Pepe Carreiro

Diz Guedes afirma que o sector agrícola
está "alegre"
Os mariñeiros reclaman solucións
na rua

Antón Louró
fálanos
das relacións
.do PSdG-PSOE e
oBNG
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V Premio Álvaro Cunqueiro de Narrativa

Antón Riveiro Coello
Homónima
Ata o de agora,
a obra máis orixinal <leste autor
chea de misteiro,
aventura e violencia primitiva
nunha remota paraxe mexicana.

Crónica das Letras Galegas
~~~~~~10~~~~~~

Propoñen a Avilés de Taramancos
para o próximo

Día das Letras
~~~~-~31-~~~~~-

FUNDADO EN 1907

Voltan os terremotos
con epicentro
no encoro de Belesar
(Páx 8)

Amaioria do
nacionalismo basco aceita
tres velocidades para a
soberania de Euskalherria
(Páx. 19)

O cineasta Carlos Velo
está na moda
(Páx. 32)
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Pobres ricos
Galiza é a comunidade autónoma máis prexudicada no reparto
das compensacións económicas que realiza o Estado tendo en
· canta os saldos fiscais. Un estudo do BBV A revela que a nosa
nación obtén menos diñeiro .do que lle correspónde pola sua ren,
da per cápita. Está situada no pasto 16 entre as 17' comunidades
autónomas, cunha renda anual por persoa de 1.276.882 pesetas,
pero no que aporta sitúase no pasto 12, recibindo das arcas do
Estado 177. 556, quer dicer, menos que outras 5 comunidades
autónomas de máis renda. Neste estudo, ademais, non se ten en
canta as grandes empresas que, radicadas na Galiza tributan en
Madrid, co que o saldo seria ainda moito máis negativo. Tam,
pouco a débeda histórica (quer dicer, o aportado e o recibido ao
longo <lestes últimos anos) ou o efecto migratório e outras variá,
beis como o envellecemento da povoación ou a dispersión dos
núcleos, que se deh ria ter en canta á hora de negociar o novo
modelo de financiamen~o. Ainda asi, bota por terra o tópico de
que sombs os máis bernficiados polo Estado.•
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As irregularidades na cámara municipal de Ribadúmia tan graves como as
implicacións co contrabando do seu alcalde demitido
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A detención do alcalde de Ribadúmia, Xosé Ramóri Nené Barral, en relación co contrabando de tabaco e a posterior ~bertura de cargos xudiciais levárono a demitir. Pero tan grave como esta situacion é a irregular xestión
que leva a cabo. no concello, xestión que aproba o Partido Popular. Sen embargo, a última hora o PP impediu
que no pleno prévio á sua ma_rcha dese carpetazo a importantes asuntos relacionados co Polígono Industrial.
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Nené Barral e ao seu innán Xiano
-este último presidente local do
PP- detivéronos por contrabando.
Foi o último acto dunha longa carreira co nJbio de batea. Para Nené, atrás quedaron os tempos da
fuxida aos Países Baixos, da persecución por parte da lnterpol e a
implicación nun sumário en 1984.
En Ribadúmia todo o mundo sabia das implicacións de Barral con
este mundo. Quedara patente a finais dos anos setenta, cando un
camión seu quedou embarrancado no núcleo de Barrantes, no
mesmo concello de Ribadúmia.
Aquela mañá, até ben entrada a
mediodía, foi un ir e vir de decauves para valeirar o camión de tabaco. A última en chegar, xa tarde, por suposto, foi a Garda civil,
ainda que alguns comunicantes
anónimos avisaran do incidente
con tempo de sobra. Non ousaron
a identificarse por temor á que
trascendese quen eran.
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Mália que Nené abandonou as
formas obstentosas do negócio,
sempre estivo a carón de personaxes como Vicente Otero, Terito, os mesmos que publicamente abrazaban a outras figuras do
Partido Popular, como o próprio
Mariano Raxoi.

Á marxe dun pasado público no
que as indiscrecións corrixíronse
paulaticamente -hoxe ninguén
sospeitaba que continuase no negócio, senón que se lle atribuian
actividades de máis altos voos-,
tan grave como a sua implicación
no contrabando de tabaco é. a
sua anómala xestión municipal. O
PP ignorará as conexións de Barral co rúbio de batea, pero as actas dos plenos están inzadas de
denúncias sobre irregularidades
várias no concello. Sabe o PP e
sabe o seu presidente provincial ..
Rafael Louzá.n, quen ademais é
concelleiro desde 1995. Louzán é
un home de Nené Barral. El acolleuno, deulle un posto de bedel
no concello e despois axudouno
a chegar até onde está hoxe.
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Nené Barral chegou á alcaldía
case por casúalidade. A sua antecesora, Dolores Abuin (Unión
de Centro Democrático primeiro
e Centro Democrático e Social
despois) governou o concello
entre 1979 e 1983. Ao enviuvar,
renunciou a apresentarse á alcaldia nas seguintes eleicións e
!1ené conqueriu ser rexedor municipal case sen agardalo. Dolores Abuin négase a falar, pero o
Pasa á páxina seguinte

Un viciño baptizou como "Rua Nené"· un vial invadido por un edificio (situado á esquerda), que nen respeta o espazo público nen os
retranqueos legais, pero que o concello tolera.
Reportaxe Gráfica: A.N.T.

·lt·:'. \""' ' ..

, '

.· '

'

r,.

ESTA SEMANA
24 DE MAIO DE 2001

Vén da páxina anterior

seu afastamento da vida pública
é mostra elocuente do seu desa. cordo ante a xestión de Barral.

¡-

n
u
l.

Non tan reticente a talar é Eládio
Rial, un militante do PSOE enfrentado de vello a Barral. Foi el
quen colocou un cartaz ·que incorpora a Nené Barral ao nomenclátor local. A "Rua Nene'
está situada a carón da casa de
Ria l. Doutra banda, outro edif ício
invadiu o espazo público e non
respeta os retranqueos legais co
consentimento do concello. Eládio Rial ten gañado litíxios a Barral. Brama contra el, contra o
seu segundo, Rafael Louzán, e
contra o ministro do Interior, Mariano Raxoi. "Non sabe Louzán o
que acontece no concello?", pergunta Eládic Rial. "Pois leva
moito tempo aí", resposta el
mesmo. "E Raxoi, como pode dicer que corresponde aos cida- .
dáns denunciar situacións irregulares? Mariano Raxoi vén a
pasear o seu puro por aqui con
toda esa xente e di que non sabe nada, que desfachatez!", protesta este viciño.

Desde entón contratouse -un educadQr fami!iar, un axente de desenvolvimento local, un encargado da oficina de información xuvenil ou un encargado de obras,
entre outros. Trátase de contratos temporais sen publicidade
nen base~ de contratación, por- ·
que no concello de Ribadúmia
nen hai relación de postas de tra_.
ballo nen o·aceso aos postos municipais réxese cos critérios de
igualdade, mérito e capacidade.
"A xestión do concello é boa, á
vista está", indicou Salomé Peña, a concelleira que agora presidirá a xestora no PP de Ribad úmia, despois da marcha de
Xiano Barral, irmán de Nené e
tamén implicado no alixo de tabaco. A hoxe concelleira tamén
entrou pola porta de atrás, pero
ainda camiña con precaución.

Ao solicitarlle que precise máis,
remítase ao alcalde. "Eu só levo
dous anos aquí", afirma.

Manipulacións do censo
A xestión é unha das g"randes
obsesións de Nené Barral. Hai
que xestionar, non importa cq- .
mo. O tillo da sua xestión é o Po- :
lígono Industrial dE3 Cabanefas,
todo un exemplo. Como denunciou o BNG, o Polígono carece
de cantas referidas aos irjvestr- . -.
mentos, non se cempriron os critérios de adxudicación e venda
das parcela~ e as especiais concticións de venda, que bonificaban ás empresas que contratasen a persoas do concello, 1evaron a inscripzóns irregulares do
censo en connivéncia co concello. Un longo número de persoas
apareceron censadas en Ribadú-

O Polígono Industrial está im:ado de irregularidade~ e, mália _as denúneias do oposi·
ción do BNG, non se corrt.iron. Na pancarta pódese ler Nené o polígono está contigo.

Mália as críticas que re~ebe,
Nené Barral ten un don. E desas persoas con capacidade de
convicción, algo que reforza botando man dun providencial caciquismo que lle permite ser dos
alcaldes con máis respaldo eleitoral de Galiza.
~olítica

de contratación

A lista de irregularidades no concello de Ribadúmia é estensa.
Leva tres anos sen secretário-interventor. Unha auxiliar administrativa é quen desenvolve as
suas funcións. A anterior secretária-i ntervento ra entrou con bon
pé: era a muller do portavoz do
PP de Catoira. Redactaron as bases da oposición pensando nela,
pero cando por primeira vez tivo
que estampar a sua asinatura
nos orzamentos municipais, negouse a facelo pola cantidade de
irregularidades que atopou. Aí
comezaron uns enfrentamentos,
aos que seguiu unha' longa baixa
laboral e unha comisión de servizos autorizada polo concello a
sabiendas que non habia ninguén para substituila. Marchou e
deixou o posta valeiro.
A oposición para a secretária-interventora foi a· última que se celebrou no concello de Ríbadúmia.
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O Partido Popular non sempre
soubo manterse á marxe de personaxes relacionados co mundo
do contrabando e do narcotráfego. Mesmo faltaronlle reflexos
cando se tratou de desfacerse
de figuras cunha implicación directa con ese mundo e con procesos xudiciais abertos. As torpezas veñen de sempre, desque o daquelas presidente de
Galiza, Xerardo Fernández Albor mantivo unha inoportuna
reunión con contrabandistas,
encentro que trascendeu pero
que non motivou demisión de
nengun tipo.
En "La conexión gallega, del tabaco al contrabando", o xomalista Perfecto Conde elaborou
un completo relatório deste sector no que é contínua a presenza de destacados militantes e
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mia na "rua A Grenla, sin", precisamente o enqerezo do Polígono, que carece de vivendas. Semellante manipulación sementa
de sospeitas a confección do
censo local e a limpeza do proceso eleitoral, pero diso tampouco, sabe nada o _Partido Popular.

a

·-Ademais,
seg un da fase do
Polígono debía pagarse cos benefícios da primeira, pero como
non hai cantas, non hai un pro; xecto clarg. Esta zona es~á cualificada como solo agrícola pendente dun plano parcial que a
clasifique como solo industrial, o
que provoca que non se podan
vender as parcelas do Polígono.
Ainda asi, algunhas empresas
están a construir naves industriais neses terreas.
Un tecido clientelar fixo a Nené
Barral gañar o favor dos -seus viciños. Alguns dos postas de traballo que xera o Polígono ocúpanos persoas da localidade. Son
traballos precários, nos que
abonda a rotación, o mellar camiño para manter a dependéncia.
Ocorre igual no concello, -onde
ademais·de contratarse irregularmente, a temporalidade é unha
característica permanente. Ese
mesmo clientelis!'llo é o que o leva a desenvolver unha política
de subvencións a organizacións
sociais, culturais, deportivas e
xuvenis nas que todo se rexe pala arbitrariedade. Asi, só algunha
asociación· de viciños sálvase da
dependéncia clientelar.

As más compañias do PP
cargos públicos primeiro de
Alianza Popular e despois do
Partido Popular. Nesta obra,
Conde recolle unha cita do ·daquela alcalde da Guarda, Manuel Diaz González, Ligero, un
home que pronunciou a senténcia de "os contrabandistas son a
xente máis honrada que existe".
Ligero, hoxe falecido, criou escala, ainda que desde entón ninguén acuñou mellar boutade.
r

Tamén falecido, Vicente Otero,
Terito, tampouco tivo inconveniente en salferir a AP o ao PP
coas suas actividades no contrabando. Terito, amigo de Ligero, foi todo un personaxe:
patriarca, dandy dos contra-

bandistas e, c_
omo Ligero, con-·
tributor a algunhas campañas
eleitorais dos populares. A Terito o PP entregoulle a sua insígnia de ouro e brillantes.
Outro personaxe da direita que
simultaneou a política co paso
polos xulgados por act~vidades
presuntamente delictivas foi o ex
alcalde de Ogrobe, Alfredo Bea
Gonzar. En 1991 Baltasar Garzón ordenou a· sua detención en
relación c4n sumário de narcotráfego. Da mesma _femada que
Bea é Pablo Vioque, o e_x secretário da cámara de Vilagarcia,
destacado militante do Partido
Popular e recente detido en relación co tráfego de drogas.

