ao publico é o que percuran en
cancións concebidas como punto de
encontro de diferentes culturas: Erase

una vez un rabino que vivia en una rabanal, La hora de gatos, Señor presidente e
Los poetas del fin del siglo. Gravado en
Madrid, o disco esta adicado á mem6ria do violonchelista arxentino Osear
Grossi, que morreu na estrada antes de
que se publicara o compacto.•

.QuieirQ·
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O compromiso
de san Pancracio
¿Quen non ten na súa casa al,
gunha estatuiñ.a <leste santo
avogoso do traballo e_a saúde?
¿E cantos non seguran que gra,
cías á intervención <leste ídola,
trado mociño, a súa vida cam,
biou para mellor?
(Que pena non saber quen é o
patrón das prexubilacións) Non
deixa de ser curioso encontrar
en tendas, bares ou no santuario
improvisado no salón comedor
de calquera casa, a figura deste
rapaciño romano que perdeu a
cabeza ppr Cristo; pero moito
máis curioso é velo rodeado de
atributos que nada teñen que
ver coa súa vida: moeda ou ra,
miñ.as de pirixel que na memali,
dade máxico,relixiosa dos seus
devotos cobra especial e necesa,
río significado.

Ernesto Chao, díreita, intepreta a Miro Pereira. António Durán é Antón, o cuñado.

No bar Suízó,
as racións son triplas

Miro Pereira, o seu cuñado Antón, a boa de Balbina, a señora Carme
e Paspallás son xa da familia. En moitas casas de Galiza teñen máis
relación con estes habitantes do mundo de 'Pratos combinados' que
cos seus próprios parentes. A TVG conseguiu este cariño popular
pola via brava: obrigando os seguidores da galega a ver todos os Mér,
cores un capítulo novo seguido de dous repeúdos por enésima vez.
"Ha, ha, ha. Este xa o vin. O Mi,
ro e o cuñado inventan unha orde
de m rucas, as innanciñas dos pé§
úci , para estafaren á Balbina. É
moi bon, deixa aí''. Este comentá,
rio ou algun moi semellante es,
cóitase en moitas casa galegas a
iso das once e pico dos Mércores.
Comeza o segundo capítulo dos
tres que compoñ.en o maratón
contínuo das histórias do bar Suí,
zo. O roce fai o cariño, alomenos
en Galiza. As audiéncias son en,
vexábeis, tendo en conta que al,
guns capítulos da série xa foron
emitidos até cinco veces.
A TVG está a ensaiar con esta
série, a primeira sit com que co,
mezou a emitir a canle autonómi,
ca, un modelo descoñecido nou,
tros ámbitos. Todos os Mércores,
entre as 22.25 e as 0.40, aparecen
os personaxes da comédia nunha
arde anacrónica, ás veces contra,
ditória e sempre coñecida de
máis. No primeiro capítulo, gra,
vado máis recentemente e ainda
inédito, a sogra e os fillos da Bal,
bina xa non están na casa. Apa,
recen como secundários Pedro
(interpretado por Xosé Manuel
Olveira "Pico") ou a sua filla, pa,
pel que fai Cristina Castañ.o.
Mais despois todos eles desapai-e,
cen. Antón (António Durán
"Morris") ten máis pelo e outro

peiteado. Os seus traxes ainda
son de pior gusto e as portadas de
El Correo Gallego (entidade pro,
dutora da série) xa ficaron resesas
hai ben anos. A terceira entrega
é unha lotería, unha boa oportu,
nidade para eses seguidores aten,
tos que adiviñan cada unha das
accións do guión con maior sol,
tura có próprio Xosé Cermeñ.o,
criador da idea orixinal. "Mira,
mira, agora vaise descubrir que
Rosalia -a filla de Miro, interpre,
tada por Eva González- non ten
un amante, senón que toma con,
ta dun nena con síndrome de
Down", explícalle o convencido,
con aire de evarucelizador, a cal,
quera profano que se lle achegue.

A picardia da emisión
Os responsábeis da programa,
ción da TVG deféndense diante
das críticas polo excesivo núme,
ro de repeticións con dous argu,
mentas. Por un lado, o nível de
espectadores non desee a pesar
de se reemitir de concino. Polo
outro, xustifica o interese de que
na grdla da galega figuren pro,
ducións próprias, inspiradas di,
rectamente na realidade galega.
Mais, en realidade, a política de
repeticións, que se segue tamén
con A família Pita, Mareas vivas, ·
Rías Baixas e Galicia exprés,
e .

Como mérito aducido para aca, ·
dar a palma do martirio, Panera,
cio enfrontouse ao propio Dio,
cleciano, ridiCulizándoo por lle
render homenaxe a uns deuses
incestuosos,· ladróns, fraticidas,
envexosos, traidores e canallas;
acusación pola que, o mandata,
rio, sen agardar a que o cativo
rematase a súa restra de insultos,
tomándoo por blasfemo, irres,
pectuoso e desconsiderado con
toda a tradición dos .crentes ro,
manos, mandouno decapitar.

Así, vemos a Pancracio co índice

A série 'Pratos combinados', da TVG,
leva repetidos até seis veces os seus capítulos
-0- CÉSAR LORENZO GIL

cio era un rapaciñ.o orfo, que
aprendeu as primeiras leccións
de cristianismo do Papa Come,
lio, quen vivía agachado na casa
de seu tio, un devoto labrador
rico. E que saíbamos, nin a súa
saúde era cousa de milagres, nin
o seu traballo impropio da casa
rica onde vivía.

agacha o interese económico dos
produtores, coa conivéncia da di,
rectiva da canle. Cada vez que
sae un capítulo ao aire, El Correo
Gallego, no caso das histórias do
bar Suízo, recibe un pagamento
en concepto de direitos. Cantas
máis veces se emita, máis gaños.
Pala contra, os actores saen moi
prexudicados desta prática. Miguel
de Lira, o Currás de Mareas vivas,
bromea en público coa imposibili,
dade .de fuxir do seu personaxe e
intentar novas camiños. A Emes,
to Chao, o Miro de Pratos combi,
nadas, pásalle algo parecido. A
xente estráñase cando di que vai
facer un filme sobre a vida de Ra,
món Sampedro. O absurdo chega
ao ponto de que, durante unha
entrevista que lle füceron ao actor
no proQTillila Tardes con Ana, de
Ana I<li8,1i~;Jfl2Je5pe taiabres que
creron que quen estaba ali era o
próprio Miro. "Olla o Miriñ.o, que
fino. Como ia saír na televisión,
· tirou o bigote". Neste ponto, son .
moitos os intérpretes que conside,
ran que cómpre unha resposta
<liante das produtoras para evitar
un abuso sobre a sua imaxe.
De momento, quen sofre as con,
secuéncias en c_anto a prestíxio é
a própria TVG. Se se elimina,
sen todas as reposicións de séries
e· filmes, todas as reportaxes de
futbol, que tamén repiten (tres
veces saen os mesmos resumas
da xomada ligueira as noites dos
domingos) e incluso reemisión
de concursos (a mellar maneira
de que o espectador saipa antes
có concursante a resposta axei,
tada), os contidos da canle redu,
ciríanse case á metade. •
!

da dereita erguido, en actitude
admonitoria, abrigado co devoto
que sela a súa alianza de come,
nencia cunha moeda de cinco pe,
sos, colocada a modo de anel de
compromiso no dedo advertidor,
o mesmo dedo que el usou para
acusar aomesmísimo Diocleciano
de protector duns deuses que se
facían adorar por medio do odio,
a vinganza e a envexa.
¿E que dicir do pirixel, planta
olorosa usada como condimen,
to, prima irmá ·da traidora cicu,
ta? Ao .devoto <leste santo non
lle gusta a palma do martirio
que leva na esquerda e engáde,
selle estoutra, que nos lembra ao
Saturno que lle ensinou aos pri,
mitivos romanos o _uso da agri,
cultura e a separar as herbas bo,
as das malas.
Pero xa se sabe, os santos ás ve,
ces deixan que os humanos xo,
guen coa súa vida privada e go,
zan oficiando de intermediarios
coa divinidade, a cambio de
cousas tan simples como unha
simple ramiña de pirixel.

Sen embargo, esa actitude súa
de poñer por <liante de calquera
comenencia a súa verdade, con,
vérteo en protector dos xura,
rnentos, e así, segundo escribe
Gregario de Tours co apoio dun
amplo anecdotario, quen ousa
xurar en falso <liante do seu se,
pulcro, cae morto ao instante ou
perde a razón.
(Lástima dun sepulcro deses á
porta dos xulgados ou do parla,
mento)
Pero aquí, entre nós, san Panera,
cio foi ·acadando duns anos para
acá, unha grande popularidade
nesta sociedade caracterizadda
pola crecente demanda de em,
ptego; e a falta doutro intercesor
máis eficaz, el foi acumulando
para o seu ego particular siareiros
de comenencia, esperanzados ~a
mediación do cativo <liante dos
xerarcas celestiais; devotos pou,
co espléndidos e moi interesa,
dos, a verdade, que sen pisar un,
ha igrexa na súa vida, téñ.enlle
erguido un verdadeiro santuario
no principal lugar da súa casa ou
do seu negocio.•

Que se saiba, segundo a escasa
haxiografía disponible, Partera,
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O Foro da Cultura debaterá
o protagonismo dos meios de comunicación
Celebrarán duas xornadas en Xuño e Novembro en Compostela
-0-C.V.

O Foro da Cultura Galega volverá a aparecer no mes de Xuño, cando os máis de cento cincuenta intelectuais participantes se reunan de novo en Compostela para debater arredor
dos meios de comunicación. Será a primeira de duas sesións
previstas nas que se analisará con carácter monográfico un
dos temas de ' roáis relevo do informe que apresentaron o 28 de
Agosto do pasado ano e que facia un diagnóstico do estado da cultura.

"Dotará cultura de meios de co;
municación próprios. Reclamar
maior atención e presenza nos
meios actuantes en Galiza". Esta
era unha das conclusións apro;
badas no informe do Foro da
Cultura Galega apre entado no
verán do pasado ano. Máis de
douscentos intelectuais reunidos
en Campo tela acu aban a difi;
culdade de achegamento ao pú;
blico. Fallaban, segundo de,
fenderon, as canles de comuni;
cación que se precisarían para
difundir o resultado dun mo;
mento de grande vitalidade cría;
tiva. Un ano despois, a comisión
técnica d9 Foro composta por
Xosé Mª Alvarez Cáccamo, Luís
Álvarez Pausa, Luísa Villalta,
Manuel P. Rua, Xan Bouzada,
Isaac Pérez Vicente e Ánxel
Huete materializa a sua conti,
nuidade convocando duas novas
reunións no mes de Xuño e No;
vembro.

Afortalar a democrácia
Tanto na primeira como na se;
gunda cita, os meios de comu,
nicadón serán o obxecto de es,
tudo "en tanto que instrumen;
tos para o afianzamento da de;

mocrácia, a diversidade e o
pluralismo, e como industrias
culturais ao servizo da socieda,
de e dos seus obxectivos de
competéncia e modernidade".
A diferéncia será no enfoque
desde o que tratar o debate. A
sesión de Xuño centrarase
"nunha reflexión en profundi;
dade, interdisciplinária e plu,
ral, crítica en definitiva, sobre
todo o que pode explicar que
os meios de comunicación ad;
quirisen o protagonismo rector
da nova sociedade e da nova
cultura en construción". A
xomada estructurarase en tres
mesas de traballo de carácter
opcional. A primeira referirase
á cultura mediática e estará co,
ordinada por Xan Bouzada e
Manuel P. Rua, a segunda ana,
lisará a cultura xomalística da
man de Luís Álvarez Pausa e
Isaac Pérez Vicente e a terceira
debaterá arredor da cultura pá.,
blica cos escritores Xosé Mª
Álvarez Cáccamo e Luísa Vi;
llalta como membros da comi,
sión técnica encarregados.
A reunión de N ovembro cen,
trarase nunha visión do papel
dos meios de comunicación na

A Comisión Técnica do Foro da Cultura apresentou en Agosto de 2000 un diagnóstico do estado da cultura.

A. PANARO / Arquivo

nómica, institucional e educa;
sociedade do coñecemento e da
tural galega na vontade de que
os debates sexan interdiscipli;
información. "Tratarase de
tiva, que impede o seu normal
nários e abertos. Até a celebra,
confrontar a realidade estrutu,
achegamento ao público. Co;
mo proposta alternativa de,
ral do sistema galega_de meios
ción das xornadas está aberra
·fendeuse, entre oútras, a nece;
unha liña de información na
cos usos sociais e as experién,
cias que os diversos colectivos - páxina web do Auditório de
sidade de esixir das institucións
a promoción e o compromiso
veñen tendo en relación con
Galiza.
eles, sen perder de vista as al;
coa cultura galega. Con este
tema tivas cara ao futuro", sina,
As conclusións--apresentadas
obxectivo reclamouse dos
polo Foro no informe xeral fe¡,
meios de comunicación públi,
la a convocatória do encontro.
to público o pasado 28 de · ca, en especial da TVG, que
A comisión técnica do Foro da
Cultura convidou a estas con,
cumprisen os princípios para os
Agosto-en Compostela recoñe,
que foron criados de promo;
vocatórias a máis de meio mi;
cjan que a cultura galega esta,
lleiro de persoas do ámbito cul;
ba a sofrer unha censura eco,
ción da cultura galega.•

Carlos Mosteiro gaña o Abril cun triángulo amoroso adolescente
Manual de instruccións para querer a Irene apreséntase no mes de Xuño
[r n ten catorce anos e e tá
mergullada nun triángulo amo,
ro o. Arturito Campo e Brais
son os outros dous vértices. Ao
red r desta figura xeométrica
formada por adolescentes cons;
trúese tamén o cosmos da xen,
te adulta. Esta é a sipnose de
Manual de instrucciqns para que,
rer a Irene, novela gañadora do
prémio Abril de narrativa e
asinada por Carlos Mosteiro.
"Sobre 013 prémios teño unha
opinión ambivalente .. Por un
lado coido que todos son relati;
vos e, por outro, semellan a
única saida para publicar, para
chegar ao leitor. A difusión
que vai ter o libro co prémio
Abril resulta moi importante
P.ªr.a min", sinala este mestre
de Xeve que actualmente tra;
halla na Pobra do Caramiñal.
Sete editaríais, unha delas Ga;
1-axia, e sete línguas. Esa é a
consigna do prémio Ab~il, no
q4~. colabora tamén o Ambito
Cultural de El Corte Inglés.
Chega a sua terceira edición
este prémio, serido a primeira
vez que o gaña un galega. O
!