Máis irregularidades
A contratación; en xeral, é irre- ·
guiar .en Ribadúmia. O concello
ten privatizado servizos públicos
sen mediar nengun mecanismo
legal. Aconteceu asi co servizo
de recollida de lixo, que de repente comezou a prestalo unha
empresa sen estudos prévios
nen concurso público.
En canto o h.mcionamento do
concello, no que vai de mandado
da actual corporación municipal,
só se celebrou un pleno ordinário: o de constitución. Non houbo
máis, mália que a lei abriga a
·que haxa U'1 cada tres meses
polo menos. Os restantes plenos
tiveron carácter extraordinário, o
que dificulda o control do concello por parte da oposición.
Eses procedimentos irregulares
levan a situacións como que durante cinco anos non se procedeu á liquidación do orzamento
anual, a que o Plano Xeral de Ordenación Municipal estexa anulado polo Tribunal Superior por faltar un infc¡__rme de Costas, a que o
Plano Xeral actualmente en proceso de aprobación estexa inzado de irregularidades ou que sistemati.camente as subvencións
doutras institucións para obras no
rural marchen para o Polígono Industrial aproveitando que está si" tuado en solo agrário. Suficiente
cheiro como para que o Consello
de Cantas bote o fouciño. Fraga,

Outro que apareceu nos papeis foi o actual alcalde de
Portas, Roberto Vázquez Souto (PP). Foi nomeado nun estenso ártigo de El Mundo publicado hai catro anos e no
que se abordaban actividades
relacionadas co contrabando.
Vázquez Souto demandou ao
meio de comunicación, pero
este resultou absolto porque
na información· non se aportaban dados falsos. Ainda asi,
pouco 9espois o autor do artigo foi despedido, ao parecer
por presións externas.
Como estes, un rosario de militantes do Partido Popular están ou estiveron imersos en
procesos xudiciais acusados
de delitos relacionados co
contrabando de tabaco ou de
narcotráfego. •

O medo levado á vida pública
Na Galiza existe un problema de liberdades. Pode
semellar moi dura esta afirmación cando se pon en
comparanza con Euskadi, onde está en cuestión a
própria vida e se olla todo baixo o vidro cóncavo que
reflicte a realidade através das campañas
distorsionadoras que P.asan polo prisma interesado de
Madrid. (Xosé Luís Barreiro denunciou esta
manipulación mediática na Galiza e Juan Luis Cebrián
en Madrid esta mesma semana).
Existe na Galiza manipulación, ocultación e represión
nos meios públicos como teñen denunciado os seus
traballadores, que están a reclamar uns reiteres
élixidos polo Parlamento, através dunha iniciativa
lexislativa popular. Denúncias públicas que nen sequer
negaron os seus responsábeis profisionais e políticos
e, menos ainda, levaron consigo demisións, porque os
"mandos" consideran que ese é o seu cometido.
Estano facendo moi ben, moi ben.

1)5
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Tamén están a ser atenazados, amordazados,
mediatizados a maioria dos meios privados. Moitas
veces como único xeito de sobrevivéncia, todo hai que
decilo, rendíndose antes de calquer loita. Poden ser
opcións empresariais lexítimas, senón andasen polo
médio os erários públicos, algo que esquece algun
. ·amigo dos leitorés.

·Menos comprensíbel é a claudicación de moitos dos
chamados intelectuais, dos opinadores a cotio nos
meios de comunicación, que talan de todo menos da
realidade, dos conferenciantes que escapan a calquer
compromiso cidadán refuxiándose nunha história á
medida da taza, descafeinada, do poder. Dos mudos
na procura de distincións e prémios. Dos que se
lucran da nosa realidade diferente (lingüística,
histórica e literária) para negala, para aldraxala, para
combatila. Dos que, por comodidade ou por
instalación, rexeitan calquer compromiso público,
mais despotrican en privado. (Cantas persoas
públicas asistiron á manifestación da língua o 17 de
Maio?). O secretário de organización do PSdG-PSOE
afirma nestas páxinas que, antes de nada, hai que
comezar a liberar as mentes pensantes galegas para
que sexan capaces de criar en liberdade, sen
condicionantes nen medo.
Son estas mesmas persoas as que, 'chegado o caso,
arremeten contra os cidadáns de Ribadúmia por votar
maioritariamente a un alcalde que a· vox popull situab~
desde hai anos coma contrabandista. Certamente non
é a mellor carta de apresentación para un réxedor,
para un político. Nen tampouco se pode afirmar, como
fixo o seu partido, o PP, co seu responsábel
pontevedrés, Rafael Louzán, á cabeza, que -

descoñecian a situación do alcalde. Moitos dirixentes
da direita da comarca tiñan unha relación directa con
Nené Barral e cos seus negócios, comezando polo
próprio Louzán. Non é de recibo a explicación do ex
alcalde, afirmando que unha cousa son as actuacións
públicas e outra as privadas.
Pero, ainda que fose asi, as actuacións politicamente
máis condenábeis de Barral son as públicas, as
realizadas como alcalde. Actuou, con total apoio do
P.P. comezando polo próprio respoñsábel provincial,
Louzán, o seu tenante de alcalde, do mesmo xeito ca
nos séus negócios privados. Dun xeito moi persoal:
cun total desprezo das leis. Tanto que ninguén quer
talar, denunciar, opoñerse ás suas múltiples
irregularidades.
Non é un feito illado. Podemolo 'ollar en moitos outros
concellos do PP nos que os cidadás están
atemorizados. Pensemos en Dozón, en Avión, Beade,
Laza, Saltar, O Vicedo ... Podiamos citar moitos outros
nos que a maquinária do medo e da intimidación non
permite a oposición nen as liberdades cidadáns. Boa
proba é que, até estas páxinas ninguén talara das
gravísimas irregularidades de Ribadúmia, máis alá do
"erro na vida persoal" do alcalde.•
ANOOATERRA

ESTA SEMANA

4

ANOSATERRA

N 2 988 -ANO XXIV

24 DE MAIO DE 2001

Nené Barral aceitou deixar no ar aconsolidación do Polígono Industrial

Despediuse dos viciños ·nun ·pleno que apresentou a demisión
Os xornalistas eran maioritariamente as persoas que ás
nove e média do serán do
Martes 22 de Maio agardaban
dous plenos municipais en Ribadúmia. O primeiro deles som e.t i a a aprobación pontos
senlleiros relativos a subvencións, o Plano Xeral de Ordenación Municipal e o Polígono
Industrial. O segundo tiña, un
ponto único, a apresentación
da sua demisión por parte do
alcalde popular Nené Barral.
Minutos antes da hora oficial
do primeiro pleno extraordinário, a expectación era absoluta.
Os viciños ian igualando en número aos xornalistas. Ao final
da xornada, máis de cento cin. cuenta habitantes de Ribadú- '
mia agardaban concentrados
diante do consistório municipal
.para despedir ao que durante
dezaoito anos foi o seu alcalde.
Os rumores corrian. O BNG xa
dixera que non asistiria. A prudéncia é boa conselleira nestes
casos, sobretodo nun concello
no que as relacións clientelares
e a violéncia están presentes
de forma constante. A anunciada auséncia dos dous concelleiros nacionalista> contentaba
a todos. Aos simpatizantes do
PP porque ninguén incordiaria
nun momento como ese, aos
xornalistas porque iso garantia
un rápido desenlace, un retorno
a casa asiña, despois dunha
xornada interminábel. Arriba,
nun salón de plenos de menos
de trinta metros cadrados, a
mesa dos concelleiros ocupaba
as duas terceiras partes da estáncia; o espazo restante era
para várias cámaras de televisión, os xornalistas e un cativo

los significaba para o PP deixar
que Nené Barral cjixese a última palabra, que deixase atado
e ben atado o seu polémico
Polígono Industrial. Era, en suma, deixar ao descuberto ao
PP, hipotecado frente a futuras
decisións. Por iso Louzán dixo
non a Nené e este últi.mo tragou. Haberá tempo para aprobar as mesmas cuestións, pero
mantendo as formas, sen dar
bazas á oposición.
Sen nada que tratar, Nené Barral deu por concluído o primeiro pleno extraordinário, ao tempo que, segundo o horário convocatória, anunciou que "en
vintecinco minutos comezará o
segundo pleno e demitirei".
Comezo do pleno no que Xosé Ramón Banal cmunciou.a sua demisión. Eran as dez e n-5a
da noile e, f'ora, cento cincuenta viciños coreaban "Nené, amigo, Ribadúmia está contigo".

grupo de viciños. Entre estes
últimos, a conversa derivaba
cara os nacionalistas. "Os do
non, son os do non'', dicia a voz
cantante, sen dúvida fornecido
con ideas novas acerca dos
concelleiros do BNG. "Eses non
teñen representatividade para
vir aqui", Angadia. "Son os do
non", volvia a insistir.

Pleno breve
· Cando xa pasaban das nove e
meia da noite, desde o Grupo
Popular deslizouse a información de que o primeiro pleno deixaria encol da mesa os asuntos
a tratar. Non se suspenderia
porque non o permite a lexislación, pero tampouco abordaria
nengun dos nove densos pontos
que incluía a arde do dia.
Cando por fin comezou, ás dez
da noite, o alcalde laiouse da
\

auséncia dos dous concelleiros
do BNG. Se cadfa xa non eran
os do non nen carecian de representatividade suficiente, só
se cadra, porque, en realidade,
Nené Barral empregou a sua
auséncia para xustificar deixar
encol da mesa todos pontos da
arde do dia, sen tratar nengun
deles; nen sequer se procedeu
á leitura da acta anterior, que
figuraba no primeiro dos pontos. Era un salvar a cara a contada auséncia dos do BNG.
A razón para deixar a un lado
os pontos .do primeiro pleno estaba na reunión que mantivera
momentos prévios todo o grupo municipal do PP co tenente
de alcalde, vice-presidente da
Deputación e presidente provincial do PP, Rafael Louzán.
O BNG protestara por un pleno
que incluía aspectos moi delicados e de feíto, aceitar trata-

Foron minutos de bocadillo e
espera, até que todo o grupo
municipal do PP saiu da ;llcal-dia e entrou no salón de plenos
para celebrar un acto moi breve. Barral leu un comunicado
no que dicia que ante a abertura de dilixéncias no xulgado número un de Vilagarcia, decidia
· abandonar o alcaldía e o pasto
de concelleiro para que "as
sospeitas de actividades delictivas non impliquen ao concello
de Ribadúmia". Ao anunciar a
demisión, desde fara os viciños
presentes coreaban: " Nené,
amigo, Ribadúmia está contigo". Despois, baixou ao pé do
cpncello, onde esperaban cento
cincuenta viciños, que o abrazaron e saudaron. Xunto a el,
baixaron os restantes concelleiros, entre os que estaba Rafael
Louzán, alcalde provisório en
tanto non se determine que
persoa será a encarregada de
substituílo, tal vez a concelleira
Salomé Peña.•

Rafael Louzán é o alcalde provisório e ta·
mén vice-presidente da Deputación de
Ponlevedra e presidente provincial do PP.

·O precipitado
ascenso
de Rafael Louzán
Rafael Louzán é o flllo político de
Nené Barral. El levouno ao concello e axudouno a escalar no
partido porque se algo non busca Nené é protagonismo público.
Mais o fillo rematou por matar ao
pai. Rafael Louzán é, para a meirande parte dos viciños de Ribadúmia, un traidor. Atraizoou a
Nené Barral ao evitar que lle salferisen os asuntos máis
delicados do concello. Con
frecuéncia non acodla aos
plenos con pontos delicados, pero non puido evitar estar presente en moitos nos que as irregularidades eran palpábeis. As
inasisténcias aos plenos delatan
a Louzán porque con etas trataba
de evitar implicacións
incómodas, as asisténcias tamén
porque facíano coñecedor oficial
das fonnas de Nené. E entre unha falta e unha asisténcia, as desavenéncias entre as duas cabezas do concello só quedaron en
suspenso porque os intereses
comuns eran máis importantes.
Desde o princípio de entrar en
política, Rafael Louzán buscou
limpar o seu pasado de relaclóns
co seu mentor. En 1995 desapareceu da composición do Consello de Administración dunha das
empresas de Barral. Daquela o
seu nome desapareceu de máls
compañias, pero non trascendeu.
As datas coincldlron coa sua entrada en política através da sua
eleiclón como concellelro en Rlbadúmia. A partir dese momento,
comezou a escalar até que
chegou a presidente provincial
do PP. Foi entón cando Raxol, xa
ministro, declarou porse " ao seu
servizo".

Se houbo un episódio que levou
ao PP de Ribadúmia a gañar peso político na organización provincial, ese foi conquerir instalar
a empacadora: unha heroicidade
se ternos en conta todos os
atrancos cos que se enfrentaron
plantas como esta. Con
semellante carta de
apresentación, Louzán acadou
ben logo a vice-presidéncia da
Deputación Provincial.
Pero a avarícia de Louzán mat9uno. Cando o presidente da Deputación, Xosé Abeledo, caiu enfermo, durante a longa baixa Rafael
Louzán atrincheirouse no seu
despacho. Botou man das dietas
e reinou todo o que puido. De
volta Abeledo en Pontevedra,
non gostou do facer do seu vicepresidente. Aí comezaron os problemas. +
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Os contratos nas fundacións non se aiustan ao direito,
di. unha senténcia

5

!

Cento cincuent* médicos contratados polas fundacións sanitárias depend.e'ntes do ~ergas poderian verse afectados
polo recente fallo emitido no xulgado do contencioso número 1 de Ourense. Nesta senténcia, invalídase a contratación de dous fácultativos por parte da Fundación Hospital
de Verín, que depende da consellaria de Sanidade. O fallo
rexeita que a er;ttrevista persoal supoña o 50% dos méritos
para acadar a praza e considera os fundamentos da senténcia aplicábeis aos hospitais do Salnés, Costa da Morte e
Barbanza, asi como o Centro de Transfusión de Sangue e
o Instituto Ottalmolóxico. A senténcia, que alude a outra
anterior do Supremo, considera que non se respeitan os
princípios de méritos e capacidade nunhas institucións
que, a pesares de rexirse por padreados, dependen do
Sergas. A denúncia tora apresentada polo Colexio de Médicos de Ourense, presidido polo ex conselleiro de Sanidade
Manuel Montero, en desacorde coa selección de persoal. +
1
1

Peche d~ imigrantes en Vigo
· Xunto con Xosé Manuel Belras viaxa a Venezuela e Cuba o parlamentário Xosé Francisco Ferreiro Abelleira. Na fotografía, nun dos
actos celebrados en Caracas.

Aviaxe de doce dias lévao tamén aCuba

Beiras comprométese en Caracas
a criar unha consellaria da Emigración
Ante os sóclos da lrmandade
Galega de Venezuela, Xosé
Manuel Beiras propuxo a criación unha consellaria específica para a emigración se o BNG
ten opclóns de governo despois de Outubro. Esta consellaria teria como obxecto adicarse á situación dos colectivos galegas no exterior, nun
momento de graves dificultades económicas, especialmente en América. Beiras explicou na capital venezolana,
que con Cuba, é o destinos da
vlaxe emprendida o Domingo
20 de Maio, que os nacionalistas converterian a actual secretaria xeral de relacións co
exterior nunha consellaria.
"Compre redactar un convénio
para que con fínanciamento do
próprio govemo galego toda a co-

munidade de emigrantes poida
ter acceso ás prestacións sanitári as, educativas e lúdicas que
oferece a lrmandade, o que se
poderia xestionar máis facimente
através dunha consellaria", explicou Beiras en Caracas. Non son
poucos os emigrantes que tiveron
que darse de baixa da lrmandade, con cuarenta mil sócios e presidida por Delmiro Pérez, ao non
poder facerse cargo dos custes.
Na práctica, significa quedar tora
de programas de fármacos gratuítos ou escolares. Na capital venezolana reclamou tamén que os
consulados funcionen como verdadeiros coléxios eleitorais.

Á sua chegada a Caracas, Beiras
recebeu a insígnia de ouro de visitante ilustre do Concejo Ubertadores de Caracas. A delegación que
encabeza o portavoz do BNG ten

a intención con esta viaxe de estreitar relacións ces galegas en
Venezuela e coas autoriddes municipais e estatais. Con Hugo Chávez, como xa se sabia antes de
partir de Compostela, non se puido produci~ o encontro, xa que o
presidente atopábase e;i Irán a µiques de desprazarse a China, pero si mantivo Beiras un encentro
co alcalde maior da cidade, Alfredo Peña. Tamén se reuniu o 22 de
Maio co vicechanceler de Venezuela e con empresários galegos
cos que falou do retomo a Galiza.
A seguinte .parada desta viaxe
de doce dias terá lugar en Cuba
o Sábado 26 de Maio. Será recebido na Habana polo vicepresidente José Ramón Fernández
e, ainda que o lugar e momento
exacto non trascenderon, entrevistarase con Fidel Castro.+

para garantir e controlar o voto exterior

Quintana expuso no Senado
que incluso se levaban dado
casos de votos de mortos polas
irregularidades no Censo de
Residentes Ausentes (CERA).
"Calquer cidadán pode estar in-

cluído neste censo sen ter feito
nengun trámite administrativo.
lsto supón de por si unha disfunción xa que non hai nengun
tipo de control por parte das
Administracións Públicas". Engadiu ademais que "o censo
normal envíase aos concellos e
está sometido a un control. Pero o censo de residentes ausentes non pasa por ese confrol. Convértese nun censo no
que non están todos os que
son, nen son todos os que estan". Esta situación deriva en
que as papeletas de voto e o
certificado de estar no censo
se envian de ofício, facilitando
que unhas persoas podan votar
por outras. "O voto por correio
debe ser pedimento de parte e
non de ofício", argumenta
Quintana, quen defendeu a votación directa nas mesas instaladas en embaixadas e consulados e que o voto emigrante
"l · l.!

Asemblea Constituínte do Processo Espiral
O conxunto de grupos políticos integrados no Processo Espiral, encamiñado á criación dun novo partido político de
ideoloxia independentista en Galiza, apresentou o pasado
22 de Maio a sua Asamblea Nacional Constituínte, que se
realizará os vlndeiros 2 e 3 de Xuño. Os portavoces da
Xestora que tomou conta dos debates prévios á integración
no proceso, salientaron a importáncia de que a maior parte
da militáncia independentista se concentre nun só grupo,
"unha Unidade Popular" que quere ser actualización da
"esquerda independentista e reorganización do Movimen- ·
to de liberación Nacional de Galiza". Estes portavoces
insistiron en que o novo partido nacente será fiel aos princípios de "independéncia e socialismo" e que o seu primeiro obxectivo público é "darlles solucións aos problemas
políticos, económicos e sociais que padece o noso país".+

OPP rexeita a paralisación da balsa de ·0za
-

Debatiuse o Mércores 23 na comisión de Meio Ambiente
do Congreso dos deputados unha proposición non de lei
do BNG na que se instaba a paralisar as obras da balsa
de Oza, na Coruña, e a que os residuos contaminantes
fosen tratados en terra. O deputado nacionalista Carlos
Aymerich, quen sinalou que se lle entregou documentación sobre a balsa xusto un dia antes do debate, alertou
sobre as fugas de auga. O PP rexeitou a iniciativa mentres que o PSOE apoiouna contradicindo deste xeito ao
alcalde da cidade, Francisco Vázquez. +

Instan ao Governo
a defender a frota espadeira

OSenado aproba modificar a lei
O PP non quixo quedar só de
novo á hora de aprobar medidas que garantan e controlen o
voto emigrante. Por esta razón,
aceitou negociar no Senado unha proposta que partia do BNG
através de Anxo Quintana. O
debate que se desenvolveu o
Mércores 23 de Maio, rematou
coa unanimidade dos grupos da
Cámara alta para acordar a
criación dunha ponéncia que
modifique a lei eleitoral. Este
compromiso non se quer adiar,
polo que se sinalou o mes de
Xuño para dita ponéncia que,
en calquer caso, xa non afec~a
rá ás vindeiras eleicións autonómicas de Outubro.

Do Venresl 25 ao Domingo 27 de Maio realizarase un
peche de imigrantes nos locais da CIG en Vigo. O obxectivo desta medida é demandar a regularización dos
extranxeiros que residen en Galiza como xa está
sucedendo neutros lugares do Estado como Valéncia e
Murcia, onde se chegaron a acordos de regularización.+

sexa computábel a efeitos de
distribución de escanos entre
as circunscricións provinciais
no caso de eleicións xerais, asi
como no reparto de concelleiros e deputados nos outros comíc i os. Lembrou que Galiza
conta con máis de 260.000 persoas no CERA, "cáseque o número de eleitores que hai nalgunha províntia".
Mália que o senador popular Vítor Manuel Vazquez Portomeñe
sinalou aceitar a regafjacjentes,
o Senado aprobou finalmente
encomendar á futura ponéncia
que estabeleza un mecanismo
transparente para a inclusión
dos cidadáns nos censos e mecanismos alternativos que equiparen as votacións do exterior
co interior. Anxo Quintana si se
amosou satisfeito cunha resolución que recoñece as anomalias
da actual lei eleitoral. +

.Cos votos incluídos do Partido Popular, a comisión de Agricultura , Pesca e Alimentación do Congreso aprobou por
unanimidade instar ao Govemo central a que presione na
UE a defender os direitos históricos da frota espadeira galega no Atlántico. Ante as tentativas de Brasil e Marrocos por
traballar nunhas pescarlas das que estiveron sempre ausentes, o deputado do BNG Guillerme Vázquez defendia o critério dos direitos históricos nas augas reguladas pola ICCAT, o
organismo que asigna os stocks de peixe espada. "Está
ben que sexamos solidários, pero a solidariedade debe comezar por un país, Galiza, que é do ponto de vista comunítário rexion obxectivo número un e que ten na pesca un
sector estratéxico para a sua economia", recalcou Vázquez.+

Demandan cursos de repetidores
ante a desaparición ·de COU
Achéganse as probas de selectividade e a CIG ven de de_nunciar as modificacións feitas pola consellaria a dous
meses das mesmas para adaptarse ao decreto que regula que as matérias das que hai examinarse son as cursa.das en 22 de Bacharelato. Pero a este únese o problema
xurdido pola extinción definitiva do COU. lsto significa
que un aluno que non supere COU, de querer continuar
estudiando, teria que incorporarse a 22 de Bacharelato
LOXSE, co cal estarla camiño de obter un título do que xa
dispón. A central nacionalista demanda da Xunta a
criación de grupos de repetidores para o ano que ven.•
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OPtNIÓN

VAi AO CURRO UN RATO

SOBREONOME
DAGALIZA

MARIA PILAR GARCIA NEGRO

Júuo DIÉGUEZ
Pasou o dia, pasou a romaria. Alá vai ou,
palabras) ¿Alguén ousaria calcular, de to,
das as voces recollidas no seu dicionário,
tro Dia das Letras Galegas, co seu ronsel
cantas son hoxe de uso comun, cantas re,
de pompa e de realismo. Dunha banda; a
coñecemos como vivas e de circulación
política de homenaxe (¿el haberá unha
corrente? Fagamos leira á parte dos "bue,
outra língua do mundo que receba, en tan
no", "o sea", "Dios", "es que ... " (por "é
pouco tempo, tantas declaracións de
que ... ") "rollo", "verdá", "jeta", "joder",
amor?), a cada paso máis arredada da rea,
"cojonudo" (e tantas outras lindezas do
lidade ruin que vive o idioma no ensino,
machismo encalecido) e, ainda, dos "chi,
nos meios de comunicación, na vida co,
ringuitos", "coñazos" e
mercial, na própria Administración, na
coloquialismos espa,
Xustiza, na publicidade ... Doutra banda, a
ñois vários e variados.
utilización da data e do mes para lembrar,
Deixemos, tamén,
mos que a pergunta fundamental non é
onde o galego xa está, senón orí.de o gale,
nunha tenza á parte, o
vocabulário ou expre,
go ainda non está, pudendo estar e exis,
tir. .. Certo é qµe se non trata de estados
sións que loxicamente
de ánimo, de certezas psicolóxicas ou de
desapareceron ou ten,
conviccións morais. Porque non somos
den a desaparecer, por
l-'esimistas -e si esperanzadas,os- é mes,
mudanzas sociais e
mamente polo que nos mobilizamos, sa,
institucionais non
menores (¿quen di ho,
béndomos que a negatividade da história
xe, por exemplo, "ca,
e do presente se pode rectificar, cunha
sar p'ra": "casou p'ra
prática dinámica (en necesária expansión
e uso crecente) do idioma que nos identi,
tal aldea ou lugar [a
casa do home ou a ca,
fica. Repito: que nos identifica, falemo,lo
sa da muller]"?). In,
ou non o falernos: nen os máis contuma,
tememo,nos polo co,
ces e impúdicos exibidores do auto,ódio
tidiano máis conver,
en estado bruto dan esborrifado esa deno,
minación de orixe indisimulábel, ese
sacional e coloquial.
"acento" inconfungíbel que tan ben reco,
¿Non se usa CURRO co,
ñecen QS de fóra. E ben profundo, por is,
mo sinónimo de "tra,
to, o problema cole :.tivo -portanto, so,
cial, político, que o idioma exteri:oriza. · ballo" (puro español) e
non, na única definí,
Afonde as suas raíces nas areas máis escu,
ras e abisais da nasa personalidade e, can,
ción galega xenuína,
do o damos detectado, asumido e supera,
como "curral"?
do, en afortunado encontro do "ser" co
"querer ser", daquela ternos executado
¿LIGÓN é o apeiro de
labranza (legón, eixa,
unha sorte de autopsicanálise de enormes
da) ou denomina o ra,
consecuéncias. Desa tensión somos fillas
paz ou o home que "li,
e fillos os habitantes desta contempora,
neidade galega, a que tan ben acai a defi,
ga" rnoito?
nición clásica da crise: o vello ainda non
morreu, o novo ainda está nacendo. O
¿PORRO é o- vexetal oÚ
é -só, o cigarro?
vello é o tradicionalismo, o uso diglósico,
dialectalizado, castrapizado. O novo é a
¿SALGO emprega,se co, ·
continuidade dunha prática histórica cua,
litativamente ampliada; a vontade de
rno presente do verbo
"salgar" ou como ídem
pórmos a funcionar un novo marco de
do verbo (español) "sa,
asociacións e de interaccións para a lín,
lir"?
gua que este país criou; a aspiración a me,
llorarmos a sua utilización oral, a sua es,
crita, a praticarmos á cirurxia reparadora· ¿CHIVAR é arredar os años ou os cuxos das
nais ou é (español) "delatar", "acusa_r" al,
en rosto tan maltratado por tanto domí,
nio, tanta invasión, tanto desprezo ...
guén?

Ainda lembro como un meu curmán, do
meu tempo, de nome Xosé Ramón, era
chamado "Sé" de neno,rapaz. ¿Onde van
as "Maruxas" e as "Maricas" (ben sei: te,
mos, en traca, moitas Írias, Albas, Antias
e Mínias ... )?
¿Tamén acabaremos substituindo "bico" ou
"beixo" por "beso" (ou ''besiño"), cando BE,
SAR, en galega, é, e só
é, preparar a terra para
a semente?
Dirá,se,me que uso
casos extremos. Qui,
zabes que si. Se cadra
é inevi~ábel que fale,
mos asi: "é que me pi,
rra", "encanta, lle",
"descarao", "está feito
pó", "me mola moi ,
to", "no te jode",
"igual" ou "ao mellor"
(por talvez, se cadra,
quizá ... ). Pode ser.
Propoño que incorpo,
remos, decantado,
"ailolailo", "ele!",
"achilipú", "digo!". E,
desde logo, "guay".
Reservemos, iso si, o
"corazoncito gallego"
para "Era boa!" ("Era
buena!", en bilingüís,
mo (h)armónico).
Ben, é unha via. Da,
quela, deberemos sa,
ber que VAl AO CURRO
UN RATO non signifi,
ca, en denotación ga,
lega, o absurdo "va al
corral un ratón", se,
nón que, na verdade,
significa "vai traballar
un pouco". "Igual",
asi, nos "acordamos"
de que nos debemos
"acostar" "temprano"
para ir "a" "currar" ao
dia "siguiente" "guay"
e non estar "feítos
pó", porque, se non,
se "chivan" ao xefe "y" "es que" non se
pode ser tan "ligón". ¿Vale? Nota: Adu,
be,se todo isto, "alomenos" durante un
"rato", cun pouco de "gheada", que está
moi de moda e, asi, damos,Ue á fala algo
máis de "catejoría" popular. Xa "ven,
drán" tempos mellares, "si Diolo quer" ...
"Y" "si no" xa "te" digo que, "igual" "os"
"falarei" outro dia do "gallego,verdá".
"Sólo" "si" hai "necesidá", eh!•

'Porque
non somos pesimistas
-e si esperanzadas--osé polo que
nos mobilizamos,
sabéndomos
que a negatividade
da história e
do presente
se pode
rectificar"

Per40,me por camiños de melancolía que
, me afastan do centro a que quería chegar.
Desculpe -quen ler- este rauta de tristu,
ra, que· non se compadece coa conciéncia
alerta e coa prática viva e consciente de
tanta xente que quer ser, na Galiza, gale,
ga en toda a plenitude do termo, que re,
xeita ser galega a tempo parcial e baixo li,
· berdade vixilada, que quer transmitir a
naturalidade de exercermos de tal cos ve,
llos e cos novas, cos pais e cos fillos, con
amigos e con descoñecidos, cos pares e
cos superiores, na proximidade e na dis,
táncia, n 'l confianza e no trato formal.
Vaiamos ao asunto.
·
Nesta ocasión, ponderou,se o grande e im,
pagábel labor de· D. Eladio Rodríguez Gon,
zález, aut0r do dicionário enciclopédico co,
ñecido polo seu próprio nome, e fixo,se
lembranza continuada ·do valor imenso dun
traballo lexicográfico, de que ben deitamos
ainda hoxe: tantas e tantas palabras recolli,
das, tantas e tantas definicións exactas,
tanta expresividade e "riqueza estilística,
transvasadas do mellar que produciron os
nosos antepasados. Vaia para el e o seu me,
ritísimo esforzo o noso recoñecimento ili,
mitado, por nos proporcionar tanta utilida,
de e coñecimento de nós mesmos.
Mais ... ¡canto palabreado gastamos coas

¿RATO é (como só pode ser) o animal ou é
(en infracción semántico, léxica aberrante)
medida do tempo?
¿U,los, os FRANCISCO, FARRUCO, Fuco de
antano, hoxe ~n que todos son "Paco"?