·.

,.

vindeiro sete de Xuño apresen;
tarase un libro que será editado
imultaneamente en aragonés,
asturiano, castelán, catalán,
galega e euskera. Introduce
Mosteiro un elemento anova;
dor na sua novela, un narrador
que entra na história para ver
como se desenvolven os acon;
tecementos, que funciona co;
mo un'. espía. E como resulta a
relación dos adolescentes co
mundo dos maiores? "A verda;
de é que os adultos non quedan
ben parados; quería reflectir a
mediocridade dos maiores na
sua relación cos xóvenes", ex;
plica o escritor.
Anteriormente o autor de Xe;
ve publicara O dia que Miguel
Indurain pasou por Gonderande,
unha colección de relatos que
xa vai pola segunda edición.
Subliña Mosteiro que a litera;
tura infantil e xuvenil non é
nen moito menos de segunda
división, pero recoñece que hai
que poñer sobre a mesa tecni,
cas narrativas diferentes. "Can,
do escrebo penso nos rapaces,
no público ao que vai ir desti,

nado. Teño daro a quen me di;
rixo, ás veces é preciso exercer
un control sobre o léxico para
ser comprendido, pero eu sín;
tome comodo facéndoo. Un
dos libros cuxa leitura me cau;
sou máis felicidade foi Das cou;
sas de Ramón Lamote, de Paco.
Martín. un libro para nenas
que cativou aos adultos", sina;
la. Recoñece que na sua escrita
utiliza claves con mensaxes de
esperanza e, sen un final feliz
clásico, o Manual de instruc,
cións para querer a Irene reflecte
as vicisitudes da vida dunha
adolescente, ·cuxas preocupa;
cións e dilemas non difiren
tanto dos da vida adulta.
Está CO{.ltento cun prémio que
nas duas anteriores edicións le,
varan o catalán Jaume Cela con
Silencio no corazón, e o asturia,
no Pablo Antón Marin Estrada,
con Os camiños sen fin .. Consi;
<lera este mestre e escritor que a
literatura infantil e xuvenil ga,
lega vive un momento doce en
canto a criación. "Non se co,
rresponde cos trinques das libra;
rías; para mercar un libro galega

hai que buscalo. As edúoriais ·
españolas e extranxeiras, acle,
mais, pódense permitir o luxo

1

de introducirse neste mercado
ao grande, ainaa que perdan
cartas os primeiros anos", di.•
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Os emigrantes de Xenebra homenaxean·a Valente
A sociedade A Nasa Galiza agradece ao poeta o seu compromiso cos obreiros
'*c.v.
Se ·V alente se comprometen cos imigrantes marroquinos ou denunciou a discriminación dos xitanos en Almeria é polos seus anos de estadía ao pé dos emigrantes galegos na Suíza. Foi tamén en Xenebra
onde o poeta se rencontra coa língua dos seus viciños de Augasquentes. Xoán Anllo compartiu con el todos aqueles anos e agora ven de
promover a homenaxe que a sociedade A Nosa Galiza -da que era
fundador- lle ven de tributar os días 2 7 e 28 de Abril en Xenebra.
En Xenebra morreu Valente no
ano 2000 e as suas cinzas foron
· deitadas dias depois no cemitério de San Francisco en Ouren,
se. Un ano despois da sua desa,
parición a sociedade ·A Nosa
Galiza réndelle tributo ab poeta
de Augasquentes, un dos seu~
membros fundadores que manti,
vo coa agrupación "uclia estrei,
ta e fraternal colaboración,. sem,
pre, ata o fin", lese no lema .da
homenaxe para a que se publi,
cou un coidadoso libro.

....

E no abre.nte da publicación, o
texto de Xoán Anllo oferece un
completo percorrido pola face ·
menos coñecida do poeta, a sua
palabra comprometida cos
obreiros emigrados na Suíza.
Case corenta anos de relación
non podian deixar de apreciarse
no ton intenso do artigo. Anllo
e Valente coñecéronse por vol,
ta de comezos dos anos sesenta,
cando convida ao poeta xunto
co economista Fernando Pérez
Oia para impartir unhas clases
de francés para os obreiros da
Hispano,Suisse . "Estas clases fu,
raron pouco porque a dirección
da fábrica enterouse de que acle,
máis de enseñar francés falábase
de temas políticos", conta An,
llo dunha experiéncia que ex,
plica como o xermolo da sec,
ción do Frente de Liberación
Popular que se ia criar en Xene,
bra e na que Valente participa,
ria co nome clandestino de "El
pianista'·' .
En 1967 colabora na fundación
da sociedade A Nosa Galiza e o
poeta sempre explicaba que a ·
sua volta ao galego viña precisa,
mente do convite que o centro
lle fixera en 1980 para falar so,
bre Afonso X O Sábio, a quen
naquel ano se lle adicaba o Dia
, das Letras Galegas. Dese ren,
contro nacerá o libro Sete Cántigas de Alén.

.

'

Un poeta
na folga da construción
Relata Xoán Anllo a estreita co,
laboración de José Ángel Valente
coa emigración dos anos sesenta
aos oitenta e nese transcorrer da
conta do activismo case descoñe,
ciclo do poeta. "En 1970 Valente
colaborará estreitamente cos
obreiros españois que "organizarán
e dirixirán unha famosa folga da
construcción nos cantóns de Xe,
nebra e Vaud, a chamada "folga
da Murer" polo nome da cons,
tructora suíza que tiña a contrata
da construción da autopista de
Xenebra, Lausana e contra aque,
las condicións laborais protesta,
ban os traballadores españois". O
nome de Valente agroma tamén
nas homenaxes artelladas polo
Centro Asturiano aos voluntários
das Brigadas Intemacioriais ou na
comemoración da Revolución de
Asturias de 1934.
''Non creo que haxa moitos casos
de escritores de tanta altura e tan
ocupados como Valente e que
haxan estado dispostos a compar'.
tir unhas valiosas horas cuns
obreiros emigrantes" comenta
Xoán Anllo antes de contar o
episódio no que Valente, <liante
da visita de Juán Carlos la Xéne,
bra para participar na Conferén,
cia Internacional do T raballo 1 se
posiciona da par dos xomaleiros
andaluces que reclamaban unhas
condicións dignas de traballo e
escrebe o un artigo que non ia
a topar oco .na prensa española:
V alente reclamaba a preséncia
do rei cos traballadores e non no
acto de protocolo do embaixador
de España ante a OIT.
Xoán Anllo ten claro que se o
poeta tomou parte a ·favor dos
povos oprimidos e dos explotados
é "porque coñeceu de primeira
man nos seus longos anos de es,
táncia en Xenébra:, ai condición.§
duras que tiveron que padecer os
seus paisanos e os demáis espa,
ñois que acudiron a Suíza a bus,
car un traballo e un salário de,
centes que non atopaban nas
suas provfncias de orixe".

"A sociedade A Nosa Galiza
agradecida". Lese no comezo da
publicación da homenaxe. Xo,
án Anlld adicarase a debullar
os por ques ·do agradecemento
ao poeta. En primeiro lugar po,
ia sua completa disposición a
A homenaxe a José Ángel Va,
colaborar coas máis diversas
lente en Xenebra conta tamén
causas para as que era solicita,
coas aportacións de Carme
do. Nacen asi p.qemas comq
"Figura", "Paxaro de prata mor, · Blanco, X osé Luís . Méndez fe,
rrin, Bernard Noel, Luz Pozo
ta" ou "Sub,Nocte", texto t.ali,
Garza, Antonio Gamoneda,
grafado que loce pendurado
Juan Goytisolo, Jacques Ancet,
nunha das paredes da sede da
sociedade. Textos que aparecen . Andrés Sánchez Robayna, Dario
Villanueva e Claudio Rodríguez
nas páxinas da revista de A N º'
Fer. A publicación, ademáis de
sa Galiza e outros como "Unha
poemas do autor cedidos a A
cántiga" que non chegou a pu,
Nosa Galiza, recolle ilustra,
blicarse ou "Faíscas Xacobeas'',
cións de Eduardo Chillida, Isaac
un escrito que remitiu en- De,
Pérez Vicente e Flávia Álvarez
cembro de '1998 co gallo dun,
V elasco e retratos de Manolo
has xornadas sobre o Camiño
Álvarez, o fotógrafo dos galegas
de Santiago que'·se ian celebrar
na Suíza.•
en M~io de 1999.

Poema "Sub-nocte" manuscrito por Valente pora A Nosa °Galizo, sobre unha fotografia de Monolo ÁJvarez. Abaix.o, " Figura" pu·
blicado na revista da s.ociedade en 1988 e, á direita, "Unha Cántiga" de 1994.

Unha Cántiga
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Ai ondas, ondas,
si trouxérades novas
de min.
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En Vigo, na mar de Vigo,
acrescéntase o ollar,
olla máis fondo.

/,,{~ r~IM.trf,

¡,,u

~iv ~ ~

~.

7e.....,

O vt~'rn CílA~
u 11t1o-z..t.dú
J..-n' iM ~ !Mi' te ...e / fYt1 ~ (¡[),{,(~C..·~
11)'1-1

U-í'f .t

~

C«

~

((_ \ÁA

1'~0

et..e

~

((,{.('"

\w . ~

tv\/IA IN

~~

1

1MA 1.o\ )

\.) oJ-e ,·"(o

q

IJO'tA

/.eu_

...lA.<J

LA.A.UU

Vt11

ft/e....

~..-d..o..

D \.1. ~

IAo

. f "1° u

c...

f iyt'ArJ.

I

~ i.'1.ou-c~ e.e:.(º
<"~.IA. e.e"' krU<e lt'~ :::;/~-

~ trn.

e lf\'IA ~

.::{tuco&... , L.a-u(é'-..

Íi ju.,.fc.,

""'Cvt.e.11 c..oi.u+.

Voltar á mar, ollar a mar primeira,
a mesma mar que, neno,
trouxéchesme a enxergar
dende as terras de' dentro,
lonxano pai, que vas á miña veira.

. As verbas voltan como volta a mar,
..e' fZ<...,d.e_

I~ .e 1

1
)U.A J._e j.ClvtMC-'-' 1

~ tz...

1-1

4e.·

I

e

1

Vefien as augas con antergas voces
nas que eu estou
o mesmo que si delas inda nacera sempre.
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como ti voltas, pai, ou volta sempre
a mesma mar que ollei menifio
e inda vou namorado.
Mirade, aí vai a mar, o mar, lixeira.
A paxarifia canta a lediza de vela.

Na mar de Vigo
José Ángel Valente
(Poema escrito en 1994
para a revista de A Nosa Galiza)
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tamén apuntes que mostran a sua
destreza no debuxo. Aprendeu as
técnicas na Escala de Artes e Ofícios de Vigo e tamén na de San
Femando en Madrid, onde foi dar
cunha bolsa da Deputación de
Pontevedra. En Madrid entrou o
artista en contacto cos galegas que
participaban no grupo Brais Pinto.
"Tiven trato con todos eles. Raí,
mundo Patiño era o organizador,
un grande intelectual. Eses son os
auténticos estudos, pásase de todo.
Era a ditadura e nós loitábamos a
brazo partido. A min xa me inte, ·
rrogou a policía máis de unha vez
polas obrás" conta, de corride.

(/)

o
z
¡:::
z

~

w

dl

a.:

O escultor abre unha exposición antolóxica na sala de Caixanova, en Vigo

Manolo Coia
'Dos canteiros aprendin a escoitar e mimar a pedra'
. . CARME VIDAL

Artellar unha exposici6n antol6:xica é para
o escultor Manolo Coia como volver at;o..
parse cos fillos que algunha vez deu en
adopción. Asi explica o artista de Nerga
Non lembra Manolo Coia cando
se deu conta de que era un artista.
Refuga situar os feítos no tempo.
Nen as pezas que compoñen agora
a exposición antolóxica que o es,
cultor abriu na sala de Caixanova,
en Vigo, teñen data de nacimen,
to. Por iso, imposíbel resulta que
sexa el quen faga cadrar calquer
episódio da sua biografia no tem,
po. "1 o do anos é causa de buró,
cratas", e el é un artista.
Fala a presa, como
a obra abon,
dase para r a ua carta de apresen,
tación. Anda nestes dia Manolo
Caía mergullado na organización da
m tra antolóxica e non ten repou,
so para afondar no seus primeiros
pasos como escultor. "Son deses arti tas que naceron cunha sensibili,
dade especial. Non feitos a presión.
As circunstáncias condicionan to-

(Cangas) a sua relación coa obra, pezas
que levan a sua pegada mesmo cando ~on
as asina. Sabe Manolo Coia como soa a pe..
dra e fala con ela cando a traballa, do xei-

to que aprendeu dos canteiros e da própria
natureza. Constru.e coa matéria figuras, as
máis das veces; tortuosas, porque, segundo
afirma, a sua obra é como a vida mesma.

dos os ofícios da xente pobre. É a
forma de sobreviver. Comecei de
chaval, ía á ese.ola e debuxaba pese,
tas de papel e paseaba polos cami,
ños pintando", destaca daqueles co,
mezos que tam.pouco teñen data.

que acontece é que nos concentra,
mos no que facemos, ternos unha
conversa case mística co material
que esculpimos", explica Manolo
Coia a respeito do seu xeito de
criar as pezas.

Aprendeu a técnica dos canteiros?
E Manolo Caía retruca a pergunta:
"E de quen aprenderon os cantei,
ros? Eu aprendo da natureza que foi
a miña mestra". Sen embatgo, a
presenza dos artistas populares salta
á vista na criación do escultor de
Nerga. Entre todos, un nome: o
canteiro Ríbeiro. ''Nínguén se lem,
bra xa del e eu lévoo dentro por,
que si que foi un grande mestre.
Del aprendin a forma que tiña de
acariñar e mimar a pedra, a maté,
ria. Os canteiros teñen unha cara
de riso cando traballan. Eu falo coa
matéria, pasamos por tolos pero o

O proceso de aprendizaxe viña ta,
mén de mirar, actividade que Man<Y
lo Coía nunca deixou de desenvol,
ver. Miraba para o canteiro--mestre e
ia quedando con todos os golpes cos
que trataba a pedra até darlle forma.
"Coñecía moito a matéria. A pedra
ten un eco como se fora un instru,
mento, hai que tanteala, golpear nela e segundo o golpe sábese se é
compacta, acerada ou seca. En fun,
ción cliso traballas, vaslle sacando os
pedazos e facendo a figura. A pedra
vaiche avisando e ese é o idioma do
que eu falo" canta o escultor da sua
particular relación coa pedra.

Oc-runioo •k Pr\..<dliit!<>

RAMÓN CHAO

Brcvi.1riu rie t:aia'"''d•fo1
~fl:if,UJÍ\>twllffiz¡ro;ffiO

A man dos canteiros tradicioI).ais é a
mesma que fui desaparecer a sua pre,
séncia no cruceiro de Hio. "Fixen
unha restauración especial porque
até elaborei tres figuras e ninguén se
dá conta de que se fuco ese arranxo,
nen consta en documento algun",
comenta con gabanza. Continua o
discurso, pero agora con lamento,
para relatar como un día se achegou
á delegación do Govemo Civil de
Pontevedra e perguntou quen era o
.autor daquela Piedade instalada no
edifício. Ninguén sabia que o pró,
prio Manolo Coia era quen trinta
anos atrás esculpira aquela obra que·
donara para unha campaña de loita
contra o cancro e que inaugurara
unha sala de exposicións en Madrid.

Cos Brais Pinto
Na mostra antolóxica recóllense

Como tantos viciños do Morrazo,
Manolo Coia embarcou nun mer,
cante. Define a sua experiéncia C0'
ma un "exílio" despois de só esbozar
o que se adiviña un complexo al,
tercado cun alcalde de Vigo e un
cónsul de Veneruela que o obrigou
a marchar do país. Sen embargo, a
fuxida_pasou a sua memória persoal
como unha experiéncia positiva.
"Din a volta ao mundo todas as ve,
ces que quixen, e teño o orgullo de
sentirme como un~ viaxeiro porque
sempre me deixaban dias libres pa,
ra curiosear. E eu miraba. No barco
sabían que era artista e permitían,
me que visitase os lugares e conti,
nuase buscando" afirma Manolo
Caía que atopa nesa ''busca" o ca,
miño para definir a sua arte.
Moitas das pezas que se poden ver na
exposición antolóxica son figuras nas
que a pedra e a madeira toman for,
mas desgarradas, dramáticas. "Porque
a vida é asi, tórcese. Fas un proxecto
e non vai. T amén a natureza dá moi,
tas voltas. A miña obra é igual que a
vida. 'Durante o día teño distintos es,
tados de ánimo e fago asi as pezas
porque as sinto. T eño verdadeiro
amor á arte". Así é a filosofía que
agachan as obras que, sen data, agora
se xuntan para dar conta da sua lon..:
ga, sen anos, traxectória artística. Sa,
be Coía que o recoñecimento en ar,
te é difícil pero tampouco lle dá demasiada importáncia. Cando sexa,
será. "É complicado porque hai moi,
ta trampa, pero o engano non é para
sempre, só dura un tempo. A arte é
unha sementeira que se fui e non sa,
bes cando vas recoller ou mesmo se é
outro o que recollerá por ti. Miras
para atrás e ves cantos artistas marre,
ron de fame e agora son outras persa,
as as que cobran. polas suas obras".
Para Manolo Caía cada obra é coma
un fillo que dá en adopción. "Segue
a ser miña, leva a miña firma e a mi,
ña pegada, é parte de mín". Para el a
exposición antolóxica é coma "xun,
tar unha famílía que estaba dispersa
polo mundo".+
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SÓ O FOLKLORE É UNIVERSAL
XAVIER SEOANE
Deixe de problematizarse con Shakespeare ou Petrarca. Non se obse,
sione con Homero nin Cervantes. ¿Os trobadores eses que houbo aquí
hai tantos anos? En exceso opsoletos para o tempo actual. ¿Kafka?
¿Non lle resulta un aquel pesado? ¿Borges? ¿Non é mellor un bo tan,
go? ¿García Márquez? Qué perda, unha vida de cen anos de soidade ...
Culturalmente teñen todos dalgunha maneira o seu aquel, mais como
cultura, como Cultura verdadeiramente Universal...
¿Rembrandt, Velázquez, Tiziano? ¿Platón, Hegel, Kant? ¿E Fernando
Pessoa, ese portugués dos cafés de Lisboa? Inxenioso ... Tiña gracia... ¿E
Resalía de Castro? En exceso depresiva e salaiante. ¿Ou Cunqueiro, o
de Mondoñedo, que falaba da cociña e dos paisanos? ¿Kurosawa, Vis,
conti, Ford, Saura? Están ben, certamente, mais como cultura, como
Cultura verdadeiramente transcendente, e mesmo divertida e actual...
¿Picasso, o gran factótum da arte corrtemporánea? ¿Matisse, Klee,
Chagall? ... Interesantes, mais, agora que se fa la de información on
line, de "Portais" e da internet, qué mellor vía para chegar a unha boa
cultura, que a .. .

Anubia; pandereteiras protagonistas
da última experiéncia fole
Veñen de sacar o seu primeiro disco Segredo a voces
~ PAULA BERGANTlf;ÍOS

Queren demonstrar que a tradición non ten porque rifar coa moder,
nidade. Chámanse Anubia e son seis pandereteiras que veñen de
editar o sen primeiro disco Segredo a voces. No sen repertório
arranxan, coa axuda da banda que as acompañará nos directos, doce
temas que toman como base melodias recollidas da música oral.
• ¡

Non é casual que o seu nome naza
dun tema incluído na ópera prima
de Berrogüeto Naviculária. Anubia
son as pandereteiras que durante
case que tres anos completaron
coas suas voces o directo da pri,
meira xira deste grupo. A sua tra,
xectória comezaba anos antes,
cando formaban parte da agrupa,
ción Cantigas e Agarimos. A
emancipación artística compléta,
se agora con este primeiro disco
no que estilos variados arroupan
melodias de tradi~ión oral.

Anubia aparece na escena folc no
ano 1998 co ánimo de facer algo
"novo e diferente. Puidemos con,
tar desde o principio co apoio dos
músicos que nes van acompañar
no directo. Estabamos a traballar
na montaxe das primeiras pezas
cando BOA, a discográfica que
xa nos coñecia de colaborar con
Berrogüeto, ofereceunos a posibi,
lidade de gravar", con ta Eva
Blanco unha das compoñentes
desta fo~mación que topou en
·Pancho Alvarez, fundador de gru,
pos como Matto Congrio e Na

Lua e actual membro da banda de
Carlos Núñez, o produtor para es,
te primeiro traballo.
Ao carón de Eva Blanco, Maite
Castro, Ana Blanco, Teresa Tris,
tán, Patricia Blanco e Isabel Vila,
seco subirá aos cenários a banda
responsábel dos arranxos destes
doce temas. Unha formación
composta por Ramón Feáns --gui,
tarra acústica e bouzuki-, Nuria
de León -frauta travesera-, Jorge
Juncal -acordeón-, Pablo Pérez
·-babeo eléctrico e contrababco- e
]acabo Gallego, que é responsá,
bel da bateria e das percusións.
Pero este non é o único arroupo
co que c.o ntan. Escoitar Segredo a
voces supón ademais reencontrar,
se con importantes colaboracións
entre a que destaca o tema com,
pasto para elas por Guadi Galega
e Guillermo Fernández.
A selección para este primeiro
traballo fixérona de comun acor,
do cos músicos que colaboran con
elas. Dispoñen dun bon fardel de
melodias, porque levan quince

anos facendo traballo de recollida.
Eva Blanco explica que esta é
unha actividade que continuan a
realizaren para contribuir a que a
tradición musical oral non se per,
da. Nestes dias están a preparar a .
sua actuación en Luar, na TVG, e
xa teñen algunhas ofertas para a
apresentación de Segredo a Voces.
"As datas non están fixadas -<:on,
ta Blanco- pero os primeiros con,
certos seguramente van ser nos
meses de Xuño e Xullo".

De moda
Até non hai moito as pandere,
teiras ficaban nun segundo plano
como acompañamento dos gru,
pos de baile, unha realidade que
ao entender de Anubia e afortu,
nadamente está a cambiar. "A
riqueza da música oral e a forza
que as próprias pandereteiras te,
ñen fai que este traballo posua
unha entidade dabondo como
para asumir un protagonismo
que até agora non tivo -sinala
Eva Blanco. Si é certo que as
pandereteiras dun tempo a esta
parte empezaron a coñecerse e a
valorarse. Iso provocou que en,
tre moita xente se despertara o
interese por aprender a tocar a
pandeireta. Seria· fabuloso que
todo o mundo fose quen de sacar
cando menos coa pandeireta o
rtimo dunha muiñeira". •
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¿E Bill Gates, a Universidade de Cambridge ou o Sillicon Valley?... No
fondo, se vostede quere entrar na verdadeira cultura, na mellar cultura
nosa e universal, non perda o tempo. Non faga caso de falsas mensaxes
nin informacións non contrastadas. Non se deixe seducir polos profetas
da globalidade. O que realmente vostede debe facer, se desexa que o me,
llor tratamento da información, a visión máis crítica e aberra da realidade
e o máis óptimo nivel cultural entren cotianamente na súa casa, é conec,
tarse con nós. Progamas como "Luada" ou o "Supermartes" s ducirano
desde o primeiro instante. E vostede estará a apoiar a producción xenui,
na do país, o mellar da realidade autóctona nestes tempos de Aldea Glo,
bal. Non faga caso dos prof~tas do non. Conecte coa máis dinámica
modernidade e actualidade. E unha mensaxe de Telegaita®Nalúa .Gal. •
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O exemplo de Luis Tobío Femández
Esa actividade extraordinaria de
Luís T obío, no exilio americano,
queda ben anotada entre os autores que figuran no Diccionario de
Galaxia. Cabe destacar que en razón do seu oficio perdido, o interés pala figura do conde de Gondomar, o máis célebre dos diplomáticos galegas, se acrecentou,
publicando adrede dil novas traballos; moito antes de que T obío
poidera reintegrarse á carreira á
que tan lexitimamente pertencía.
E tamén tivo lecer de traducir a
Rilke e a outros poetas europeus.

Pra falar de don Luis T obío non
boto man de As décadas de T. L.,
suas memorias, que din que son
interesantísimas. Pero ainda non
as lin, porque ando máis atrasado que os collóns dos cans, en
canto a inxente producción bibliográfica galega; pasto que non
figuro nas listas dos receptores
gratuitos dos libros das nasas editoriais. E ainda non o merquéi,
porque quera dar miña impresión persoal do inxel mestre~ sementes co alicerce da lembranza,
denantes de ter lido os seus propios e históricos recordos.

•

P

oido pra iso remontarme
ao primeiro ano da II República española. ¡Xa vai
boa! No curso 1931-32, no que.
entrei na Universidade de Santiago. Entrei tan despistado que
se me dou por asistir ás clases de
primeiro de Dereito, coma oínte; pois ainda non tiña idade
pra matricularme como alumno
oficial. Ainda que tiven o lecer
así de escoitar as leccións que
daba Luís Tobío, da materia de

XAN CARBAUA

Historia do Dereito.
• A CAPACIDADE IDIOMATI ..
Era unha das tres asinaturas,
mais a Introducción á Filosofía,
que constituían o primeiro curso
daquela Facultade. As outras
eran o Dereito Romano, explicado admirabelrnente polo catedrático D. Xosé Arias Ramos, e
a Economía Política, unha cátedra que ocupaba, dende que casou en Santiago, don Amando
Castroviejo Navajas; o pai de
' Xosé María e de Concha, a excelente escritora.

• As OPOSICIÓNS DE ToBfO.
Luis T obfo era entón xa, un serio, circunspecto, doctfsimo
profesor, que acabara de gañar,
nos derradeiros días do Reinado
de Alfonso Xlll, a plaza de aux~
liar. Nunhas competidfsimas
oposicións, das que se falaba
ainda, cando empecei a asistir a
cátedra d Historia do Dereico
que, por e tar vacante, exercfa
Tobfo.
Decíase que concurriran a aquela onada op sicións persoas
tan cultas e preparadas coma o
crego galeguista, D. Paulina Pedret, máis tarde catedrático de
Dereito Canónico da mesma Facultad . E o intelixentísimo profesor da Academia Xelmírez,
Narciso Vidal Fraga, a cuxa memória adiquei en A Nosa Terra
o meu penúltimo exemplo. Pero
o que máis chuscamente se comentaba foi a actuación de Mecachis-que-guapo-soy, nas disputadas oposicións.

Mecachis chamábanlle ao margado do catedrático de Dereito
Penal, o bon de D. Isaac Revira,
~ polo tanto algo así coma candidato oficial á plaza. Pero seu
talento non cabía paragonalo
coa sua apostura física. Ao non
considerarse capacitado pra
mantera familiar linea universitaria, Mecachis, seguiu outro
rumbo que a Postguerra, tan xenerosa pra os de seu estilo, facilitou, establecéndose en Barcelona, onde desaparecéu.