GoN~ÁLEZ

A discussom sobre o nome do nosso país
evidencia o máximo grau de desidentifi,
cac;.om histórica a que os galegas podíamos
ter chegado, e, em boa medida, representa
a alegoria do '~dilema de Carvalho Cale,
ro", que é o da nossa identidade. Sobre o
carácter radicalmente ideológico (e em
absoluto filológico ou histórico) do deba,
te, ninguém <leve ter dúvida, e é por isso
nec:_essário denunciar a manipulac;.om
"pseudo,científica" com que as vezes se
pretende enganar a opiniom pública. Nom
nos parece que se poda invocar o argu,
mento da possível "galeguidade" original
da forma Galizja., postulada pelas Normas
ILG-RAG (1996:56): "A terminación ,cia
é patrimonial na metade oriental do galega (pa.cio, cansacio, andacio, etc.)"; o facto
de existir urna isoglossa Pw;o/P(lfio óu que
vocábulos como farr;a tenham variantes do
tipo "farcia" ainda vivas em falares actuais
galegas nom nos permite colocar no mes,
mo plano a forma Galiza, em que remos,
inequivocamente, a consoante sonora, que
corresponde ao resultado mais "popular"
do cj/tj latino; estaría no mesmo plano que
o castelhano ra.zon, nom no de ra¡;ion, for,
ma claramente semiculta, que em galeg0'
portugues perde também o iode: TQfOn .
Formas como páciD , caruácio, andácio alter,
nam com pa¡;o, cansa¡;o, andafo, e estam
no mesmo caso que rai;om/rQfi.on mas, que
saibamos, nom existem casos de alternan,
cia quando o resultado do cj/tj latino é ser
noro, que surge evidentemente em palav,
ras mais populares.
O facto de que nom tenhamos urna explica~m satisfatória para a origem do /i/ de
Galiza só revela o nosso desconhecimento
da verdadeira forma latina que está na ba,
se, e nom nos autoriza a considerá,la pa,
lavra serni,culta, sobretodo porque esta su,
posic;.om norn explica o /dz/ medieval. O
próprio fonema inicial é problemático
quanto a sua justificai;om histórica; segun,
do assinala Menéndez Pidal "Gallaecia en
vez de Callaecia, sonorización explicable
[tratamento de c, inicial como intervocá,
lico por fonética sintáctica], aunque también pudo influir la analogia de Gallia, co,
mo creen Hübner (Monum. Ling. Iber. ,
1893, pág. XCVII) y Camoy (Le Latín
D'Espagns, 1906, p. 154), o bien pudo influir la disimilación, como prefiere Leite
de Vasconcelos (Lif5es de Philologia, 1911,
p. 129, nota 3 )".Sobre a evolu~o dos gru,
pos ,tj,e ,cj, considera que a evoluc;.om
normal castelhana é para + na posi\:ªº
intervocálica e para '\:' depois de consoan,
te; isto contrasta com o comportamento
típico deste grupo ern galego,portugues na
posic;.orn intervocálica: ern espanhol dá um
fonema sonoro e tanto na ortografía me,
dieval corno na de Nebrixa encontramos
tizón, vezo, tristeza, pozo, aguzar, o mesmo
que azero, corteza, erizo, lazo, amenaza;
igual ratione razón, satione sazón, minutiare desmenuzar, que *panniciolu pañizuelo.
O galego,portugues oferece sernpre conso,
ante xorda: ~om, pofo, agur;arJ o mesmo
que aceiro, ccrrtÍfü, ourifo, ~o. E freqüente
a flutuac;.orn entre xorda e sonora no mes,
rno termo. A causa de fazeMe ~ um antigo
z pode ser o cultismo que detivo a sonori,
za\:om, cultismo manifesto en prafa, por
manter pr, em vez de ch'. Outras vezes a
causa será umha duplica\:orn da consonan,
te oclusiva, por efeito do iode: já ern latirn
brachium se escrevia também bracchium,
braccium, daí bra¡;o; junto de Matianus en,
contra,se escrito Mattianus (Mattia poma)
y daí Tl1llfÜil, logo f1U1fd e 11lllflÍ· •
Juuo DIÉGUEZ GoN<;:ALEZ é profesor
na Universidade de Santiago
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PARLAMENTO

Aoposición califícao de eleitoralista edi que é un 'refrito' sen iniciativas inovadoras

Família -apresenta un Plano contra..

Menos tortilla e
máis debate

a Violéncia de Xénero para a vindeira lexislatura

Debatíase unha moción do
BNG sobre a mellara dos
servizos veterinários da Xunta e no Pleno só estaban 17
deputados do PP. García
Leira comunicou que se procedía á votación e os representantes populares empezaron a colarse apresuradamente na sala. O deputado
nacionalista, Alfredo Suárez
Canal, intentou convencer ao
presidente do Parlamento
que entrar no pleno cando
comeza a votación é ilegal
pero non tivo éxito. "Eu son
o que digo o que é ou non é
legal", indicou Garcia Leira.
De contado sucedéronse os
reproches: "Os votos gánanse nas turnas" (sinalou un
popula(J, "vótanvos para estar ai, non tomando café"
(contestoulle un da oposición),
"menos tortilla e máis debate",
engadiu un compañeiro. +

-0- P. BERGANTIÑOS

"Se vostede se chamase Antón i a en troques de Manuela
chamaríalle Antoñita La Fantástica". Con esta "brincadei- - "
ra" referiuse a deputada do
BNG, Pilar Garcia Negro, á
conselleira de Família durante
a apresentación no Parlamento do Plano Galega de Acción
Contra a Violéncia de Xénero
(2002-2005) o Martes 22 de
Abril. A deputada puña de manifesto deste xeito que o documento -cunha previsión orzam entária de 3.400 millónsnon compromete nengunha
cantidade para esta lexislatura
e queda supeditado a que o PP
revalide a rnaioria absoluta.

López Besteiro non puido evitar
as acusacións de electoralismo
da oposición ao apresentar un
plano sobre o que actual Governo da Xunta non vai ter nengunha responsabilidade. "En Outubro as turnas talarán , mentras
tanto isto é unha irrealidade política", sinalou Garcia Negro que
se queixou de que o plano tora
remitido aos grupos parlamentários 24 horas antes do debate . Durante a comparecéncia
-que se producia a petición própri a- a conselleira fixo unha
análise sobre a violéncia de xéne ro e explicou as diferentes
medidas recollidas no documento. lnxírese no Plano Estatal de Loita contra a Violéncia e
ten como obxectivos, segundo
explicou, "fomentar a educación
en igualdade, reforzar os recursos sociais existentes e potenciar a coordenación entre os diferentes organismos para garantir o apoio ás vftimas da violéncia de xénero".
Pero desde a tribuna a deputada do PSdeG , Maria Antónia
Álvarez Yáñez, calificouno de
''folletin" e utilizou vários exemplos para pór de manifesto que
se trata dun relatório de obxectivos previstos hai catro anos no
111 Plano de lgualdade e de medidas deslabazadas que xa aparecían recollidas en anteriores
actividades da Consellaria. "Deberi an coidar as formas e non
repetir iniciativas cando menos
de forma literal", engadiu ao
tempo que reclamaba "seriedade e responsabilidade en lugar
de demagóxia, publicidade e
propaganda". García Negro tamén acusou á conselleira de facer "a mantenta unha vulgar
análise das causas da violéncia
de xénero" e dixo que o documento pláxia medidas propostas
polo BNG hai seis anos. "Non
nos queixaríamos de apropriación indebida se houbese vontade para levar adiante medidas
moi concretas que nós xa ternos
proposto nesta Cámara e que o
PP votou en contra". O deputado de EdeG, Anxo Guerreiro, tamén coincidiu cos outros dous
grupos da oposición ao referirse _
á iniciativa como un "refrito" que

Amoréase o traballo
do Executivo
M9 Pilar García Negro acusou á conselleira de facer unha vulgar análise do problema da violéncia de xénero.

non contempla medidas inovadoras e comprometidas. Guerreiro defendeu a publicación
das senténcias dos agresores, o
incremento de penas e criticou a
López Besteiro por pon promover unha reforma do Código Penal cando "si que o fai no caso
da Lei do Divórcio".
Unha das iniciativas que recolle o plano apresentado pala
conselleira é o servizo gratuíto

de información e de asisténcia
en xuizo de faltas através dun
convénio que, segundo asegurou López Besteiro, xa asinaron a Consellaria de Família, o
Servizo Galego de lgaaldade e
o Consello da Avogacia de Galiza. A oposición puxo en dúbida esta afirmación e criticou a
demora da posta en marcha
desta proposta que xa funciona, a iniciativa do BNG, no
concello de Compostela. Du-

Remata a lexislatura e compre apurar. Pésie as adverténcias dos Servizos Xurídicos do Parlamento o PP
aprobou un proxeC;to de Lei
sobre o réxime xurídico que
non inclue disposición transitó ria. A oposición advirte
que con este valeiro quedan
sen regtllar os procedimentos administrativos actualmente en marcha. A .Xunta
- tardou dous anos en redactar o proxecto e enviouno á
Cámara por trámite de urxéncia. Se correxian o despiste
corrian o risco de non poder
aprobalo por falta de tempo.•

A. PANARO

rante a sua intervención, a
conselleria, explicou que entreoutras medidas o plano ·contempla que as mulleres maltratadas teñan acceso preferente
ás vivendas de promoción pública, subvencións pola sua
contratación, a ampliación dos
servizos de protección oficial,
as casas de acollida, os meiadores e pontos de encontro, e
a criación dun rexisto específico en casos de violéncia. •

Compareceu para explicar aactuación da Xunta frente afebre aftosa

Sobran
administrativos

Diz Guedes afirma que
o sector gadeiro ten 'máis forza ca nunca'
"A EEB é case que unha anécdota" se se compara, ao entender de Diz Guedes, coas consecuéncias que pode acarrear
a aftosa. O conselleiro de Agricultura co.mpareceu na Cámara, a petición do BNG, para dar
canta da actuación da Xunta
frente a esta febre e gabouse
de ter impedido a sua aparición
no país. Diz Guedes, como el
mesmo indicou "optimista",
cualificou a situación do sector
de "esperan?adora" e afirmou
que ten "máis forza que nunca,
máis consumo, máis venda .e
mellares prezos". Pero os grupos da oposición -que insistiron
nas perdas que a EEB e as medidas contra aftosa supuxeron
para os gadeiros- non compartiron a sua eufória e criticaron a
falta de medidas·paliativas.
Ao entender do deputado do

BNG, Emílio López, esta comparecéncia chega tarde, dous
meses e médio despois do peche das feiras, e sen que o
Executivo teña feíto balance
das consecuéncias da crise
provocada pola EEB. López
non conseguiu, ao igual que
Francisco Sineiro (PSdeG),
que o conselleiro cuantificase
as perdas derivadas da febre
aftosa -segundo as organizacións agrárias 21.000 millónse mantivo que nos últimos meses o sector estivo a soportar
unha "reconversión brutal" con
un importante incremento de
gadeiros que abandoaron a
actividade, con perda de renta,
poder adquisitivo e mercados,
así como a interrupción do ciclo produtivo.
Tamén foron en balde os esforzos de .Sirieiro para que o

conselleiro explicara onde se
autorizaron, "se é que se autorizaron", as concentracións de
gado cando estaban proibidas
as feiras. Mália a insisténcia do
deputado -que denúnciou tallos nas medidas de seguridade nos portas e aeroportos- o
conselleiro só aclarou que estiveron "controladas" palas cooperativas. Xosé Manuel López
Pazos, de EdeG, tamén criticou que as medidas que se tomaron foran máis estrictas no
transporte interior que na importáción desde o exterior. Pala tarde, o .PP rexeitou unha
proposición ·non de lei apresentada polo PSdeG e apoiada polo BNG e Grupo Mixto
para a mellara da situación dos
gadeiros afectados pola crise
do mercado vacun e a elaboración dun plano de medidas de
ordenación do sector.+

.-

Educación criou 64 ciclos
formativos de Administraci_ón ~e en Silleda veñen de
opositar 2.000 persoas para 250 prazas na Administración. O sector naval de
Vigo ten que buscar. tora os
profisfonais e na comarca
do Deza non hai nengun c)clo de móbeis e madeira. E,
segundo descrebeu a deputada nacionalista Olaia Fernández Davi[a, o que debe
ente:ider o Governo da
Xunta por planificación educativa acaida ás necesidades do mercado. 1nterviu
para apoiar unha proposición non de lei do PSdeG
referida a posta en marcha
dun programa para garantir
un contrato de traballo en
prácticas de seis meses
aos mozos que rematen a
FP. O seu custo é de 1.100
millóns, menos ambiciosa
que os 16.000 millóns que
a Xunta anúncia que investirá este ano para dar emprego "a grupos en risco de
exclusión". Non prosperou. •
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Desde Maio de 1987, o IGN detectou douscentos catro sis.mos arredor da presa
"Gadafi informou do caso a
Organización Mundial da Saúde, ao comité internacional
da Cruz Vermella e ao
Crecente Vermello e que o
caso será visto por un tribunal".+

Alarma en Chantada, Taboada e
OSaviñao .por novos terremotoS
de 3,6 á beira do encoro de Belesar
de 1997 obseNa unha secuéncia
de repeijcións con magnitudes que
van desde 2, 1 á 3,9.

-0- G.L.

Dous novos terremotos de
idéntica intensidade, 3,6 deDa información recollida polo IGN
graos na escala de Richter,
dedúcese que, na véspera da sése rexistraron o pasado dia
rie de 22 efe Maio do 97, que pro20 e 21 de Maio á mesma hora
vocara derrubamentos e innumeda madrugada, 1,30 nas inmediacións da presa de Belesar. - rábeis danos en Sárria e BeceO Instituto Geográfico Nacional
(IGN) situou o primeiro destes
sismos no lugar de Segán, á
beira do encoro de Belesar; o
segundo ocorreu no lugar de
San Salvador de ínsua, concello
de Taboada, a escasa distáncia
dorio Miño en Belesar.

Estes dous tremores non tiveron
réplica e foron sentidos en O Saviñao, Chantada e Taboada coma ·
un estroncio que .movea breve e
intensamente a terra e provocou
grande alarma. Moitos viciños de
O Saviñao abandonaron as suas
casas asustados polo ruido, que
compararon a unha explosión. O
tremor foi percebido alén da área
de Belesar deica Lugo, Ourense e
o Nordés de Pontevedra.
Desde Maio de 1987, o IGN detec. tou douscentos catro terremotos
nas beiras da presa de Belesar. O
lnfonne Sobre la Serie Sísmica de
Lugo-3, elaborado polo IGN despois do terremoto do 22 de Maio

•

rreá, a terra tremeu no concello
de Taboada que 'linda co encoro.
O Informe situa un terremoto de
magnitude 2,9, rexistado o 16 de
Maio de 1987, ás 5.00, no Monte
das Carballeiras, do concello de
Paradeta, á beira mesmo do encoro de Belesar. Este sismo deu
lugar a oito obseNacións. O dia
30 do mesmo mes, a terra tremeu no Monte da Amada, segundo o o Informe, e o epicentro
deste sismo de intensidade 3,2
situárase na beira sul do Miño, a
menos de cen metros do encaro.
O 6 de Outubro de 97, ás 16.26
horas, o IGN gravou nos sensores de A, Rúa, Mondoñedo, Santiago e Zamáns (Vigo) un terremoto de magnitude 3,9. Segundo
o Instituto, o epicentro deste novo sismo estaba en 42º42 'OO"N 07º :croo O. Estas coordenadas
acaen no lugar de Lamas, perta
da desembocadura do Arroio Pequeno, á cento cincuenta metros
do embalse dé Belesar.

Os dados do Informe descobreron que o antecedente da série
de Maio pasado foi un tremar de
terra localizado en 42º41 'N 07º41 '0, de magnitude 3·, con oito obseNación, acorrido o 10 de
Abril pasado. Estas coordenadas
son as do epicentro no Monte da
Amada, do concello de Paradeta,
á menos de 50 metros do vaso
do encaro de Belesar.
Esta crónica repetición de sismos
á beira do encoro de Belesar, on. de Unión Fenosa ten instalado. un
obseNatório sismográfico, confirmouse no Estudo Sísmico da-Galiza (Esiga~ unha campaña que decorreu no veran do 97 e que pagaron a Xunta, a deputación de Lugo
e o Instituto Geográfico Nacional.
Nas conclusións do Esigal reco- méndase un estudo específico da
repetida incidéncia dos tremores
de terra á beira dos encoros. Moitos xornais e emisoras comentaron ao pé desta· proposición do
Esigal o alto número de investigacións realizadas en todo o mundo
(sobre todo nos Estados Unidos)
para estudar a inducción de terremotos por encoros. Despois do
presidente da Xunta recusar $Sta
h:pótese como terrorismo científico, a Administración autonómica
non considerou a proposición do
Esigal e embargou durante 22 meses o pago da campafia. +

INNERE STIMME

SU QUELL'ABISSO CHE CI SCAVÓ
EDUARDO GUTIÉRREZ

Hai uns días, a Consellaria .de Agricultura anunciaba
que .está traballando para evitar a extinción da galiña de Mós e, por iso, facia público o patrón racial e
criaba un rexisto. Semanas antes un anúncio semellante do departamento de AgricuÍtura do Govemo
Basco provocou unha enxurrada de aldraxes de tono
xenófobo nos plumíferos habituais da "villa y corte"
e nos conspícuos tertulianos metropolitanos, fan ser
as eleicións en Euskadi e era precisa bosta en· cantidades industriais. Francisco Umbral chegou a escreber que "Hitler só proxectara depurar unha raza, pero
Arzalluz quer ideoloxizar mesmo as galiñas mirando· Hes o RH e guindando para España -ese vertedoiroas que 'non serven". Un tal José Javier Solabre di: "o
galo vasco autóctono, ¿será o que non ten os ovos
grandes que pon a galiña vasca tan grandes de 60
gramos?" E outr.o, lñaki Ezkerra, afirma: "Podo prometer e prometo que na Euskadi constitucionalista
que naza o dia 13 non haberá galiñas eliminábeis.
Até niso se notará o cambio".
'

bretodo como recurso instrumental de comentaristas, no que á par da combativa galiña, figuren éxitos his~óricos tan notórios como a guerra de Cuba e
as rogativas posteriores perante os ingleses para que
os yankees non lles comesen as illas Canarias, ou relíquias como o avión Plus Ultra, glória da pátria hispana, pero do que nunca se di que foroh os británicos queri. o mercaron por chatarra, para restaurá-lo e
conservá-lo no museu de Hendon, ou xestas tan heroicas como o bombardeo de Belgrado sen declaración de guerra rrientras asistían como impávidos espectadores ao a~samento dos caladoiros con redes de
emalle a deriva

Quizais tamén, e como complemento, conviria un
Repertório Acumulativo de Figuras Raciais da España eterna e imorredoira, <;omezando por ese decisivo
· impulsor das reformas penitenciárias que se chamou
T orquemada e continuando por Isabel de Castela,
avanzada na popularización d·os hábitos hixiénicos e
· rematando polo xeneral Franco e a sua iconografia
Se nos deixáramos levar polo entusiasmo destes ocomáis própria, aquela que o caracteriza como centinerrentes demócratas é óbvio que a comparanza máis
la de Occidente, isto é, rodeado da sua guarda persoal tocada de ttfrbante con pincho no curuto.
pertinente seria coas limachas. Porque r~sulta que esta
cabila está adscrita a funcións xomalísticas cuxa obriE tamén para os glosadores políticos vai a .guinda figa é informar-se para poder informar. Existe un Rexisto de Razas Españolas do Ministério de Agricultura
nal, que procede do Macbeth, de V erdi'"Ma spesso
desde hai moitos anos e un Catálogo Oficial de Razas
l' empio spirto d' averno/ parla, e c'inganna veraci detti, /
e n~ abbandona por male<{etti / su quell' abisso che ci
Autóctonas. Por certo, é o Ministéri~ de Agricultura
quen inscrebeu a raza de galiña española ~hamada
scavo, canta o xeneral Banquo, is to é: Mais a miúdo
Combatiente español de imperiais recendos bélicos
os crueis espíritos da néboa / din verdades para nos engaque seguramente gorentarán a sensibilidade dos plúm- . nar ,/e logo deixan-nos, malditos, /sobre o abismo que
beos contertúlios radiofónicos cuxa intelixéncia e seneles mesmos abriron.
sibilidade cabe no tamaño do cerebro dunha quica.
¿Ahondará coas eleicións bascas ou arriscarán-se nas
Pero aquí o que xa comeza a ser unha nec~sidade é a
próximas a qued8:f de novo en porrancho? Veremos,
apem~ra dun Rexisto de T razabilidade Española soson españois.+
·

Palestina baixo
o Apartheid
Nelson Mandela denúncia que
o Apartheid, o ¡¡istema racista
dos colonos británicos,
alemáns e holandeses en Suláfrica, revive en Palestina da
fnan do Estado Sionista. Mandela corrixe ao colunista do
The New York Times Thomas
Friedman, no INTERNET 'MA_ ..
GAZINE ( GCMHP) de Gaza:
"O Apartheid rematou en Suláfrica pola nosa firme loita popular verbo da paz e a seguriO líder da Revolución Líbia
dade. A protesta do povo e
Mohamed Gadafi declarou
outras accións ó podian conna clausura do cúmio africaducir ao establecemento da
no sobre o VIH celebrado en
democrácia. Se cadra resulta
Nixéria que a axéncia norteextraño observar a situación
americana de espionaxe, a
en Palestina, e máis específicaCIA 1 pagou a personal sanitário en Bengasi (a 1.000
mente a estrutura das
quilómetros de Trípoli) para
relacións políticas e culturais
entre palestinos e israelitas coque infectase coa SIDA a 400
cativos líbios. A información ma un sistema de Apartheid. O
é da AxÉNCIA P ANAFRICAerro está en pensar que o proNA DE INFORMACIÓN
blema de Palestina comezou
(PNA) con sede no
,
en 1967, como escrebeu Fried·Senegal. "Aos laboratórios
man na sua coluna Primeíro
Memorando de Bush. Non
da CIA fóiselles o virus das
comprende que os problemas
mans cando o experimentaban con presos haitianos. Isde 1948 ainda non están resolto non o di Gadafi senon
tos, como por exemplo o capimoitos científicos de todo o
tal asunto do retomo dos refumundo. A teoría de que a in- xiados palestinianos. O confüfección foi causada por moto entre Palestina e Israel non
nos en África carece de funé só un problema de
. <lamento porque os africanos
ocupación militar. Os palestilevan séculos convivindo
nianos non teñen un Estado
independente: están baixo a
con símios e a enfermidade
dominación económica e conapareceu no ano 1980". Para
trol de fronteiras dos israelitas.
probar .a sua acusación, "Gadafi deixou abraiado aos asis- A separación válelle a Israel
tentes do cúmio de Abuxa
para non ter unha minoría pa(Nixéria) ao revelar que un
lestiniana que poderia volvermédico e cinco enfermeiras
se maioria no futuro. Nese caso, Israel seria un Estado
de nacionalidade búlgara recoñeceron que transmitiran a democrático bi-nacional ou
SIDA a 400 rapaces do hospiun Estado de Apartheid. O Estal universitário de Bengasi
tado Palestiniano non pode
por inducción de axentes da . ser un apéndice do Estado xuCIA e do MOSSAD (o serdeu s6 polo interese de preservizo secreto israelita)". A
var a pureza xudea de Israel. A
axéncia senegalesa sinala que descriminaci6n racial dos palestinianos
SCHOT / ALGEMEEN DAGNBLAD, ROTIERDAM en Israel é
diária. Israel
privou a millóns de palestinianos da
liberdade e
das súas propriedades.
Perpetuou un
sistema de separacion e
desigualdade;
encarcerou e
torturou
sistemáticamente a milleiros de palestinianos
en contra das
leis intemacionais e emprendeu unha guerra
contra a poboación civil,
en especial
contra os nenos". +

Gadafi
acusa á CIA
de espallar
a SIDA
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Cal é a preocupación
principal do PSdGPSOE nestes momentos?

sións innecesárias, coma en Vigo e Pontevedra. Pero eu penso que
xa está reconducido.
Boa proba é que, ao dia
de hoxe, están os orzamentos aprobados. Un
concello que é capaz de
aprobar os presupostos
con ampla maioria ten
as liñas mestras da política municipal funcionando. Polo tanto, é preciso
talar de normalidade positiva nestes governos.

Sen dúbida nengunha a
crise que están atravesando os sectores produtivos básicos da nosa
economia. Tanto o sector gandeiro coma o
pesqueiro están a suportar unha situación realmente difícil na soedade máis absoluta. Fraga
e o PP xa deixaron de
governar hai tempo

O BNG apresentou un
borrador do seu programa e o PSdG·PSOE
tamén fixo públicas as
suas liñas mestras.
Lendo ambos textos
cales son as diferénci~s?Cos programas_
encima da mesa é posíbel un governo autonómico conxunto?

Onte o conselleiro Diz
Guedes afirmou no
parlamento que a situación do sector gandeiro é de "alegria" ...
O conselleiro de pesca, Amáncio Landín e
o próprio Fraga tamén
negan que exista crise
no sector pesqueiro ...