CA DOS Tosto. Xa estivera

pensionado en Alemania Luis
Tobío, onde coincidira en Berlín con Vicente Risco, Felipe
Femández Armesto e o raro filólogo Canedo, que sabía sánscrito. T obío sabía alemán, que en
Santiago era o colmo dos saberes; pois sementes o sabio coengo Amor Ruibal dominaba a lingua de Goethe. Que ensinaba
doña Otilia, a algúns futuros
doctores; a oronda muller de D.
Victor, o alemán¡ alcumado así
por estar casado con ela, que era
teutona de nacimento.

N

ptitude dos irmáns T obfo
pra os idiomas foi proverbial
n Compostela. Eu coñecín
moito a Xesús Tobío, que era o irmán menor de D. Luis, e que foi
redactor de e.xtranxeiro na Axencia
EFE. T raduciu enteira a Historia
da Inquisici6n española, escrita xa a
finais do século XIX polo historiador norteamericano Henry Charles Lea; coa axuda de Menendez
Pelayo e outros grandes eruditos
españois. Xesús T obío collía un
xornal ruso ou polaco, e leiao
igual que se fara o Faro de Vigo.
lsta facilidad e dos T obío pra entender as ltnguas alleas coido que
foi o determinante da marcha de
D. Luis da Universidade. Pois gañou deseguida as oposicións do
Carpo Diplomático, e deixounos
a seus devotos discípulos sen a
súa lección clara, diáfana, da Historia do Dereito español, axeitada
ás particularidades dos reinos que
se repartían a Península.

• A HISTORIA QUE NUNCA
FOI. Quedoume no caletre o recordo da lección no que explicou
o que significaba pertencer a unha provincia. Eran as rexións
conquistadas polos romanos: La-

tine provincia; qua si procul vita. O
territorio dos venddos. Advertíase en T obío a súa ideoloxía, colmada do espíritu do Seminario
de Estudos galegas, cuxa funda,
ción encabezara tan de mozo.

Parecía nado T obfo para sentar
cátedra na Universidade galega,
e marchábase de cónsul a Bucarest. Perdíamos o millar dos pro,
fesores e a Minerva compostela,
na quedábase sen o seu claustral
que millar podería engrandecela. E para máis, o Seminario de
Estudos Galegos xa non contaría co investigador de tanto talento que faría trío con Filgueira
Valverde e Bauza Brey; se continuara estudando, a pé de obra, o
pasado das Letras, as Artes e as
Ciencias Sociais do país.

Foi unha mágoa, pois Luis Tobfo tiña máis fachenda de mestre inxel que de diplomático.
Qué sería dil, na Historia que
nunca foi, si quedara daquela na
Universidade e no Seminario?
Cecáis fose paseado, polas suas
ideas, en canto empezou a de
Deus es Cristo. Pero, se supervivira á desfeita, seguro que T obío
construiría unha obra comparable ca edificada polos seus polígrafos do Seminario.

• A CARREIRA INTERRUMPJ..
DA. Pois a sua carreira diplomática, que lle permitiría unha lci.bor intelectual semellante á de
máis dun ilustre embaixador, foi
interrumpida ao 'tétmino da
Pluscuancivil, lago de prestar os
seus eficaces servicios no ministerio do Estado, da República en
guerra. Xa transterrado ao Uruguai, tivo don Luis que trastocar
a súa experiencia internacional,
adaptándoa aos deberes de delegado dunha multinacional far,
macéutica suiza.

E

videntemente, non lle quedaba tempo para seguir o ritmo investigador de don Ferrriín ou de D. Xosé Femando. Se
ben restándoos das suas obras de
ocio, cóupolle atender persoalmente, coma secretario dela, a
edición da grande Historia de
Galiza, dirixida por Otero Pe. drayo, e editada polos ricos amigos galegas que deixara Castelao
en Bos Aires.

EVOCACIÓN EN ÜRTOÑO.

Correspondeume a min evocar a
creación do Seminario de Estu,
dos na aldea de Ortoño. Substituindo, non sei se a Bauza Brey
ou a Filgueira Valverde (ausentes aquel día), namentras D.
Luis permanecía, ainda por moitos anos, no exilio. Foi na xira
polos lugares rosaliáns, efectuada na festa de Nasa Señora da
Saudade, o 15 de xulio de 1951,
vai a facer medio século,. e que
quedou cinematografiada na histórica película de Antón Beiras.

E

rexistrada na preciosa crónica de Concha Castroviejo,
en La Noche: "Camiño de
lria -decía- irnos atravesando a
Mahía. Ortoño é o primeiro
punto de destino. Ortoño: casa
de aldea de labregos ricos ou fidalgos pobres; onde viviu Rosalía a súa primeira nenez, confiada á sua madriña e tía paterna,
Francisca Martínez. Neste lugar
foi onde un grupo de estudantes,
cos seus mestres, don Salvador
Cabeza de León e don Armando
Cotarelo, fundaron o Seminario
de Estudos Galegas, en 1923. Isto explicóuno, nun sinxelo galega ullán, Borobó, que foi de cicerone".
Expliquei alí que fara un daqueles avantaxados estudantes, Luís
Tobío, o que levara aos seus
compañeiros, para crear o Seminario na casa de seus ancestros;
que era a do pai de Rosalia, o
crego Martínez Viajo, emparentado co pai dil. Fixen tamén alusión que a tan egrexio seminarista non lle cabía estar alí presente, polo poderoso motivo de
que, vinteoito anos despois daquela data histórica na cultura
galega, permanecía transterrado
T obío no Uruguai.
Agora, outros cincuenta anos
máis tarde, penso que si estará
presente na homenaxe que un fato de inteletuais e profisionais
madrigalegos lle rendirán na doc,
ta casa do Ateneo de Madrid, o
próximo 13 de xunio. Festa de
San Antonio de Padua, e de Lisboa coma me permitm recordar a
Inés Canosa, a fada madriña da
Galería Sargadelos; organizadora
con Marivi Villaverde, viuva de
Ramón Valenzuela, Manuel
Lombao e Henrique Albor, diste
acto en louvanza do máis imortal
dos escritores galegas actuais. Ao
que me sumo con iste exemplo
que poño, por primeira vegada,
dun inxel galego vivo, e que sexa
inda por outros vinteoito ou cincuenta anos.+

Laura Quintillán
'O engado do tango
reside en que transmite
experiéncias
elementais'
Estou lendo Vida de Galileo Galilei, de Bertolt Breche.

Que leituras recomenda?
Poesía. Coido que é o xénero que
máis se aproxima á.utopía, da que

estamos tan necesitados.

T angata, o cuarteto no que é
violinista, ven de editar o se,
gundo disco, Trece. Por que
optan pola interpretación ins,
trumental do tango?
Non se trata tanto de princípios
senón de cuestións máis relacionadas co azar. Hoxendia somos
un cuarteto instrumental moi ·
coesionado, pero tamén é certo
que non é sinxelo atopar cantantes e bailarins co mesmo grao
de militáncia no grupo. Unha
vez que abrimos esa liña de traballo no grupo, gústanos afondar
nela. Criamos o hábito da música pura pero estamos abertos a
incluir cantantes.

Como xurde a idea de criar un
grupo de tangos?
Unha vez mais froito do azar.
Somos dous uruguaios e dous
galegos; Artigas Anelo toca o
bandoneón, que é a columna
vertebral do grupo. Veuse a vivir a Galiza, e facia tangos desde
a adolescéncia. Fúmonos achegando a el e hoxendia parecemos instalados no cuarteto, ainda que nunca se sabe ...

Vostede é memb~o fundadora de
Milladoiro. Hoxendia adícase a
ensinar música. Tamén o azar?
Ensinar música foi a actividade
profisional que :kurdiu ao· chegcir
de Uruguai. Tiven a fortuna de,
ao formar parte de Milladoiro,
coincidir cun revival do violín
na Galiza. Hoxendia e unha opción laboral clara. Tratándose
de música, ademais, supón unha
experiéncia gratificante, que
premite unha comunk.ación
profunda. Se non rivera que
marchar de Uruguai, quen sabe
o que seria hoxe?

Defíname o engado do tango.
É moi humano, filio da marxinación, de experiéncias humanas
elementais .e universais. Trasmite
dar, saudade e amor. É surprendente que as discográficas afirmen
que é difícil vender o tango.+
Violinista. Montevideo (1956) .
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25 d.e Abril en. M.a io
A carteleira galega permite
ainda ver o filme Capitiies de
Abril ,un traballo de Maria de
Medeiros, estreado hai dous
anos en Portugal e que, agora
por fin, grácias ás distribuidoras,

asi de xenerosas, atravesou a
fronteira. Na pantalla, ese .
capítulo imborrábel da história
no que, por unha vez, as bocas
dos fusis se convertiron en
búcaros de caraveis. +

.

.

• PÁXINAS COORDENADAS POR EVA MONTENEGRO PIÑEIRO •
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1998), sobre o asasinato do

O Barco

Ministro de Defensa durante
un combate de boxeo ante

• EXPOSICIÓNS

INsmuro DE ESTUbos

VALDEORRENSES

M05tra fotográfica que podemos atapar no Pazo do Castro.

o Cauto Mixto- na raia seca,
de F.duardo Diaz (de balde).
No que se refue ao Último Ci-

TEATRO NACIONAL
DECuBA
Fotografias na Casa da Cul-

nema Parrugué.s, o Martes _15 e

o Mércores 16, podermos ver
Mal, de Alberto Seixas
(1999), ambientada en Lisboa

tura.

OPlanetaé

o último

espectáculo
de cabaret
étnicoelectrónico
do grupo
Von Magnet

e que será
representado
o Sábado
12 na sala
NASA de
SANTIAGO.

e na que Cathy, irlandesa e
católica, casada cun avogado
de éxito con negócios dubidosos e pasado maoista, de.scobre
que é seropositiva contaxiada
polo seu marido. As entrada.5
son a 200 pta. e as sesións ás
20:15 horas, non sendo os Sábados que son ás 18:30.

ÜS INSTRUMENTOS DO
PÓRTICO DA GLORIA
Selección das réplicas en
madeira dos instrumentos
medievais esculpidos polo
Mestre Mateu no Pórtico da
Glória e reconstruidos pola
Fundación Barrié, dentro
dun proxecto que pretende
a recuperación e difusión da
música antiga da Galiza,
fragmentos da cal podemos
escoitar en www.fbarrie.org.
No Mosteiro de 'Xagoaza, até
o 18 de Maio.

• EXPOSICIÓNS
MANUEL FACAL
Inaugura unha mostra inédita titulada Caixas Negras ,
na Fundación Luís Seoane
(Durán Loriga 10, 22 ) ás
20 h. este Venres 11, na
que intervirán Xavier Seoane e o próprio autor.

.B oi.r o
•TEATRO
VIRAVOLTA TÍTERES
Van cenificar a obra O
candil marabilloso na Casa
da cultura o Venres 11.

Cambad.os
• EXPOSICIÓNS

XAVIER MAGALHAES
Ten unha mostra pictórica,
chamada Obra recente, na
galeria Borrón 4 (Avd. Galiza 39), até o 15 de Maio.

Can.gas
• EXPOSICIÓNS
UN SÉCULO EN FOTOS
Da vila, organizada pola Escala de Adultos A Cepa que
poderemos contemplar na
Casa da Cultura. Tamén
neste lugar temos a oportunidade de ollar a mostra do
reporte iro gráfico Jorge
Mille sobre a Índia. Ambas
mostras até finais de mes . .

•TEATRO

A cacat...a. verde

14.00J espectadores. OSába. do 12 é o dia adicado á PrcxJu.
ci6n Galega con Ao sul do
rio do esqueclmeoto, sobre

no mesmo lugar ás 11:30.

nicipal até o 20 de Maio.

Cervo-

A. Coru.ña

• EXPOSICIÓN$

•CINEMA

FEDERICO RlBAS

CGAI

Apontamentos inéditos, é a
mostra 35 debuxos inéditos
deste coñecido deseñador
gráfico galego, morro en
1952, que poderemos ollar
na Casa Administración de
Sargadelos , até o Martes 15.

e·. orcu h...1on
"~
• EXPOSICIÓNS
HISTÓRIA DE ÜALIZA
Mostra na que se fai un breve
percorrido pola nosa longa
vida como povo a tiavés dos
debuxos de Pepe Carreiro;
na Sala de Exposicións Mu-

Continua co ciclo Novas Miradas de Oriente no que poderemos ollar, este Xoves 10,
Frozen I Conxelado (Wu
Ming, 1977), fi.ta proibida palas autoridades chinesas que
abrigaron ao director a usar
pseudónimo e que vai sobre·
un xove artista especializado
en performances que perde a
sua vitalidade inicial debido á
mediocridade do entorno. O
Venres 11 será a apresentación do libro Brian de Pal·
roa polo seu autor, Marcial .

Cantero, e E.duardo Galán
xunto coa proxección de
Snakeeyes/Ollosdeserpe
(Brian de Palma EE UU,

XAVIER MARTIN
Na Sala de Exposicións da
Biblioteca M.Glez. Garcés,
mostra as suas pinturas nas
que dá prioridade á expresión e ao poder máxico dos
cenários espidos surcados
por unha liña rítmica e emotiva que relembra caligrafias
de reminiscéncias orientais.
TAMÉN FOMOS
EMIGRANTES
Até o 24 de Xuño na Sala
de Exposicións da Fundación Caixa Galicia. Máis de
duascen tas fotografias e reprodu ción s de periódicos
sobre a emigración n a segunda metade do século XX.
ÁNXELA P . MEILÁN
Pintora coruñesa, amosa un
proceso criat ivo en con stante evolución , plasmado
n a maior simplicidade nas
formas e n a con secuc ión
dunha gama cromática que
contribue a potenciar o debuxo. A mostra, organizada
pola galeria de arte Imagen
na Sala de Exposicións do

Cenifi.cada polo CDG, esta obra de

Arthur Schnitzler, na que a acción
transcorre nunha cova, que o autor
apresenta en forma de taberna pa~
risina nas vésperas do comezo da
Revolución Francesa, quer simbolizar as etapas históricas nas que as
clases dominantes comezan a perder o control social, en particular a

hotel Tryp M ª Pira, poderase visitar até o 26 de Maio.
TROMPE~LA-MEMOIRE

Disposición de temporalidade e posta en cena, na

Fundación Luís Seoane.
W ILDLIFE
PHOTOGRAPHER OF

THE YEAR 2000
Até o 31 de Decembro poderemos ollar esta mostra
na Casa das Ciéncias, froito
do concurso máis prestixioso de fotografiada natureza
que existe no mundo que
organiza o British Museum e
a BBC Wi/Jl.i.fe. A colección
amosa os principais prémios
e as mellares imaxes de cada sección, ademais de contar cun audio visual.