Os do BNG e o do PSOE
Se o conselleiro afirma
son dous proxectos polítique o sector agrário está
cos distintos, polo tanto,
alegre, está a renunciar
teñen importantes difeá sua condición de conréncias. Nós pensamos
se 11e i ro . A respeito da
en darlle satisfación aos
crise pesqueira tampou cidadáns. Preocúpanos
co coinciden con nindesenvolver unha política
guén : nen cos mariñei,, de educación, de cámbio
ros, nen cos armadores,
tecnolóxico, de investiganen coas forzas sindición ... para iso fai falta dica is, nen coas outras
ñeiro. O BNG propón un
forzas políticas e sociais.
modelo de financiamento
Que lle pergunten ás coautonómico que non
marcas do Baixo Miño,
comparte o PSOE. Se
do Morrazo e do Barbannós queremos facer esas
za se é importante ou
políticas, é preciso dicer
non. Se hai ou non hai
de onde saen os recurcrise. Non só están quesos. O BNG vive moi
dando traballadores en
condicionado pola ideoloparo, barcos amarrados,
xia nacionalista, carece
indústrias que ven merdo pragmatismo necesámada a sua capacidade
rio e non di de onde sade produción, senón que
car os recursos. En todo
se está a desfacer todo
caso os que teñen que
un tecido produtivo que
opinar son os cidadáns.
levou moitos anos monEles deben de avaliar catar. O que non se pode é
da un dos proxetos. Un-0- A EIRÉ
pasar dun dia para outro .
ha vez que se celebren
de afirmar que o acorde
as eleicións e que os cicon Marrocos é moi im- O SECRETÁRIO DE ORGANIZACIÓN DO PSdG-PSOE, ANTÓN LOURO, FORMOUSE NAS FILEIRAS ASAMBLEÁRIAS DO NACIONALIS- dadáns opinen, sabemos
portan te a que dá o
o que teremos que facer
MO DURANTE A TRANSICIÓN. É, POLO TANTO, UN BON COÑECEDOR DE AMBAS CULTURAS POLÍTICAS. AMIGO DE ENTENDIMEN- naGaliza.
mesmo non firmalo.

Antón Louro

'As relacións do PSdG-PSOE eBNG deben aliarse através
do traballo positivo nos concellos'

Aluz das suas respos-

TOS E CUSTÓDIO DAS SUAS IDEAS CANDO AS TEN QUE FACER PALABRAS. DEIXA TRASLUCIR, POLO TANTO, MÁIS QUE AFIRMA.

tas semella que o Go-verno Fraga non só é Incapaz
de facer nada por mudar a situación, senón que se dedica
a negar o evidente.
Fraga anunciou as eleicións dez
meses antes de celebrarse e o
Governo está, desde aquelas,
de propaganda permanente. O
problema non é que esteña o
PP, senón que están as institucións públicas por el governadas. Non teñen vergoña nengunha en utilizar os recursos
P,úblicos na campaña partidária.
E unha situación indecente e
moralmente repobábel.

Os resultados de Euskadi
Vostede estivo a comezos
desta semana en várlas reunións do seu partido en Madrid. Se ternos en conta os resultados de Euskadi, semella
que a chuvla fina, que pretende Rodríguez Zapatero que
impregne ao eleitorado, non o
empapou o suficiente.
A situación política en Euskadi é
moi particular e hai que entender os resultados dentro desa
situación. Os socialistas de Euskadi gañaron posicións facendo
polític·a nunhas condicións moi
dif íceis. Defendemos a paz e a
convivéncia neste proceso eleitoral e seguirémola defendendo.

Non contemplan logo un cámbio do PSOE. González, Guerra, lbarra, Chaves .•. , falan
dunha nova estratéxia.
A estratéxia que defende Felipe
González é a mesma que defende Zapatero e os dirixentes
do PSE. Nós ternos unha boa
relación histórica co PNV, un
enorme traballo feito xuntos e ,
un grande recorrido comun. O
PNV, hai algun tempo, posibelmente coa millor intención, tomou decisións que nós entenderóos que eran erróneas. O tempo danos a razón e o PNV está
a reconsiderar, en certa medida,
as suas posicións. lsto leva a
que a política en Euskadi poda
entrar nunha nova fase de colaboración entre PNV e PSOE.

Pódese dar esa colaboración
sen rachar o pacto antiterrorista?
É un acordo de princípios. Contra
o terrorismo hai que estar. Nun
momento determinado entendemos que habia que explicitalo. No
País Basco todo cidadán debe de
ter o dereito e a liberdade para
defender o que crea que ten que
defender, pero sen violéncia.

López Aguilar, responsábel
de política ·autonómica no seu
partido, falou mesmo da posi-

bllidade de reformar a Constitución ...
O PSOE foi impulsor da Constitución no seu momento e defendé mola como instrumento de
convivéncia no Estado. Pero
non excluimos nada, sempre
cando se faga desde as reglas
que a própria Constitución marca. P.ódense facer os cámbios
necesários pero desde as reglas
do próprio xogo democrático e
do ordenamento constitucional.

Pero todos estes meses, cando
os nacionalistas talaban desta
posibilldade, eran anatemizados equiparándoos co terrorismo. ere que despois das eleiclóns de Euskadi haberá unha
volta atrás nesta estratéxia?
Conio pode condicionar esta
as relacións do PSdG-PSOE e
BNG na Galfza se antes se vian
afectadas por este clima?
Non podemos facer a política
galega condicionada por territórios que teñen situacións espe.ciais e moi deticadas. Na Galiza
podense defender as causas
con liberdade. As relacións entre PSOE e BNG deben ollarse,
por exemplo, nos .concellos, cun
traballo moi positivo para o conxu nto da cidadania, que nos
permite continuar con esta colaboración.

Hai xente dentro do seu partido, coma Francisco Vázquez,
que ten afirmado que pactar
co nacionalismo é espúreo.
O compañeiro Vázquez nunca
fixo unha manifestación en termos tan contundentes como
vostede afirma. El introducia algun que outro matiz. Pero en todo caso~ o partido ten unha dirección, uns respoñsábeis que·
toman as decisións que consideran oportunas. O compañeiro
Vázquez respeitaraas.

Pérez Tourlño pon a
meta eleitoral en desbáncar ao PP do governo. Semella que non poderán facelo
sen contar co BNG. Non están
a cometer o mesmo erro que
hai catro anos perpetrou Abel
Caballero ao non explicitar un
acordo cos nacionalistas?

A respeito dos governos municipais, tense afirmado que a
imaxe que se dá á cidadania é
distinta naqueles governos
nos que o alcalde é nacionalista ou socialista. Cree que é
así? A que pode deberse?

O PSOE .ten como obxectivo
prioritário levantar unha alternativa frente a un partido en declive como é o PP. O PSOE está
en millores condicións ca nunca
para ser alternativa constrastada: un partido coesionado, unha
alternativa creíbel e un lider con
capacidade de govemo. Nós podemos modernizar este país e
sacalo do atenazamento no que
está sumido poc i:nor do_governo
do PP. Haf que sacarlle o medo
ao país e sacarlle o medo aos
nosos criadores, vítimas da rede
clientelar. O PP está chupando
as maiores enerxias do país. .

Non comparto esa afirmación na
sua totalidade. Existen alcaldes
con máis experiéncia, coma o de
Santiago, o que permite unha
maior coordenación. En Lugo tamén se está a realizar un bó traballo. No Ferrol, o alcade nacionalista está a levar as cousas
con moita tranquilidade. Ten sucedido, na primeira parte deste
periodo de govemo, que por carta rixidez ideolóxica e de capacidade de dialogar, se criaron ten-

Aspiramos que o noso proxeto
político acade o respaldo de
amplos sectores da cidadania.
Pensamos que é preciso que os
sectores máis progresistas entandan que o partido que está
máis capacitado para levar
adiante un progreso de democratización e de. cámbio é o
PSdG-PSOE. Evidentemente,
non excluimos a colaboración
neste proxeto do nacionalismo
democrático.•

Acordos co BNG

··'
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A. PANARO

A mobilización de Compostela, a prol do galego no ensino, crebou a monotonía dunha xomada festiva.

Máis de 3.000 persoas
maniféstanse
en Compostela para que se cumpr~n os mínimos no~ centros
.
.

·un Día das Letras para entrar e sair da escola en galego
Seguen a entrar máis galego-falantes na escota dos que saen.
Por esta razón, Compostela converteuse doutra volta no ponto
de encentro dos que apostan por un 17 de Maio como data para
reivindicar un compromiso real da Administración -coa língua
própria. Máis de tres mil persoas ·a codiron á convocatóriá dunha manifestación nacional en defensa do galego, que viña precedida polo Correlíngua e que tivo como protagonista o sistema
educativo baixo o lema "O galego no ensino, matéria pendente".
ós asistentes reclamaron unha
maior presenza do galego no
sistema educativo e demandaron da Xuntá que se garanta o
direito dos nenos e das nenas a
seren escolarizados no idioma
próprio e que, cando menos, se
cumpran os mínimos estabetecidos por tei. A mobilización partiu
as doce e média da Alameda e
percorreu as ruas de Compostela encabezada polos líderes das.
organizacións convocantes: A
Plataforma polo Ensino en Galegcr-=na que participan A Mesa
pala Normalización Lingüística,
AS-PG, CCOO, CIG, Nova Escala Galega, STEG; BNG e Esquerda de Galicia.
Xa na Quintana, Concha Cos-

tas, presidenta da Mesa, tembrou durante a sua intervención que nalguns niveis educativos chega ao 50% o incumpri-.
mento do decreto que regu)a o
uso do galega no ensino. E un
dos dados que pon de manifesto o informe elaborado no ano
1998 pota própria Consellaria
de Educación, que tamén confirma que seguen a entrar no
ensino máis nenos e nenas galego-falantes dos que saen, "o
que demonstra -engadiu- que
o noso sistema educativo segue a ser desgaleguizador''.
Adrián Pena, un estudante de
13 anos, foi encarregado de ler
o manifesto no que se denúncia a desídia da Xunta á hora

de garantir o cumprimento da
lexistación soore esta matéria
e que aplaude as iniciativas dirixidas á galeguización que teñ en desenvolto nos últimos
anos o profesorado, as ANPAS
e o próprio alunado. Fai referéncia este documento a que o
galega en non poucos centros
non é máis que unha simples
matéria de estudo, ben lonxe
de se converter na língua veicular do ensino. Ao · fio, as organizacións convocantes critican "as iniciativas oficiais que
en troques de apostar por me.d idas de intervención directa,
seguen a moverse no plano da
celebración arredor de efemérides simbólicas como o Día das
Letras Galegas ou o actual
Ano Europeu das Línguas, que
en nada contribuen a dinamizar
o necesário debate social sobre a recuperación do idioma
nos diferentes _ámbitos da nosa
sociedade".
Outro dado significativo é que
por exempto, na comarca do

Regueifas, malabares e pe>esia
fora das institucións
Artabria. Xuntáronse na praza
Rixidez e acartoamento non se
de Rosalia de Castro un cento
deron nunha marea de actos
de persoas, pasaron pota praque concettos e asociacións
za do tnferniño e remataron ·no
celebraron; actos nos que non
Cantón. En Compostela, no
se vestiron garavatas e nos
pub A Medusa organizaron.ur:ique se percurou o aspecto
ha celebración orixinal na noite
máis lúdico da homenaxe a
do Xoves, o Dia da Poesia de
Etádio Rodríguez. Asi en PonMullerés. Os clientes do bar reteceso decidiron celebrar o 17
de Maio con regueifas. A aso- • cebian un pequeno cartafólio
ciación cultural "Monte Branco"
con versos de Lupe Gó.mez,
Chus Pato, lsolda Santiago,
quixo _lembrar aos que conserMarta Dacosta e Ana Romaní,
van este xeito de tradición oral:
entre outras. O teatro e a músiSuso e Antóni.o de Xornes, o
Atrevido de Grixoa, Costa de
ca centraron a celebración en
Xaviña, Catviño de Tallo, FerBetanzos. Primeiro co folk de
min dé Terranova e Guillermo
Fiando/a, e despois con A vida
da Rabadeira.
é soño, representada por Sarabeta Teatro.
Malabares e música tradicional, por outra parte, foron esMenos lúdico e máis reivindic_ollidos pota ferrolá Fundación
cativo resultou o protocolo eta-

borado pola recén constitu ída
Rede Escarlata, grupo formado
por intetectuais e xornalistas.
Verbo dunha língua timi.Oamente introducida no ensino,
unha literatura que se debe
apelidar galega en contraposición con outras que non precisan tal como carta de apresentación, e uns meios de comunicacióñ' no que os intereses privados priman sobre a tíngua,
trata este manifesto. "O Día
.das Letras Galegas ten que se
converter, por ·riba da festa
compracente de foto fixa, no
espazo comun de .análise, reflexión e reivindicación dunha
política lingüística verdadeiram~nte normalizadora que atenda a todos os ámbitos da sociedade", di.+

de semana antes da manifestación, a Consellaria de Educación "convidou" públicamente á sociedade en xerat, e ao
profesorado en particular, a facer un maior uso do idioma
próprio. Frente a este tipo de
pronunciamentos Costas reivindicou "medidas efectivas
como realizar cursos de forma. ción axeitados e específicos
por áreas, criar equipas de
Límitase, criticou a presidenta
asesoramento e apoio, elaboda Mesa, a enviar circulares
rar e difundir material compleaos centros nas que tembra o
mentário en galego ou facer un
que di a tei que regula as maseguimento pontual do cumpritérias que se deben de impartir
mento da Lei". +
en galego. En concreto, o fin
Satnés, na que se ten estudad o a evolución do Decreto
247/95, o incumprimento desta
normativa nos centros de ensino neste momento sitúase no
51 %. Concha Costas engadiu
que pésie a estas porcentaxes
a administración "bota batóns
tora" e· teima en negar a realidade.