ARTE ROMÁNICA NA
ÜALIZA E PORTUGAL
Dentro da colaboración entre a Fundación Barrié e a

Fundación Calousr.e Gulbenkian de Lisboa, poderemos

situación da sociedade da sua época, que nese fin de século avanza
cara a I Guerra Mundial. Poderemos ollala, o Xoves 1O e Venres
11, na 'EsTRADA; do Martes 15
até o Xoves 17, en ÜURENSE; en
RmADEO estará o Martes 22 e
Mércores 23; e en PONTEVEDRA o Mércores 30 e Xoves 31. +

contemplar, na sede da Fun·dación Barrié até o 20 de
Maio, esta interesante mostra sobre o románico, que tivo un estraordinário desenvolvimento, tanto no noso
país como no viciño, dando
un conxunto escepcional de
con strucións, esculturas,
manuscritos iluminados e
pezas de orfebreria, se ben, a
disparidade do contexto no
que se produce o asentamento e difusión explica a
diversidade de manifestacións e a distinta evolución.
•MÚSICA
LAGARTO LAGARTO
A sala Mardigrós servirá de
cenário para o concerto
deste grupo de influéncias
rockanroleiras este Xoves
10; o Venres 11, a THE
FINKERS de impronta
rock, anovadora variación
da coñecida fórmula power
pop (800 adiantada e 1.000
na billeteira); o Sábado 12,

•

DRUMEDÁRIOS

G. Percusión vai cenificar
esta obra o Sábado 12 no

Auditório Municipal.

seos bomb6ns aos seus repd¿

-·O Carhalli.ño

mídos e intolerantes habitan-

tes. Pijbuta liberal.

• EXPOSICIÓNS
XAIME FUENTES
As suas pinturas de paisaxes están colgadas no Muiño das

Lousas.

Cedeira
•ACTOS

As LETRAS
QUE NOS CONTAN,
as letras que nós contamos.
Programa de actividades
comemorativo do Diadas
Letras, organizado polo
Concello, que comeza o
Luns 14 con Estudio de
Teatro n + 1 que levará
para os roáis pequenos unha sesión de contacontos,
na biblioteca L6pez Cartón,
ás 5 do serán. E o Mércores
16 o encontro Xaquin
Marin: a arte de ilustrar,
i!

/., .

li
1

-
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•ACTOS
NOITES ABERTAS
Obradoiros e todo tipo de actividades como lecer alternativo nas
noites da mocidade. O Venres 11,
na Casa da Luz, obradoiro de máxia; ilustración e banda deseñada;
caracterización e maquillaxe; e
habilidades domésticas. O Sábado 12, faladoiro: Portugal, grande
descoñecida; obradoiro de pandeireta; e noites de Warhammer. No
local da A .V . Pontemuiños, o
Venres 11, obradoiro de coiro; e o
Sábado 12 obradoiro de gaita. No
Centro Sócio-Cultural Sor Lucia,
o Venres 11, iniciación á fotografia; e intemet adaptada a xordos.
Na cociña do Convento de San
Fraruisco, cócteles sen alcol. No
Coléxio Froebel, o Venres 11 , bailes de salón; e xogos de rol; e o
Sábado 12, baloncesto adaptado.
No Campo de herba sintética, o
Venres 11, futbol (inscripción dos
grupos na OMIX). E no pavillón
multiusos da Xunqueira, o Sábado
12, Tai Chi Chuan. Máis información no telf. 986 804 336, ou
www.noitesabertas.com.
0GALEGO:
MIL ANOS MAIS?
Actividades organizadas pola h;sembleia Reintegracionista Ene
Agá, co gallo da Semana das Lerras Galegas. O Martes 15 ás 20
h, na galería Sargadelos, José M.
Barbosa, profesor e escritor, falará sobrre as Alternativas para o
Gal.ego: comparatioo. con outros
casos semellantes na Europa; no
mesmo local e hora pero o Mércores 16, realizarase a mesa redonda Entre a identidade e a

utilidade: o galega no s. XXI, con
Joao Guisan Seixas (escritor e
realizador de tv), Antón Meixome (asesor lingüístico do Consello da A vogacia), e Concha
Costas (presidenta da Mesa); xa

Paloma
Bergarua e

Horacio
lcasto dan
un conwrto

e ste Xoves
10 no Dado

Dadóde
Santiago.

(Vér1igo 1),
delrma
Álvarez-

CuJler,edo

esta obra o Mércores 16 no
Auditório Municipal.

Moaña

•TEATRO

Lug,_
o _ __

•MÚSICA

CAPRICHOS
DE CERVANTES
Galileo teatro vai cenificar
esta obra o Venres 11 no
Edifício de Servizos Múltiples.

1.aviada,
que
participa
namostru
coruwnla

A Estrada

Pulsos
Pidiwicose
que

• EXPOSICIÓNS

podemos
ollar na
galeria
Sargadelos

ÁLEX V ÁZQUEZ
Ten unha exposición na sala de Caixanova, que estará
aberta até o 13 de Maio.

•TEATRO

o Xoves 17, na Praza da Leña e a
partir das 11 h. celebrarase a YllI
ed ición da Festa da Ungua con
Quinta Feira (folc), Batefolha
(samba), Pavis Pavós (contos),
e Teatro Hermes.

O s MEus
CONTEMPORÁNEOS
Baixo este título poderemos ver
a mostra de Daniel Vázquez
Diaz no edifício Sarmiento do
Museu de Pontevedra.

T ALLER LITERÁRIO
Até o Luns 14, no Café Moderno
da man da Asociación de Escritores e Artistas Españois, ás 20 h,

W ILDLIFE PHOTOGRAPHER
OF THE YEAR 2000
Até o 3 de Xuño p.oderemos
ollar esta. mostra fotográfica nas
salas de exposicións de Caixanova, froito do concurso máis prestixioso sobre a narureza que existe, organizado polo British Museum e a BBC Wildlife. A colección amosa os principais prémios
e as mellares imaxes de cada sección ademais de un audiovisual.

• EXPOSICIÓNS
PuLSOS PICTÓRICOS
Baixo este título ternos na galeria Sargadelos, até o 2 de Xuño,
unha mostra de Irma Álvarez..
Laviada, Paula Aneiros, Sil·
via Argüello e Manuel lgna·
cio Montes, organizada pola
faculdade de Belas Artes.
] ESUS SÁNCHEZ T ENA
Escritor e ilustrador, ten unha mostra no Es¡mo para a Arre de Cajamadrid onde poderemos contemplala até o 10 de Xuño. Telf. para
visitas escoiaxe>: 649 870 596.

ÑAQúEOU DE
PIOLLOS DE ACTORES
No teatro Principal, Llu
Llu teatro vai representar
esta obra o Domingo 13.

• LEITURAS

CONTOS
PARA A MEMÓRIA
Xavier Alcalá achegarános
á literatura, en especial ao
conto, no Centro de Maiores este Xoves 10 ás 18 h .
FEIRA DO LIBRO
Que se desenvolve do Sábado 12 ao Domingo 20, e
que o Luns 14 ás 20:30 h.
serve de marco para a presentación do libro de Edicións A N osa Terra, His·
tória
X eral
da
Literab!ra, e na que estarán presentes Mercedes
Queixas, Anxo Gómez
que serán apresentados por
Laura Tato.

•TEATRO
X OGAS ?
Dentro deste programa, o Venres 11 ás 18 h . na Casa da Luz,
Faíscas converterá o conto no
meio de achegamento ás crianzas, que serán as protagonistas
da história. •

•MÚSICA
Novos INTÉRPRETES
Concertos a cargo dos finalistas deste concurso. O Martes 15 Blanca M" Vázquez
Hermida ao piano, no C.C.
Torrente Ballester ás 20:30.

a N ARCO , do bairro da
Macarena en Sevilla, máquina inimiga da idea da
corrección política, proxecto de axitación musical e
subversión cultural de violénc ia contida e asumida
sen concesións á moda qeu
os achega a Def Con Dos, os
seus padriños ( 1.200 adiantada e 1.500 na billeteira);
o Mércor 16, SONOTQ ..
NES. Máis infonnación en
http://mardigras.Sk.com.

Gondoma.r
•TEATRO
SUCESOS
Será representada por Áncora Pnxluccións, no Auditório Municipal, o Sábado 12.

L.a.lin.

Fl..EFn-iEruA ARvANITAKl
Levará a sua música, o próximo Xoves 10, ao Pazo da
Ópera. Esta cantante grega é
a promotora e impulsora da
música rebética, xénero que

•TEATRO

mestura a música tradicional
grega con sons electrónicos.

O prezo das entradas oscila
entre as 1.000 e as 2.000 pta.

SOÑOSDUNSEDUCTOR
Talia teatro vai cenificar

Maio xove en Ourense
A Casa da Xuventude e o Concello organizan a XV edición que
trancorre durante todo este mes
e n a qu e pa rticipan 40 as ociacións xuvenis da cidade e entidades relacionadas coa mocidade. fu actividades, que se celebran maioritariamente na Casa
da Xuventude son: este Xoves 10,
CONCERTO INTERCULTURAL no
café cultural Auriense ás 22:30 h.
organizado polos CAF. O Venres 11, entre as 17 :30 e 20:30,
FUTBOLIN sbLIDARIO infantil e
xuvenil nos locais de Amencer,
entidade organizadora; e ás 20:30
a charla sobre TELEFONIA MOBIL
por Nuevas Generaciones na sala
de vídeo. O Sábado 12 torneo de
XADREZ ás 16 h., que remata o
Domingo 13, coa entrega de trofeos, no Polideportivo organizado
por Escaques; ás 10 podes comezar unha fin é:le semana na BaOOi
Lúnia: dous dias no albergue de
Muiños combinando rotas de
sendeirismo de 14 km. á aldea
rehabilitada de Salgueiro, cun

vivéncia de grupos xuvenis en
Allariz ao longo do dia, continuando o Domingo, organizado
por Amencer; volcando a Ournese, ás 11 h., TORNEO DE ROL E
XOGOS DE ESTRATÉXIA, no 22
andar, organizado por Avalan; e
ás 11 h. Ran:IRO A Sro. TOMÉ,
partindo da Casa, no que haberá
co(llida e bebida para facer máis
levadeiro o camfüo, organizado
por Galiza Nova. O Domingo 13,
entre as 18 h. e as 21:30 IN·
FLUENCIA NA SOCIEDADE BASCA
DOS RESULTADOS DE HOXE, de-

cursiño de piragüismo, organizado polo servizo de deportes do
Campus; tamen a esta hora, con-

bate no 52 andar organizado por
AECO; e ás 17 h. e 19 h., proxección do vídeo La verdadera .
história de dos mujeres enamo·
radas, de Maria Maggenti, história de duas mozas que estabelecen unha relación amorosa por
riba dos prexuízos, na sala de vídeo, organizado polo Comit.é Cidadán Anti.sida. O Luns 14 ás 20
h., proxección de diapositivas sobre a carreira 1 MARATON SouDARIO COS SAHARAUIS, na sala

de vídeo organizado pofa Asociación de Axuda ao Sáhara. O
Martes 15 no vestíbulo interior,
inaugúrase a exposición sobre a
MARCHA MUNDIAL DAS MU·
ll.ERES, organizada pola coorde-

nadora local, con imaxes e textos
explicativos das actividades desenvolvidas desde o ano pasado;
e ás 18 h., proxectarase a fita La
buena estrella, dentro do ciclo
educando para a saúde, no salen
de actas do edificio politécnico
do Campus, organizado pola
AECC. O Mércores 16 ás 20 h.
haberá unha charla-colóquio sobre A SITUACION ACTUAL DO
GALEGO coa participación de
Millán Picouto, concelleiro do
BNG, Antón Gómez, da CIGensino e Verónica Reñóns da
Mesa pola Normaüzaci6n Lingüística, na sala de vídeo e organizada por Galiza Nova. E o Xoves
17 Galiza Nova organiza unha
festa-concerto con música galega e actos literários, a partires das
22 h. no café cultural Auriense.+

• EXPOSICIÓNS
~ ÉLIDA LóPEZ
ALVAREZ
T~n unha mostra de pintura no edificio da Xunta até
o 15 de Maio. Onde tamén
ternos a mostra fotográfica
titulada A imaxe e semellanza, de Fran Herbello.
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ISABEL REI
Profesora no Conservatório
de· Música de Cangas, dará
un concerto de guitarra clásica no café-teatro Do Real.
o Venres 11 ás 22:30 horas
con entrada de balde.

XoÁNXOSÉ
Al; suas fotografias poderemos
ollalas no Arquivo His_tórico.
GONZALO BIEITO
Os seus gravados estáfl no
pub Goleta. No café Nevada podemos ollar as obras
de Bordell. No Pirámide ,
os óleos de Miguel Anxo
Maciá. Na sala Almirante ,
as acuarelas de Prada. Na
galeria Clérigos ten as suas
obras Patinha. E na sala
Apolo Arte , podemos coñecer unha mostra baixo
o título Pintorés do Me·
diterráneo.