De San Clódio a Barcelona
Dentro e fora do país son
moitas as persoas e
colectivos que se apontan
ao Dia das Letras; se no
número anterior dábase
conta das celebraclóns do
colectivo de emigrantes en
Trintxerpe, ao lado de
Donóstia, tamén é noticia a
Universidade de Barcelona
por acoller a comemoración.
E van xa doce anos desde
que a institución catalana
celebra a data. A
organización corre a cárrego
da area de Filotoxla Galega e
Portuguesa. Para o Venres
25 está prevista a
representación de teatro
·Estrema de Raul Dans coa
interpretación da agrupación
Furafollas. Ademais na
Biblioteca Xeral da
Universidade de Barcelona
pódese visitar unha
exposición bibliográfica
titulada "Eladio Rodríguez e
a lexicografia galega".
Pero de volta á Gallza, San
Clódio, parróquia natal de
Eládio Rodríguez acolleu o
acto institucional da Real
Académia, da que o
homenaxeado fara
presidente. Coa preséncia
dos seus descendentes,
interviron ao remate da
sesión académica

extraordlnárla Xesus Alonso
Montero, Salvador Garcia
Bodaño, Antón Santamarlna
e, como peche, Francisco
Fernández del Riego. Ao
tempo, en Compostela, o
historiador Francisco Rlo
Barxa recebia das mans do
presidente Manuel Fraga o
Prémlo das Letras e Artes de
Galiza, que se entrega con
motivo do 17 de Malo. Pota
sua parte o Consello da
. Cultura, apresentou unha
edición facsimilar de
Folerpas e a data foi
aproveitada para dar a
coñecer portal electrónico,
coa dirección
www.consellodacultura.org.
As tres universidades
galegas ofereceron
diferentes programas de
actos. Cabe destacar a
edición dun libro con textos
de autores galegos e
cubanos por parte da
Universidade da Coruña.
Álbum literario 1907inclue
textos de Anxel Amor Rulbal,
Manuel Lugris Freire,
Eduardo Pondal, Galo
Salinas e Floréncio
Vaamonde, entre outros. O
reitorado coruñés acolleu a
apresentación o dia 18 con
Xosé Luís Mellán, Alonso
Montero e o Xosé Maria
Dobarro.+ '
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OBNGexixe

a reapertura
dá negociación
con Marrocos
O grupo do Partido Popular (PP) no Congreso dos
Deputados rexeitou unha
proposta do grupo
nacionalista galego do
BNG para solicitarlle a Bruxelas a reapertura das negociacións con Marrocos. ·
O deputado do BNG en Madrid Gulllerme Vázquez, .
consider~ que existen posibilidades de chegar a
acordos pero carécese de
vontade política para
afrontalos.

A manifestación ele Cangas clemandou o recoñecimento do Sáhara Ociclental como único interlocutor válido nas águas

pesquei~.

Sindicatos earmadores quéixanse da incompeténcia das administracións .

Os mariñeiros reclaman na rua
o direito a volver ao caladoiro saharaui
-0- CÉSAR LORENZO GIL

Tanto a parte sindical da Mesa pola Defensa da Pesca como
a Asembles de Mariñeiros do Morrazo lembraron na rua a
necesldade de que a frota galega poida volver faenar no caladoiro do Sáhara. Entrementres os governos galego e español discuten con Bruxelas un programa de reconversión
alnda sen definir, as xentes da pesca procuran impedir o
afogamento dun dos sectores máis Importantes de Galiza.
Convocados polos sindicatos
CIG , CCOO e UGT, cantos de
mariñeiros cortaron o tránsito na
ponte do Miño en Tui o pasado 21
de Maio. Dous días antes, a
Asamblea de Mariñeiros en Loita
do Morrazo reunía 4.000 persoas
nas ruas de Cangas. Ambas as
protestas tiñan unha orixe comun,
a necesidade oe que se resolva o
grave problema da frota saharaui
e se asegure o futuro da pesca.

as medidas sociais de acompañamento cando son conscientes
de que esas medidas responden
só á sua exclusiva competéncia."
Para a Asamblea, a negociación
entre a UE e Marrocos está viciada desde o início, ao non se convérsar directamente C95 reais proprietários das águas. E-por iso que
se considera a presión ás institucións para que aceleren o proceso
de independéncia deste território
como un paso fundamental para
asegurar a volta ao caladoiro.

A manifestación de Cangas demandou o recoñecimento do Sáhara Ocidental como único interlocutor válido nas águas pesPescar e só pescar
quelras, ao entender que a ocupación marroquí é ilexítima seA mobilización da ponte de Tuiguindo os ditames das Nacións
Valenc;a tivo por obxectivo chaUnidas. Ao mesmo tempo, a
mar a atención das autoridades
Asamblea exixiu que se respecgalegas, españolas e europeas
ten as axudas aos mariñeiros · sobre o grave problema dun copor parte das administracións
lectivo "ao que se lle nega o direipara impedir casos de marxinato de pescar'', explicou o portavoz
pión social entretanto non se so- - da CIG·Mar, Xabier Aboi. Nesta
'luciona a crise pesqueira.
protesta, médio cento de mariñ~i
ros cortaron a ponte con pneuManuel Camaño, portavoz da
máticos incendiados sen provoAsamblea, acusou os governos
car incidentes nen moléstias para
de Compostela e Madrid de ino tránsito. "Debemos combinar a
competéncia ao non trataren co
loita na rua, a presión instituciointerese debido o grave problema
nal o próprio sector e a negodos centos de mariñeiros que leciación. Só asi conseguiremos
van máis dun ano sen traballo.
que nos escoien", recalco u Aboi.
"Poñen a excusa de que a UE
non acepta darlles diñeiro para • Para o sindicalista, a situación

actual da frota do Sáhara é moi
complicada por mor da desídia
administrativa. "O governo español fixo un programa de reconversión bastante abstracto,
que ainda non está finalizado e
que nen sabemos en que se
basea", explicou. "Mais o que
lles importa arestora é pelexaren con Bruxelas por ver quen
ten que pagar o resultado do
seu próprio desastre na negociación. Aznar e Fraga queren
que lles saia de balde e Europa
non está disposta a ficar como
a ruín deste filme."
Os sindicatos participantes na
Mesa pola Defensa da Pesca
saíron insatisfeitos da sua xuntanza co secretário xeral de Pesca Marítima, Samuel Juárez. Para Aboi, a sua atitude é coerente
coa postura governamental en
todo este longo período, incapaz
de dar unha solución e sen con-

sideración nengunha coas propostas sindicais apresentadas.
Xabier Aboi segue a confiar na posibilidade de que se produza un
acordo entre a UE e Marrocos. "Só
cun cámbio estratéxico, con vontade de asinar, pódese conseguir
que os marroquis acepten a volta
da frota galega. Nós estamos convencidos de que esta é a única saída válida. Non queremos facer
outra cousa, queremos pescar."
O voceiro da CIG-Mar ere que as
institucións están a utilizar politicamente as axudas aos mariñeiros.
"Non haberá problema para prorrogar os subsídios de 151.000
pesetas ao mes. O que pasa é
que aprobarán cada axuda de
mes en mes para saír moito na
prensa e darlle á opinión pública a
impresión de que os mariñeiros
están a gañar médio millón e que
o problema non é tan profundo."•

Centos de mariñeiros cor1aron o tránsito na ponte do Miño en Tui o pasado 21 de Maio.

Vázquez afirma que neste
tema o Estado español está a demostrar neste asunto o seu escasísimo peso
político en Europa. "o Governo fai de burro apaJea- do. Burro por defender con
entusiasmo a nefasta
negociación de Franz
Fischler; apaleado por non
recibir a cámbio as prometidas axudas para programas alternativos de industrialización para as comarcas afectadas."
O congrésista galego
tamén se referiu ás complicacións na negociación
con Mauritánia para recolocar parte da frota. "Hai
dias, o ministro de Pesca
falábanos da idea de
ubicar alguns buques en
águas de Mauritánia, pero
este país di agora que vái
renegociar á baixa o seu
actual convénio de pesca
coa UE".

Cañete e Fischler
O pasado Mércores, 23 de
Maio, remataron tamén en
Bruxelas as conversas entre o ministro de Pesca español, Miguel Árias Cañete,
e o comisário europeu
Franz Fischler. Cañete apnr
s,entoulle
político
austriaco o primeiro borrador do programa de reconversión. Para o ministro, este proxecto "é moi ambicioso e busca a recuperación
da actividade económica
para os afectados pola falta
de acordo no Sáhara".

ªº

Este proxecto está baseado en.tres pontos: a reubicación de parte dos
buques noutros caladoiros
nos que si hai acordo, a
criación de sociedades
mixtas con outros países
con riqueza pesqueira e a
· modernización da frota. Na
prática, o máis concreto
que se desprende desta
primeira análise é a necesidade de desguazar todos
os barcos con máis de 15
anos e facilitar a
incorporación a empresas
mixtas dos que estean por
debaixo desa idade, mais
sen concretar con ewue países e en que mares.•
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ENCRUCILLADA NA UNIÓN EUROPEA
}ORDI CLIVILLÉ

..

Como xa é habitual, cada vez que os quin,
en Bruselas o papel de pedigüeño que en
ce integrantes da Unión Europea deben
Madrid acostuman a facer os conselleiros
afrontar problemas importantes e tomar de,
dos diferentes govemos autonómicos, .c un
.cisións, resucitan os plancexamentos na,
sorriso de orella a orella.. Como se resolve,
donais derivados das circurutáncias partí,
rá? Dárasenos a mitade do q~e se pede e a
culares de cada Estado, a ·cor dos diferentes
cargo donoso diñefro público teremos que
· govemos e sobre todo das .consecuencias
pagar as prexubilacións
'que estas decisións· podan ter, para os set.Is · aps traballadores do
líderes, nas seguintes confroiitacións elec,
mar e compensacións
torais. Botemos un ollo dos temas que ago,
aos armadores.Señores
. ta mesmo hai sobre a mesa.
· ~añois, ser dependen-'
.
.
tes · conleva ·estas. misé,
• PESCA. D~s~ois do fracaso das nego . . . rias, entenden agora
nosas queixas?. ·
··
·ciacións entre a Unión Europea e Marrocos
sobre o acordo de pesca, España pide com,
pensacións económicas co fin de reestrutu, ·, • AMPLIACIÓN AO
rar a frota pesqueira que habitualmente fae;
LESTE DA UNIÓN
naba en augas territoriais marroquinas. E
EUROPEA. Cando a ci,
preciso aprofundar no tema para compren,
meira de N iza xa anun,
der a situación. Cando España non renun,
ciei as consecuéncias
ciaba ás súas competéncias sobre este tema
negativas que a amplia,
e negociaba directamente con Marrocos,
ción co~portaria para
sempre se chegaba a un acordo, por enriba
España. E evidente que
de simples cuestións económicas, o governo
no momento en que se
.
español tería en conta as consecuencias so,
produza a incorporación de novos países,
dais que para cenas zonas do Estado terian
cunha renda sensibelmence inferior á dos
unha ruptura que significaría a perda de in,
países ata hoxe máis pobres de Europa, co,
gresos dun grande número de famílias que
mo son España, Grécia e Portugal, os fon,
dependen deste sector de produción, o go,
dos que hoxe recebemos deberán ser com,
verno asumia o pago de cuotas asumindo o
partidos, co fin de financiar a sua reestrutu,
éncarecemento do produto que isto signifi,
ración, con Polónia, Hungría, Rumania,
caba. Agora é ·diferente, para a maioria dos
Bulgaria ... , España terá que ser solidária,
demais países da UE, o non acordo con Ma,
como o foron os países ricos de Europa con
rrocos significa poder adquirir o peixe a me,
nós. Agora tócanos ser contribuintes netos
llor prezo, polo tanto para a maioria dos
e seguro que asi será. Para Alemaña o pro,
quince isto significa ..mha vantaxe. O go,
blema é outro, Alemaña teme unha inva,
vemo espñalol pede unha compensación
sión de traballadores procedentes destes
para reestruturar a frota, o seu proxecto non
paises, sobre todo porque seu ingreso na
convence á comisária de presupostos e esixe
Unión suporalles os mesmos problemas
máis claridade e rigor no estudo apresenta,
que, no seu dia, sofrimos nós: peche de em,
do polo ministério español de Agricultura,
presas non competitivas e consecuente,
Gandeiria e Pesca. Non deixa de ser incere,
mente incremento do paro. P,ara os ale,
sanee ver ao ministro español interpretando
máns o problema é grave, sempre foran xe~

~A proposta

'

.

:..

A xustificación que deu o BCE foi que era
nerosos coa inmigración, seguramente pqr,
que a man de obra que entraba era básica,
posíbel dado que a inflación en Europa es,
mente peonaxe, non competía cos traballa-.. taba controlada. Desgraciadamente ao dia
seguince anunciouse que non só non estaba
dores autóctonos, -facían e fan traballos
controlada, senón que, agás en Fráncia, es,
que os próprios alernáns xa non queren rea,
lizar. O problema actual é que dos países do
ta teriase incrementado. Agoi:a a Reserva
Este emigrarán traba,
Federal rebaixou de novo os cipos de ata o
4% e, polo tanto, quedamos desmarcados
lladores especializados
e técnicos e istos si que
de novo, o euro segue en descenso frente
serán competéncia, á
ao dólar. A economía europea desacelérase
e estáncase a creazón de emprego correndo
baixa, para os pr<?prios
o risco de que, en España, entre nunha no,
alemáns. Unha vez
máis, as diferéncias
va época·de destrucción de postos de traba,
abismais entre os quin,
llo. A solución só pode ser política, como
ce, fa¡ imposíbel che, · xa propón Alemaña: criar unha Europa fe,
gar a solucións xustas;
deral á que España e Fráncia se opoñen
frontalmente, se ben no caso francés semé,
a diferentes intereses
llame que a sua oposición é puramente cir,
fan falla diferentes so,
cunstancial. En Fráncia aprox(manse unh~
lucións e moitas veces,
estas deben ser diame,
eleicións á presidéncia da República ás que
o primeiro ministro, Lionel Jospin, pensa
tralmente opostas.
concorrer, mal poderia irlle a campaña se
• POLÍTICA MONE ..
de entrada admitise supeditar a República,
que aspira a presidir, a un governo federal
TÁRIA. Probablemente
por enriba de tan adorada institución fran,
o tema máis trascendente, o que máis nos
cesa. Jospin debe resistir, sabendo que a
pode afectar, non tan só a nós senón ta,
curto ou longo prazo a unidade política é
m,én ós quince membros e ps que nun futu,
ro se integren á Unión Europea é, sen dú,
inevitábel, a úncia saida é a federación ou
confederación de estados. O caso de Aznar
bida a dificulcade, por parce do Banco
é diferente, acaba de sair centrifugado do
Central Europeu, de poder realizar unha
política monetária independente á vez que
País Basco e como bon mesetário ainda leva dentro o espfrito de "con el imperio ha,
coerente. Por enésima vegada debemos in,
sistir no difícil que resulta, ao devandito
cia Dios" e difícilmente pode nen can só
entender, non xa admitir, que España corra
organismo a toma de decisións. As econo,
o risco de transformase nunha "comunida,
mias dos integrantes da UE son tan diver,
de autónoma". O caso español é unha có,
xentes, que fan imposíbel unha actuación
válida do BCE. É máis, todos os bancos
pia reducida do de Gran Bretaña. O ter si,
centrais do Ulundo están condicionados
do un imperio marca e cecais esca sémola
polas decisións que toma a Reserva Federal
imperial é a causa pola que Blair e Amar
americana. Tanto é así, que a última seteñen tan boa sintonía apesar das suas dife,
mán o Banco Central Europeu se viu forzarentes ideoloxias. Teremos que agardar
do a babear o tipo de interese ata situalo ao
porque hai camiños que non teñen retomo
4,5% igualándoo ao dos EUA.
e este é o caso da Unión Europea.+

.

de ·Alemaña pará sair
da ·crise económica ·
é camiñar a unha
Europa federal"
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Modelos políticos
e.estratéxias eleitoriais
MANuELCAO

Na criación do bon ambiente de negociación, que se truncou o pasado Luns

21~de

Maio, tiveron un papel fundamental o conselleiro
A.N.T.

de Política Territorial, Xosé Cuiña e o akalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fem6ndez Lores.