1936 ...
... Seoane e os poetas fronte á sublevación, na galería
Sargadelos.
SOEDADES BlOLÓXICAS
Mostra escultórica de lo·
marti. que pod~remos ollar
na ·-sala de exposicións da
Capela de Sta. Maria, até o
13 de Maio.
MINGYrCHou
Os gravados desta artista
poderemos ollalos na sala
Augatinta.

Mon.forte
• EXPOSICIÓNS
Os RENov ADORES
A colección de arte de Caixa Galicia estará na sede da
fundación até o 31 de Maio.

Isabel Reí
dá un concerto
de guitarra
clásica, de
balde, no café.
teatro Do Real
deMOAÑAo
Venres 11.

Mu.ros
•TEATRO

FERNÁNDEZ AMOR
Mostra as suas esculturas
na sala Bacabú ( Praza do
Campo l, l º) até o 11 de
Maio. De 19:30 a 21:30 os
laborábeis e de 12 a 14 os
Domingos.
•MÚSICA
Novos INTÉRPRETES
Concertos a cargo dos finalistas deste certame. Este Xoves 10, Blanca Mª
Vázque:z: Hermida ao
piano, no Círculo das Artes ás 20:30.
PEDRO SANZ
Flamenco, para o V enres
11 , no Clavicémbalo. O
Sábado 12 será MARCA YZA QUARTET
quen Leve o jazz a este local. Máis jazz o Mércores
16, pero co¡:i ABACTUS,
que coml?..artirá cenário
con EL l,;OMBO LIN ..
GA e os seus sons flamenco, reagee e SKA.

ROMANCE DE
MKDMicDN E ALElAHA
O C Cultural e Xuvenil acolle
esta obra que vai representar
Sarabela Teatro o Xoves
10 e Venres 11. E o Martés
15 Teatro do Noroeste vai
cenificar O país acuático.

Nig_ra_An_.·._ __
•ACTOS
ÁFRICA NOS SENTIDOS
A outra cara de África, exposición sobre a realidade
cultural e antropolóxica
deste continente, organizada pola Concellaria de
Cultura e o Coléxio de Vilameán, onde podemos
ollala até o 17 deste mes.

Ogrobe:
•MÚSICA

•TEATRO

MR. DIXIE }AZZ BAND
Quinteto de dixie jazz da
Coruña, que' actuará o Domingo 13 no Vinilo.

DEZ NEGRIÑOS
Badalupe apresenta esta
obra, o Luns 14, no Auditório Municipal Gustavo
Freire. E o Mércores 16 e
Xoves 17 Áncora Pro•
duccións cenificará Su·
cesos.

•ACTOS
FESTA DA PALABRA
Homenaxe ás letras galegas,

Salvemos o rio Lé.reg
O Sábado 12 de Maio, das 10:30
h. en diante, vaise celebrar esta
festa popular en protesta polos encoros de Unión-Penosa en Parada
de T enório (Cotobade). Entre as
actividades nas que poderemos
participar hai un roteiro pola beira
do Lérez, haberá polbo, música tradicional, fallarase o concurso fotográfico e realizarase unha baixada
de .rafting polo ria para o que hai
que se inscribir no telf. 981 570
099 ou adega@ctv.es, ·c unha cuota

de 3.000 pta., que servirán de donativo á coordenadora. Organiza a
Coordenadora pola defensa do Rio
Lérez e a Coordenadora pola Defensa dos Rios. Sairá un autocar
desde a Praza de Galiza en Santiago ese mesmo dia ás 9 horas (ida e
volta por 1.300, para os sócios de
Adega 1.000) para o que hai que
inscreberse no telf. antes citado e
facer o ingreso na conta 20910300-40-3040119852 e enviar fax
do xustificante ao mesmo telf. •
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organizado pala Asociación
Sociocultural Vieiras e a Casa da Xuventude no Aauditório da Fábrica, en Perillo,
o Venres 11 a partir das 21
horas, e que será presentado.
por Xurxo Souto e no que
Manuel Maria falará sobre
a lfngua de Eládio Rodríguez;
Couceiro, Lucia Aldao, Xabier Vasques e Daniel Villar poñe·
rán a poesia; o Grupo de
Teatro Independente de
Oleiros a dramatúrxia; para
os cantos estará Pedro
Brandariz; e a música corre
da canta de Xan Xove (Papaqu.eixos) e M~nuel
Maseda (Diplomáticos) en
colaboración con AMELGA.

Enma

•MÚSICA
P ANDERETEIRAS
DEXlRADELA
Van estar na Fábrica o vindeiro Xoves 17.

Convocatórias
PRÉMIOS ALECRfN-ALACRÁN
O grupo de estudos sobre a condición
da muller "Alecrín" convoca a XI edición <lestes prémios, para os que o prazo
de apresentazón de candidaturas remata o 20 de Maio. Poderán candidatarse
grupos, persoas ou instirucións e as propostas deberán acompañarse do maior
núméro de dados e apresentarse no local social da asociación en Garcia Bar~
bón 30 - 52 Of. 8, de Vigo. O prémio
Alecrfn coñ.cedéselle a quen destacara
na defensa dos direitos das mulleres e o
Alacrán a quen actuara en detrimento
dos mesmos. A entrega farase en Xuño
e para calquer dúbida sobre as bases podédesvos dirixir ao telf. 986 439 459.
ISLAM, XORNADAS PARA O
ACHEGAMENTO
Co obxectivo de desmoronar moitos
mitos que rodean ao Islam comezan,
este Xoves 10, en Ourense estas xor-

nadas coa apresentazón duns conceitos básicos para unha crenza. O Xoves
17 haberá unha conferéncia para explicar o que é Islam. O 24 continuan
as xomadas cunha charla sobre o Corán e, o 31 de Maio, a última charla
versará sobre o mundo islámico actual.
As xornadas rematai:án cunha velada
Sufí á que asistirán musulmáns tamen
doutras comunidades ibéricas. A ins·
crición é gratuíta no telf. 678 245 332.
GALICIA CATAT
O IGAEM ten aberta até finais de mes
a selección das 22 corais que participarán neste c_ertame a celebrar en
Outubro. en 6 vilas do país. Os coros
interesados en participar deberán enviar ao IGAEM (Apdo. Correios 150,
-15.703, Compost(!}a) unha gravación
recente cunha ri:l.ostra de tres ou catro
obras incluídas no seu repertório para
valorar por unha comisión.

Oure.n se
PAULO GOMJNHO
Mostra os seus pasteis e
óleos no café Bohemio.
Narciso Corral ten, no
Cátedra, ceras e acrílicos. E
Xosé Álvarez acuarelas
no café Isaac.
FERNANDO ALMUIÑA
Ten as suas pinturas na galeria Estudn 34. Aqui tamén
podemos atapar as pinturas
de Serpa del Collado.
As MULLERES GALEGAS
NO III MILÉNIO
Fotografías de Aurora
Montes no Liceu.

bato de lván Zulueta; e
o Martes 15, Ordet, d_e
Carl Theodor Dreyer.
Sempre das 18 h. en <liante na sala de visionado 1
da faculdade.

•MÚSICA
• EXPOSICIÓNS
Novos INTÉRPRETES
Finalistas deste certame que
darán os seguintes concertos: o Luns 14 poderemos escoitar o oboe de Ricardo
Pazo Garcia; e o Martes 15,
Lorena Dapena Merlán
ao piano. 1}mbo ás 20:30 na

Sociedade Liceu Ourensán.

Poio
• CONFll;RÉNCIAS
ELÁDIO GONZÁLEZ
NA LEXICOGRAFIA
GALEGA ,
Na Casa do Mar de Raxó, o
Xoves 17, Iolanda Galanes
vainas falar sobre este tema
no acto de entrega de prémios
do concun;o literário Xaime Isla Cauto.das ~8 h. en <liante.

Ri.ba.deo
•TEATRO
Os PAPALAGUI
Teatro do Aquí vai representar o Domingo 13 esta
obra no Audit6rio Municipal.

Sa.n.tia.go
•CINEMA
FITAS EN VÍDEO
Organizada polo cine-clube
de Xornalismo, proxectarán, este Xoves 10, Arre•

En Rota

z,

SERRA DO PINDO E RIO XALLAS
O Sáoado 12 e Domingo 13 de Maio,
-organizado por ADEGA coa intención de
coñecer o interese ecolóxico desta serra.
Para máis información dirixídevos a
AÓEGA-Lugo: Miguel de Cervantes, 47 Entrechán. 2 7 .093 Lugo, no telf. 982
240 299 ou no correo electrónico adegalugo@wanadoo.es. +

Gabinete
de traba/lo,
titúlase

PETER WüTHRICH
O CGAC acolle, até o 15
de Xullo, a primeira exposición no Estado do suízo,
que inclue unha retrospectiva de instalacións inéditas
realizadas para a mostra e
con relación co próprio edifício. Pintor, escultor e fotógrafo, usa os libros como
matéria prima para construir ou arremedar obxectos
e paisaxes. As solucións de
t:on post-miminal adquiren
unha configuración pictórica nese xogó cromático.

• EXPOSICIÓNS

O grupo de
pondere•
teiras
Xiradela vai
estar na
Fábrica de
OLEIROS
o vindeiro
Xoves 17.

edición, que quere servir de interroPRÉMIO RUBIA BARCIA,ÜIDADE
gante, de diálogo perante a rapidez e
DE FERROL DE NOVELA
magnitude das mudanzas tanto ecoA este premio bienal poderán canco·
nómicas coma sócio-culturais da culrrer todos os autores que o desexen
tura tradicional. Poderán apresentarindependentemente da sua nacionalise todos os artistas que o desexen e
dade cunha única obra inédita en galecoa técnica que escollan mais o tema
ga ou español. O orixinal apresentarase
debe xirar arredor da cultura do mar.
baixo título e lema acompañado de plica na que faga constar o mesmo título e
As persoas participantes dt;berán relema e que no interior conteña os damitir un dossier fotográfico da sua
dos do participante. O fallo do xúri daobra, cun mínimo dunha fotografía e
rase a coñecer en Decembro de 2001.
un máximo de cinco e onde tamén
O prémio está dotado de 150.000 pta.
ten que facer constar as característanto para o orixinal en galega coma
ticas da obra, técnica dimensións
para o español. O prazo de apresentaetc., e os seus dados. O prazo de reción de obras remata o 15 de Xuño e - c~ción de rem:l;ta o 30 de Xuño e
deben ser remitidas ao Concello de Fe- - deben ser remitidas ao concello de
rro! (P. de Armas) ou ao Liceo Rubia
Cedeira (r/ Real, 15.350). Todas as
Barcia (Apdo. Correios 1.032).
obras seleccionadas van constituir un
catálogo para a exposición que coas
PERFIL DE MAR.
mesmas se vai organizar para primeiSALÓN DE PINTURA 00 MAR
ros do mes de Agosto. Máis informaO concello de Cedeira organiza esta 1 ción no telf. 981 480 000. +

LE CORBUSIER

Viaxe ao mundo dun criador a través de vintecinco
arquitecturas é ·o título da

"23"

amostra
de Parnen

Pereira
no CGAC

de Sanriago.

Mostra os seus lenzos na
galeria José Lorenzo até o
14deMaio.

ANOITEESTÁ
VARRIDA DA TERRA
Mostra con motivo do sesquicentenário da aparición
da luz electrica no Estado,
patrocinada polo Consello da
Cultura Galega, Unión Fenosa e a Universidade Compostelá, na Ígrexa da Universidade. Atéo30deXuño.

téncia de fotografia e pintura unha persoal via de expresión. O que fo¡ pioneiro no
emprego da forogradia como
médio artístico a mediados
dos sesenta, emprega a Íinaxe fotográfica, como base
para transmitir sensacións.

EFRAIN ALMEIDA

BAZAR PAZOS

DA PERIFÉRIA Á REDE

Vídeo-instalación de Antón Caamaño no coro da
Igrexa da Universidade até
·o 16 de Maio.

J.J. SAMPER PAMBLANCD

• LERURAS

A galeria Trinta acolle esta
Internet na Galiza, língua e
mostra, até o 15 de Maio,
contidos. A apresentación
con imaxes de Carlos Pa·
deste libro de Isabel Va·
zos e Mic Mau. Ademais : quero e Daniel Romero
tamén a apresentación de
vai ter lugar o Martes 15 ás
CoUiure sur mour, que é un20 h. no Airas Nunes, e inha tirada ilimitada de brontervirán Margarida Ledo
cas domésticas producidas
Andión (profesora na Fapor The chacha original.
culdade de Ciéncias da Información da USC); Cami·
lo Regueiro (informático e
ÜFSFÑOI::E
VANGUARDA 188(),1940 membro de galego21.org),
Manuel Bragado (director
Escolma de pezas da colecde Xerais) e os próprios aución Torsten Brohan, adquitores. Nos tempos da globarida polo Estado español e
lización neoliberal a dotaadscrita ao Museu de Artes
ción de políticas públicas é a
Decorativas, que documenta
única maneira de que países
o desenvolvimento e evoluÁNXELES PERNAS
coma o noso se vexan repreción do deseño industrial
Unha mostra da sua pintura
sentados na nova sociedade
desde o início, nas escalas de
e escultura vai estar na galearte e ofícios inglesas, até os • con identidade própria.
ria Citania (Algália de Abainosos dias. O ponto de partixo 39) até o 15 de Xuño.
P AMEN PEREIRA
da é a toma de consciéncia
•MÚSICA
).
-~ Qa~i~f# de tr~~allo, o en.no seo dos movimentos mo-,
ZHANG'fl!JAN ·· ,
- contro ~coa sombra é o título
demistas da Europa indusREAL FILHARMONIA
Até o 8 de Xullo no Museu
desta mostra retrospectiva
trial con obras de Dresser,
DEGALIZA
das peregrinaci6ns, exibirá da ferrolana que contempla Van de Velde, Josef HoffNo Audit6rio de Galiza dirias suas obras máis represenobra desde os princípios dos
man, Olbrich, Peter Berhres
xida por Antoni Ros
tativas realizad~ na China,- 80. A poética que desprenou Hector Guimard, contiMarba, con Petra Lang
New York, e Bélxica, adeden os seus traballos: pintunuando cos plantexamentos
como soprano, este Xoves
mais dunha escultura, re- · ra, escultura, obxectos e
racionalistas pro,Pugandos
10 ás 21. Entradas a 1.400.
presentación de si mesmo.
instalacións parase ao des- - pala W erkbund, Bauhaus e o
cuberto. No CGAC até o 8
Neoplasticismo holandés e a
LAIO
PRIMAVERA,
de Xullo.
sua influéncia no Estilo InterA sala NASA acolle, este
A PESAR DE TOOO
nacianál'do periodo de entreXoves 10 das 12 h. en
Mostra de Jaqueline LamMESTURAS
guerras. No Coléxio de Fonsediante, esta banda de recoba no Pazo de Bendaña orVira apresenta esta mostra,
ca até finais de Maio.
ñecido prestíxio que procuganizad a pola Fundación
até o 15 de Maio, no Paraira levar o máis lonxe posíEugenio Granel!.
so Perdido (Antealtares 3).
XASTRERIA TEATRAL
bel a evolución da sua múDOS. XX
sica baseada na raíz galega.
Até o 15 de Maio ternos
esta q¡ostra na igrexa de
PALOMA BERGANZA
Bonaval.
º
Coa voz, e Horacio Icasto,
ao piano, dan un concerto
DARIO VILLALBA- este Xoves 10 no Dado-Dadá. Local que tamén serve
Apresenta-se no CGAC, até
para unha repicboca jazo 27 de Maio, unha mostra
zistica, o Martes 15; ou a
na que se expoñen unha
ampla selección dos Doq1actuación de QUATRO
JAZZ QUARTET (Marco
mentos básicos <leste artista
Martínez, guitarra; Jaime
nacido en Donosti en 1939.
González, piano; Jorge SanInstantáneas que servén de
tos, baixo; e Femando Ares,
base a un proceso de criaMostra ~ Le Corbusier no Auditório de Galáa en SANTIAGO.
bateria) o Mércores 16.
ción que atopa na co·exismostra que poderemos coñecer, até o 29 de Xullo,
no Auditório de Galiza desde o Venres lÍ e ate o 29
de Xullo, adicada á obra
deste criador, considerada
por moitos cómo a máis
importante contribudón
realizada á arquitectura do
noso tempo. Organizada
pola Fundación Barrié en
colaboración coa ETS de
Arquitectura da Coruña,
está comisariada por Pedro de Llano e coordenada por Plácido Lizancos.

Primeira mostra individual
deste brasileiro no Estado
tomando como referéncia a
iconografia de Santiago
criará unha série específica
para a sua mostra no
CGAC, que poderemos
contemplar até o 8 de Xullo. As obras, tallas en madeira de escala reducida,
evocan lendas populares,
episódios bíblicos ou anécdotas persoais, aportando
un toque de irania que se
acentua ao descobrir o seu
autorretrato como leit-motiv.
Nesta ocasión terá como referéncia o Pórtico da Glória
e os pecados capitais, os milagres do Apóstolo e a devoción galega ás ánimas.

MANuEL SEIXAS
&AíNDA
O cantante vilagarcián,
xunto co cantautor do Bierzo, Aínda, estarán na sala
NASA o Venres 11 ás 22 h.
O prezo para a tripulaci6n é
de 350 pta. e 700 para o res.to. E o Xoves 17 ás 2130 h.

Los MaroRFS + Mu..

RO + CORMORANT
van protagonizar unha noite
entre o heavy metal e o rock
duro. Máis información en
info®salanasa.com.

Ü CUARTETO NA
HlSTÓRIA DA MÚSICA
Shostakovich Ensemble
Bartok, Shostakovich e
de Paz actuarán o Martes
15 no Auditório da Universidade ás 21 h. dentro
desee ciclo.

•nATRO
THE QUEEN IS DEAD
Matarile Teatro vai estar
no teatro Galán representando esta obra desde este Xoves 10 até o Sábado 19 ás 22
h. A directora, Ana V allés,
gañou o prémio Maria Casa.res 00 á mellar dirección.
VoNMAGNET
Música electrónica, teatro,
cabaret, interacción cenográfica co espazo e o público,
vídeo.... todo na última produción deste grupo, nado hai
16 anos en Londres, e titulado O Planeta, en actuación
única no país. O Sábado 12
ás 23 h. na sala Nasa. Entra·
das a 1.000 pta, sócios 500

Tui
• EXPOSICIÓNS
GIANNIS KADRAS
Teremos unha mostra da
pintura <leste soviético, até
o 26 de Maio, na galeria de
arte Trisque! e A1edulio

Verin
• EXPOSICIÓNS
MANUEL PADRÓN
As suas miniaturas poden ser

Seixcu
estorá na
SGla NaMJ o
Venre1 11.

..

-

39

..............•.......................•. ~
olladas na Casa do Escudo.

•CINEMA

URXA
O Colectivo Nemo organiza este III ciclo de vídeo de
fantosia e ficción científica e
o vindeiro Xoves 17 teremos esta fita de Carlos López Piñeiro, ás 20 h. no café Uf (Pracer 19).

O Coléxio de Arquitectos
organiza nos seus locais
(M. de Valadares 27) unha .
mostra sobre este grande
artista da arquitectura moderna. Até o 30 de Maio._

As BANDEIRAS
DE PORTUGAL
A asociación de fratemidade "Galiza-Portugal" organiza esta mostra na casa
Arines (Teniente Almeida
s/n) que foi elaborada polo
Museu da República e Resisténcia de Lisboa, e onde se
trata de analisar a evolución histórica de Portugal.

CUBANOS
Dos s. :xvu-x:x na Casa das
Artes, baixo o patrocínio
do Concello e Caja Duero.

Ü CORPO ESTRANO

Páxina electrónica ofictal do Concello
de Ferrol na que se invita a na.vigar "pala ddade da mar". Con axuda para os vi·
cifios, información para os visitantes, libro de visitas, cotteo elect:rón.ico, información municipal, álbum fotográfk.o e
dados do Plano Xeral de Ordenad6n
Urbana. A-Oemais da galega, indue ver·
ióm en inglés, castellano e fran<:és. •

0

DESCOBRIMENTO

Este grupo coruñés está a
apresentar o seu novo disco
cunha ampla xira tanto pala Galiza coma polo resto
do Estado. Desta volta poderemos gozar da sua música Sábado 12 no Centro
Cultural Caixanova.

A COVA DOS RATOS

Novos INTÉRPRETES

MANUELCoIA

ce

ROMÁN PADIN
Mostra a sua pintura na
tenda-galeria Bomob (López de Neira).
CAROLINA MARTÍNEZ
Babeo o título Re-construcción
de refugios pocleremos ver esta
mostra, baseada na sua traxectória artística, na galeria
Visual Labora (López de Neira 5) até o 24 de Maio.

seus lenzos
na galeria
Bomobde
VIGO.

LUAR NA LUBRE

Knco DASILVA

Inaugura este Xoves 10 unha mostra antolóxica composta por 45 escultura de
distintas épocas en madeira,
pedra, bronce ou poliester,
na ala de Exposicións do
Caixanova. Da sua escultura dixo Ferrin " ... que
nunca nos deixa frios, nen
s6 admirados, nen apaciguad , n n reconfortados; antes ben, indtanos á indagación dentro de nó mesmos
e a unha visión dialéctica,
por veces diríamos agónica,
de nós, do mundo e das cousas". Até o 10 de Xuño.

mo1tra os

•MÚSICA

• EXPOSICIÓNS
A übraria Libros para soñar
(Triunfo 1) acolle as ilustracións orixinais, esculturas en madeira, do canto A
mem6ria das árbores, do que
é autor X.A. Neira Cruz,
durante este mes.

Román
Padin

Mostra de Carme NO•
gueira que se poderá ver
na Ad Hoc (Garcia Barbón
17) até o 18 de Maio.

En Romil 3, acolle o con·
certo de Ch usa e J avi,
sons do monte - música
mensaxe, o Venres 11 ás
21:30; e Tom Trovador,
emocións e ritmo de rumba
o Sábado 12 á mesma hora.

00 BRASIL
Fita que será proxectada
pala A .C . Caleidoskopio
na Cova dos Ratos (Romil
3) o Manes 15 ás 20 h.
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Os finalistas deste certame
en concerto. O Luns 14,
Isabel Rey Sanmartin á
guitarra; e o Martes 15, Ri·
cardo Paz;o Garcia ao
oboe. No Auditório Martin
Códax do Conseroatório Superior de Música ás 20:30.
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A.núnci.o s de balde.
• Alúganse cuartos na zona da Praza Roxa en Compostela. Noites ou
meses completos. Telf. 617 065 527.

• Lantanla estrea nome e endere.zo na web (www.lantania.com). Xa
está na internete a nova edición.
Ademáis edicións antigas e foro. Expresa a tua opinión.
• Alúgase apartamento para 4 persoas, totalmente equipado, a carón da
praia en Camota. Telf. 981 7€11 144.
• Profesor de fonnaclón vial ote~
cese para traballar en auto-escolas de
toda España. José. Telf. 913 760 723.
• Vendo taberna-pub folc funcionando, a 5 Km. de Bueu, con cása
de pedra restarurada con calefacción
e amoblada, terreo de 500 m2 e manancial de agua. Telf. 600 717 628.
• Particular vende Cllo 16 V do ano
1992, impecábel. Razón no telf. 981
128 630 polas noites.
• O grupo Pozo de Ideas busca
"voces". Este colectivo literário reúnase na A.U. Monte da Condesa (Sala de Ensaios,..22 andar) de Santiago,
para ler e talar de diversos temas. Estamos a prepara a publicación dun libro e vários recitais. Achégate ás reunións (Luns ás 22 h.) ou chama ao
telf. 658 486 603 (Marga Espiñeira).
• Vendo remolque-tenda. Bon estado, catre prazas. Telf. 986 243 870

• Selos novas, con ou sen goma, usados
mundiais e tarxetas telefónicas novas ou
usadas. Merco. Libros de EXB, BUP,
COU, maxisterio, leitura Vendo baratos.
Jase. Apdo. 32 004, 28080-Madrid.
• Xa está en rede a séptima edición
do Bulletím Onda Nada, magazine
electrónico de cultura e actualidade,
http://bulletim.tripod.com.
• Vendo forno xlratórlo, para panadaria ou confitaría, de catro metros de
diámetro. Dous anos de uso, en perfecto estado. Funciona con leña ou fuel,
incluído mecheiro. Telf. 650 069 438.
• Alugo habitación en Compostela
(Avd. de Lugo) por 15.000 pta. Sen
humidade, direito a cociña e lavadora.
Preguntar por Luísa Mera no telf. 981
554 219 ou no móbil 686 732 242.
• A Asc;>claclón Cultural Obrado/ro

z

da Hist6ria vén de publicar un tríptico e marca-páxlnas para comemorar
o VIII cabodano da marte do crego nacionalista Mancho Valcarce. Os interesados en recibilo, dé balde, poden solicita.lo a: Asociazón Cultural "Obradoiro
da História", apdo. 42, 15.680, Ordes.
• Véndese piso na Travesla de Vigo
(Vigo} de 111 m•, todo exterior, alto, luminoso, 3 cuartos; 1 despacho, cociña
nova, calefacción individual, garaxe e
trasteiro. 19 millóns. Telf. 986 378 101.
• A peña deportlvlsta Pardo de Cela tén á venda camlsolas, puchas ...
coa simboloxia da equipa branquiazul. Tamén organizamos viaxes en
auto-carro a Riazor. Máis información
no· próprio local social: Bar San Pedro, Correlos 'i 9, Mor Alfoz (Lugo).
• Alúgase casa amoblada por tempadas na Rlbelra Sacra (Nogueira
de Ramuin). Telf. 986 376 022.
• Mllhomes (grupo gal da Coruña)
dá Información, apoio, brinda servizo
de videoteca e biblioteca, e capta sócios para o activismo ou simpatizantes
da liberación gai nos telf. 981 144 151
e 686 307 543, de 18 a 20 h.e todo o
dia respectivamente, ou no Apdo. de
Correios 24 c.p. 15.080 da Coruña. Tamén no· correo electrónico: milhomes53@latinmail.com
• Música clásica para vodas. Diferentes grupos de cámara e soprano.
Telf. 981507925, simo32@teleline.es
• Técnico de son con experléncla
busca traballo nese campo ou do que
sexa. Disponibilidade total de mobilidade xeográfica. 981 200 229, Sérgio.
• Alugo piso en Compostela totalmente amoblado. Tres cuartos, 2 baños esala Frente
Hiperror (bairro do Restollal). Telf. 639129 585/981578070.

ao

• Coleccionista merca monecos
Geyperman, Madelman, e Scalextrlc. Non importa o estado. Pago moi
ben. Telf. 699 590 273,
• Para non ter que emigrar ás Canárias, diplomado en primária busca
calquer traballo na Galiza. Manuel,
telf. 616 354 911.
• Rapaz retornado da emigración
clesexa contactar con xente na mesma situación para intercámbio de opinións, vivéncias, etc. e, de cadrar,.criar

• Se quigeres participar na campanha
contra as novas matriculas Impostas
polo Govemo espanhol solicita no apdo[ 2.134 de Compostela o autocolante
GZ para colocar em cima do E ou ao lado das matrículas velhas (deves mandar
150 pta. em seles por unidade). Podes

tambén colaborar economicamente com
o fundo de resist0ncia da Plataforma Cidadá Galeguiza a tua Matrfcula para sufragar as multas depositando a quantia
que considerares portuna no 112-de conta
2091/0316191/3000206989 Caixa Galiza

• Busco compañelrola de vlaxes para facer o Transiberiano (MoscovaUlan Bator-Belgin) o próximo verao.
Tamén agradeceria consellos e información de alguén que xa o fixera. Teño
36 anos. Interesados contactar no enderezo electrónico: Danpress@ozu.es
• .vende-se piso en Alacant (zona
centro), impecábel de 100 m• con 4
cuartos, 2 baños completos, salóncomedor, terraza e trasteiro .. por 24
millóns negociábeis. Máis información no telf. 686 753 105 ás noites.
• Venden-se porcos allmentados
na casa (Melide). Telf.: 981 505 972 /
636 270 817.
• Vende-se temárlo orlxlnal oposlclóns Educación Secundárla-Tecnoloxla a metade de prezo. 71 temas
específicos, 12 temas LOGSE. Telf.
981 284 837.
• Vendo libros cun 40% de desconto sobre prezo en librarías. Pede
o listado a librosvarios@mixmail.com.
• A Assembleia da Mocidade Independentista de Ponte Vedra vem de reeditar ums lskelros co lema lndependéncia, em várias cores (branco, verde e
negro). Para conseguí-los só tes que
mandar-nos 5 selos de 40 pta. ao apdo.
dos correios 561-36080 Ponte Vedra.
• Vendo nave Industrial en Rlanxo.
Céntrica localización, urbanizabél,
190 m•. Razón no telf. 981 866 487.
· • Matrimónlo de emigrantes r~tor
nados oferece-se para traballar no
sector da hostelaria, con ampla experiéncia na xestión de hoteis e referéncias comerciais e laborais comprobábeis. Telf. 659 289 658, preg.untar .
por Laura ou Noberto. •

outra, Work in progress, de
Laura Torrado e Alicia
Martín. A té o 31 · des te
mes. Máis información en
www .mariosequeira.com.

Va.len~a
• EXPOSICIÓNS

•TEATRO

CARME BELLIDO
Pintora galega que mostra
os seus lenzos na Sala de
Exposi\:5es Municipal até
meados de mes.

LA FIEBRE DEL HENO
De Noel Coward, dirixida
por A. García Moreno e
con M 11 Luisa Merlo e Pedro Civera no reparto, este Xoves 10 ás 20:30 no
cine Fraga dentro da Mostra de Arte Escénica programada pala concellaria
de Cultura.

Porto
• EXPOSICIÓNS

0 SINDROME
DE AUSCHWITZ

A LONGA AGONIA
DAS CENTOLAS
Esta obra de Ovidio Blanco,
vai ser representada polo Teatro da Lúa o Venres 11 e
Sábado 12 no ce Caixanova.

organizado pola Asemblea
do BNG de Catalunya.

v-id.ades no local do centro
na rua Galiza 3.

Brag_a._ __

Vi.lagarcia

Ba_rakaldo

Ma.drid.

• EXPOSICIÓNS

• EXPOSICIÓNS

•ACTOS

•ACTOS

IDEARIUM

CENTRO ÜALEGO
DE BIZKAIA
Para celebrar as Letras Galegas o centenário da institución organizan unha conferéncia de Xosé Estévez;
Rodríguez;, profesor dos
EUTG en Donostia, titulada Memórias dun neno de
cila, o Sábado 12 ás 18 h.
Ademais tamén se pode
ollar a exposición fotográfica de Fernando S. de
Juan titulada Terramar durante este mes. Ambas acti-

Casa da Cultura.

Barcelona
• CONFERÉNCIAS
ÜGALEGONAS
TERRAS. DO BIERZO
Xabier Lago será quen expoña o tema, o Venres 11
ás 20 h, no Pati Llimona,

Cl

o

un foro de debate sobre a imigración,
retomo ... Apdo 134 de Burela 27.880.

BAYERISCHER
RUNDFUNKORCHESTER
O Mércores 16, esta prestixiosa orquestra, que dirixe
Marcello Viotti, vai actuar no CC Caixanova ás
20:30 h. Máis información
e venda de localidades no
telf. 986 238 051.

Obras de Guillermo Pe·
drosa que podemos ollar na

?:
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SosTRES

PAISAXES EUROPEUS E

CoNCELLO DE FERROt
www.ferrol-concello.es

....

>~

ANOSATERRA

Mostra fotográfica que reflicte a crise pola perda
dos valores da Modernidade na II Guerra Mundial,
traducindo a ruptura cos
humanismos tradicionais.
En colaboración ca Arquivo de Rotterdam programouse un ciclo de exposicións que oferecen un reflexo sobre· aspectos signi·
ficativos deste periodo
(anos 30 e 40). Na Cadeia
da Re~ao até Xuño. •

A PART OF MY LIFE
Con motivo dos Encontros
da Imagem, que se realizan
nesta cidade, a galería MáFRANCISCO RODRÍGUEZ
rio Sequeira acolle esta mosO filólogo, portavoz e deputado do BNG no Con- · trd de Marianne Müller e
greso, cc:imemorará o Dia
das Letras, adicado a Eládio Rodríguez, cunha conferéncia titulada Situatón
sooial do galego e política
Quince anos adicada á recuperaUngüística oficial, este Xoción e ensino da música galega traves 10 de Maio ás 19 h. no
dicional por toda a xeografia do
Centro Galega (Carretas
país, e pioneira na formación de
14, 3 2 andar). Ademais hagrupos de pandereteiras, anda a
berá un Recital con repreapresentar o seu último disco Isu.é,
sentantes da Nooa XeTatón Uterária galega.

La Rebre del

heno será
representada
no teatro
Fraga de
Vigo, dentro
da Mostr'G
de Arle
Cénica
organizada
p0la

concellaria
de Cultura.

Mercedes Peón

obra rompedora que abre as portas
do milénio con raíz netamente folclórica. T eremos as suas actuacións
o Sábado 12 en PONTEVEDRA,
no Pazo da Cultura; e o Venres 18
\ ~

ANOSATE

Placeres
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MANuEL CIDRAS

O

proxecto do tren de
Marín a Pontevedra é
case tan vello como a
historia do ferrocarril en Galicia. Mesmo ten a súa arqueoloxía, en forma de obras inacabadas e primeiras e segundas
pedras colocadas en tempos
que se perden na memoria dos
máis vellos. Agora que por fin
semella que se vai facer realidade, en proveito do Porto de
Marín que tanto precisa do
tren, tamén se está a punto de
consumar un disparate no lugar de Placeres, facendo pasar
a via por medio e medio da
praza pública.

A.N.T.

...

Doce horas de rádib para conversaren escolares
de Galiza, Portugal, Áfri~a eAmérica

'Bos días, Ponte... ,nas Ondasl'
Conexións co mundo

-*", PAULA BERGANTJÑOS

"""

o:,

-

..

O ar radiofónico volveu ·xunguir eñ riguroso dir~_cto a· fala
da rapazada do Sul do ·país: e o Norte de Portugal na séptima edición do Ponte... nas Ondas! Doce horas de programación elaborada polo alunado de 45 centros de ensino que
encheron de contido con debates, entrevistas, reportaxes,
eontos e música, a declaración do 2001 como Ano para o
diálogo entre civilizacións. A internet e os chats serviron de
enlace para que o Venres 4 de Maio partiparan nest~ experiéncia de rádio interescolar estudantes de Europa, Africa e
América nun triángulo que lembrou a Rota da Escravitude.
"Ao princípio poste un chisco
nervoso, pero despois xa se che
pasa". Jorge ten once anqs e estuda sexto de Primária. E a .segunda vez que participa ·río Ponte ... nas Ondas! "O ano pasado
traballei de presentador". Desta
volta tocoulle facer de raposo no
canto sobre a pamba da paz que
dramatizou nos micrófonos o
alunado do coléxio Randufe de
Tui. Para o seu .programa con
cantos, música e "moitas máis
causas" estiveron ensaiando
duas semanas. Jorge gosta de
talar na rádio pero laiase de non
poder repetir a experiéncia porque este ano marcha do coléxio.
Nesta séptima edición de Ponte: .. nas Ondas! a organización
rompeu o seu próprio record e
abriu os micrófonos durante doce horas para a rapazada de 45
escalas e institutos.do ámbito lingüístico galego-luso-afro-brasileiro. A experiéncia educativa realízase desde hai seis anos, está
coordenada por un grupo de profesores da Galiza e do Norte de
Portugal e elabórase ao longo
do curso co intercámbio de tra-

Nesta ocasión a actividade tivo
como principal eixo vertebrador
a declaración da Unesco do
2001 cómo Ano do Diálogo entre Civilízacións. O pasado ano
xa participaron centros educativos de vários paises, pero foi
especialmente significativa a
colaboración do Colexio Pedro
11 de Rio de Janeiro. As conexións nesta séptima edición fobaltos entre todos os centros que
ron máis ambiciosas con escoparticipan. A programación emílas de África, Europa e América
tese en directo desde os estudos
que están na ·rede de ~scolas
da Rádio MuniciRal de Tui e da Asociadas á Unesco. E dicer
Casa ·da Cultura de· Salvaterra e centros de lugares tan lonxanos
as emisoras Ecos da Raía de · como Cuba, Torres Novas, PorMon~áo e Inés Negra de Melto·, Costa Caparica, Santarem
ga~o.
ou Maputo.

Elaborar os guións e botalos ao
ar non son as únicas tarefas
que desempeña o alunado neste singular dia de escala. O estudantado encarrégase das taretas xornalísticas e de locución
pero tamén da gravación en vídeo das imaxes que se emiten
por internet, do chat -que nutre
o directo- e dos teléfonos. "Bos
Días. Para Ponte ... nas Ondas:
que farias ti para rematar coa
escravitude?", pergunta Alexandre de Porriño desde unha das
liñas telefónicas instaladas na
Casa da Cultura de Salvaterra.
"Está pergunta foi traballada
nos centros de ensino e os nenos e nenas que chamen partícipan nun sorteo. Desta maneira ampliamos a participación",
comenta Santi Veloso, coorde- .
nador da experiéncia.

Unha das prLocipais navidades
foi o estabelecemento dunha
vídeo conferéncia con Bos Aires, cidade desde a que participou a Escota Ezeiza coa colaboración da Radio Abrojos. Tamén colaborou con Ponte... nas
Ondas! o cantautor brasileiro
Gaetano Veloso que ven de publicar o seu último disco Noites
do Norte, no que fai un especial
fincapé nas repercusións que a
escravitude tivo no Brasil. A colaboración- de representantes
da cultura non é nova. En anterieres ocasións puxeron o seu
grau de area Joáo Afonso,
Uxia, Mercedes Peón, Dulce
Pontes e os xornalistas Julia
Otero, lñaqui Gabilond.o, Díamantino José e Gemma Nierga
-este ano- con conexións en
directo cos seus programas .

"Ao longo de todo este curso, o
profesorado elaborou unha série de materiais de traballo sobre todos os aspectos educativos da Rota do Escravo e o
alunado, por exemplo, puido
descubrir as raices musicais de
estilos como o bJues ou o soul ,
a mestizaxe producida pota tra- .
ta transatlántica ou filmes como
Amistad de Steven Spielberg",
explica Santi Veloso que fata
de Ponte ... nas Ondas! como
unha "ponte de comunicación
entre os xoves, os profesores,
os xornalistas e a xente da cuttura que poden comunicarse
nunha língua comun desde a
sua realidade social, educativa
e cultural compartindo unha experiéncia multicultural".
A compañia Telefónica foi a encarregada de realizar, igual que
nas pasadas edicións, a emisión da xornadas por Internet.
A rede é o ponto de enlace para os centros educativos que
desde diferentes pontos do pla- ,
neta se interesaron pola experiéncia. A actividade medra e
consolídase pero o profesorado
implicado queíxase da falta de
apoio que receben da Consellaria de Educación. "Pedemos
unha entrevista- reiteradamente
para solicitar a colaboración da
Xunta pero non recebemos resposta", queíxase Veloso que ao
tempo dá canta de que a Dirección Rexional de Educación do
Norte de Portugal accedeu a
· manter unha reunión en breve
con eles para difundir a actividade no país viciño. •

Estou a ver a imaxe da igrexa
de Placeres, presidindo a praza, un raro e fermoso exemplo
da arquitectura neogótica no
rural. O historici mo neogótico foi unha moda que encheu
as nosas cidades dunha arquitectura as máis das veces deplorable, pero a de Placeres é
unha igrexa magnifica que lle
dá sentido a un espacio de encentro. Tarnén estou a oit tronar no seu interior a voz de
Don ]osé, falando se acaso do
asaltos ás igrexas na República. Don ]osé era un cura dos
de antes, e na miña percepción infantil representaba como ninguén a idea do Temor
de Deus. Polo adro vai a procesión da borriquiña e na praza hai unha noria de rnadeira,
unhas barcas arrandeando e
outras barracas de feira por
Santo Andrés. Todo xunto.
Facer pasar as vias dun tren de
mercaderías polo medio dunha praza pública é unha
barbaridade incontestable, por
máis que se adobíe con mobiliario urbano de deseño.
Tantas décadas de espera non
merecen un final asL P r iso
uno a mifia voz á do icmo
que fan tronar a súa, corno fa.
cía Don ]osé no templo, para
evitar que no nome do pr gr so se cometa outra vez un despropósito. O proxecto que se
executa é un atentado contra
a convivencia que a praza pública representa. Digan o que
digan as metáforas dos profesionais da política, convfvese
na_praza e non no colexio
·electoral. Os responsables públicos, tanto da Xunta como
do Concello, deberían de ter
isto presente para, alén de disquisicións legalistas, evitar que
se consume o atentado.•
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enfe non aceita bicicletas. Se vostede quer ir
facer o Carnifio de Santiago desde Roscenvalles a pedais, xa pode ir procurando un
transporte alternativo porque
a compañia ferroviária non
quer saber nada. Se fan iso en
calquer país europeu o director
dos carnifios de ferro dura un
minuto no cargo. Algo deberían dicer ao respeito ·os do
Xacobeo 2004. •