ACIG acusa ao proprietário da empresa de querer escarmentar os folguistas

Oparo de La Unión persiste ao non
haber acordo sobre os despedimentos
A folga dos traballadores de Transportes La Unión continuará
até que a dirección da empresa non cámbie as condicións sobre despedimentos. A última hora do Luns, 21 de Maio, o comité de empresa e o proprietário Raúl López achegaron as
suas posturas pero finalmente racháronse as negociacións ao
chegar ao ponto das baixas que a compañia deberia asumir.

só 3 ou 4 dos despedimentos.
"Pase o que pase nos tribunais,
este sindicato vai arroupar sen fisuras os traballadores. Somos
conscientes de que este paro é
unha proba de resisténcia e non
podemos fallar."

Raúl López pretendia incluír no
documento do acordo entre traballadores e empresa unha cláusula pola que a dirección se gardaba o direito de despedir até oito empregados escollidos libremente polos danos da compañia. A CIG, sindicato que ten a
maioria dos membros do comité
de empresa, considerou que esta medida non era axeitada, tendo en conta que oito traballadores solicitaron a baixa na compañia. É por iso que o sindicato
fixo unha contraproposta, que
facia corresponder eses despedimentos pedidos pola dirección
coas oito baixas voluntárias.

Na criación do bon ambiente de
negociación. que se truncou o pasado Luns, 21 de Maio tiveron un
papel fundamental o conselleiro
de Política Tenitorial, Xosé Cuiña
e o alcalde de Pontevedra, Miguel
Anxo Femández Lóres. O rexidor
pontevedrés foi ponte entre os
traballadores en folga e a Xunta,
para que Cuiña presionase a Raúl
López na necesidade de acabar
co paro. As xestións desembocaron nunha mesa de diálogo, que
parece quedar médio morta, se
atendemos ás palabras públicas
dos directivos da empresa.

Ainda hoxe, o comité de empresa agarda resposta. Para Rafael
Iglesias, responsábel comarcal
do sindicato nacionalista, parece
moi difícil que se retomen as
conversas logo deste desencontro. "Nós eremos positivo o resto
do acordo. Conseguimos que se
lles fixese caso ás nosas demandas nunha porcentaxe suficiente
como para volver ao traballo. Pero o tema dos despedimentos é
inasumíbel pola nosa central."

Iglesias considera que asinar o
documento proposto por López
seria un grave erro. "De que serviría unha folga de máis de cen
días se acaba con despedidos?
Non quero ser responsábel dunha vitória laboral con eses danos. Non seria xusto nen conveniente para o noso futuro", explicou. O dirixente da CIG mantén
que a postura do proprietário de
La Unión responde a un desexo
de escarmento e de vinganza
contra os traballadores que foron á folga. "El quere que haxa
vítimas da mobilización para
desprestixiala. Cando se retire
aos 17 expedientados denomínaos terroristas, esquecendo
que durante máis de 20 anos,
nalguns casos, foron bons traballadores que se sacrificaron polo
ben da empresa", relata Iglesias.

Cuiña e Lores na sombra
O fracaso das negociacións ábrelle a porta á intervención xudicial
no conflito entre La Unión e os
seus traballadores. Rafael Iglesias xa adiantou que espera que
os xuíces declaren procedentes

López advertiu publicamente os
folguistas que non sentará namais que para asinar un documento igual ao apresentado na
última xuntanza. "Se a CIG quer
unha saída negociada, que aprobe os princípios de Compostela.
Non hai outro camiño", resaltou.
Este ponto de vista converte en
pouco probábel que se ch~gue a
algunha saída denantes de que ,
se inície a fase xudicial deste
conflito que cumpre o Xoves, 24
de Maio, 115 días de folga. •

Arredor de Castelao

É recurso fácil atribuir aos erros dos estrategas do Partido Popu,
lar o fracaso colleitado nas eleicións ao Parlamento de Vitória.
Habitualmente, as estraléxias políticas tefien fondas raiceiras
nos valores básicos que representan os partiqos políticos polo
que non hai liberdade absoluta á -hora de elaborar proxectos e
desefü~r estratéxias para acadar o poder nunha sociedade deter,
minada. Cada forza política representa un colectivo social e
ten uns dirixentes que non son intercambiábeis. A estráiéxi~
do PP á hora de tentar o asalto ao poder en Ajuria fuiea é per,
fectamente coerente co seu_modelo político da España unifor,
· me. O feito· de que os· resultados non foran os esperados deriva
da in:fluéncia dos outros grupos' políticos que tamén forman
parte do xogo democrático. O que fracasou o día 13 de Maio
non foi tanto a estratéxia eleitoral senón o modelo político, so,
cial e institucional proposto polos partidos estatais e que, ainda
que aparecía habilmente difuminado na campaña, foi percibido
con nitidez pola maioria social vasca.
En realidade, a estratéxia do Partido Popular do 2001 pode asi,
milarse, en parte, á seguida polo govemo igualmente maioritá,
rio de F. González nos af'l.os 80 cando intentou desaloxar do po:der autonómico catalán ao nacionalismo aproveitando.a sua Pº'
sición de predomínio absoluto no Estado e utilizando <con espe,
cial acerto e oportunidade política o famoso escándalo da Banca
Catalana. Nótese que en ambos casos os partidos estatais cami,
ñaron de ganchete e só o fracaso posterior fixo abandonar ese
camiño. Os partidos estatalistas comparten como valores 'bást,
cos a consideración perniciosa sen matices do~ nacionalismos,
·en xeral, e dos nacionalismos basco e catalán, en pai-ticular. En
case todos os inquéritos de valoración, cataláns e bascos com,
parten o liderazgo dos máis odiados, dos máis beneficiados polo
Govemo central, dos menos solidários, dos menos simpáticos,
etc. Impresiona a contumácia valorativa á contra das áreas económicas máis desenvolvidas e industrializadas do Estado.
Volvendo ao anterior, o Partido Popular non lixo máis que reanudar con todos os meios ao seu alcance o combate contra o
nacionalismo máis ' p~rigoso e irreductíbel. Na retag:uda, os
custos políticos da acometida serian nulos, salvo fracasos exce,
sivos, polo que o incentivo ao ataque implacábel contra o "mal
do Norte" semellaba c~aro.
P6is ben, neste embate o PP lanzou ao seu mellor activo, Ma,yor Oreja, o político mellar valorado de España, conseguiu o

· apoio entusiasta do seu máis directo competidor político e contou co respaldo total e absoh.ito de todos os meios de comunicación estatais, e incluso cos principais do País Basco. A prác,
tica do asasina~o terrorista contra os membros dos partidos
estatais viña supoñer a lexitimación moral e política para tentar o.asalto ás institucións vascas consideradás clave para o
control da actividade terrorista e para neutralizar a deriva sobe,
ranista das forzas políticas. nacionalistas. Hai que recoñecer que
a situación_era moi propícia e tentadora para intentar dunha
' vez por todas a creba dos nacionalismos exacerbados e domeñar á
sociedade vasca. Ademais, a vitória en Euskadi significaría un
aviso a navegantes que rendiría os seus froitos moi axiña en
Catalunya e neutralizaría por anos ao principql competidor Pº'
lítico que poderia optar entre exercer de aliado rosmón ou in,
gresar directamente como asa esquerda do PP.

'O PP pode seguir p~stulándose
a ollos do eleitorado español
como o máis decidido defensor
da España ráncia pero unida, ·
con réditos eleitorais
indudábeis"

De Mª Pilar Garcia Negro
NÓS OS GALEGOS

A NOSA TERRA.

Os resultados obtidos non estiveron á altura das previsións,
mais convén non enganarse, o PP pode seguir postulándose a
ollos do eleitorado español como o máis decidido defensor da
España ráncia pero unida, con réditos eleitorais indudábeis. Pola contra, o PSOE deberá espabilar rápido e marcarse un perfil
político e programático próprio e ben definido que ten que
alonxarse na forma e no fondo do seguido até agora. •
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· Aorganización nace contra aliberalización dos horários e
pala criación dunha.Escala de Comércio

lnditex gaña un 23 por cento
Sete mil comerciantes asócianse a UCOGA. no seu primeiro dia na bolsa

"Queremos deixar claro que non
nacemos en contra de ninguén
senón que nacemos en defensa
do pequeno e mediano comércio
de Galiza, cubrindo un oco que
pensamos estaba valeiro", explicou Xosé Oreiro na apresentación
en Compostela da Confederación
Unión do Comercio. A riova organización, que preside Oreiro, materializa a división existente no
seo da Federación Galega de Comércio, que p'reside Xosé Luis
Femández Nuñez. As diferéncias
sairon á luz cando esta última
apoiou o d~creto de liberalización
de horários da Xunta que deixa ao
pequeno comércio en desvantaxe
coas grandes superfícies.

proxecto que lles oferecemos e,
sobre todo, que estan legalmente
constituídas, que teñe:i actividade e que pagan pontualmente as
s~as cotas", explicou Oreiro tras
expor que Ucoga reune xa a 19
organizacións' locais e comarcais
cun total de 7.000 comerciantes.
Na rolda de prensa de apresentación o Martes 22 de Maio participaron ademais de Oreiro, asociado a Acotes en Santi(!go, a vicepresidenta Encarna Alvarez, directiva da Asociación do Calvário
de Vigo, o secretário Xose Bangueses, directivo da Federación
do Morrazo, e Xosé Manuel Domínguez, directivo da Asociación
Obelisco da Coruña.

"A representatividade da nosa
confederación está fóra de toda
dúbida, posto que se trata de organizacións que se están aderindo libremente, despois de calibrar seriamente as vantaxes do

Con sede en Compostela, Uco·ga maniféstase contra o decreto
de liberalización dos horários
que combater·á dunha maneira
"civica e legal". Asimesmo entrevistaranse cos partidos políticos

para coñecer que pensan sobre
o decreto de cara ás vindeiras
eleicións de Outubro. Ademais
de defender a criación dunha
Escala de Comércio, por entender que é imprescindíbel formar
especialistas, Ucoga quer promover a posta en marcha dun
plano de xubilación anticipada
. para os comerciantes maióres
de 60 anos cun mínimo de actividade demostrábel de 25 anos.
"Estamos convencidos de que é
unha via para realizar unha verdadeira modernización do tecido
comercial de Galiza, dando ademais unha boa saida aos que se
queiran retirar", explica Oreiro.
A Unión do Comércio comarcalizará a sua estrutura ao entender que
"os problemas que afectan ao comércio de Santiago son distintos
aos da Coruña ou aos de Bergantiños; e os de Pontevedra distintos
aos de Cangas ou A Estrada''.•

·A empresa téxtil galega lnditex conseguiu unha revalorización do 23,54 por cento na
sua primeira xornada no
mercado bursátil, ao pasar
cada acción dos 14, 70 euros
(2.446 pesetas) de prezo
prefixado aos 18, 16 (3.022
.pesetas), o pasado Mércores, 23 de Maio. lsto supón
que os investidores que mercaran valores da sociedade
radicada en Arteixo gañaron
3,30 euros (549 pesetas) por
cada título en só tres horas.
Con este bon comezo, a compañia que agíutina as marcas
Zara, Pull & Bear, Stradivarius, Massimo Dutti e Bershka
pasa a valer 1,92 billóns de
pesetas e mantén con firmeza
a sua candidatura a entrar na
elite empresarial da bolsa española, o lbex 35. Arestora,

lnditex é a sétima compañia
máis cara do estado, só detrás de Telefónica, BBVA,
BSCH, Repsol-YPF, Endesa e
lberdrola.
Con estes resultados, o proprietário da maioria do capital
de Zara, Amáncio Ortega, convértese no home con máis diñeiro flutuando na bolsa de todo o estado e coloca a empresa que el fundara no primeiro
pasto indiscutíbel da indústria
galega. Através do conselleiro
delegado da compañia, José
María Castellanos, Ortega xa
anunciou que este investimento permitirá afrontar a expansión prevista para este ano e o
que vén, con abertura de novas tendas e reo rganización
estratéxica de várias marcas
para aume ntar ainda máis a
rehdibilidade. •

COMÉRCIO XUSTO NO SUL. .. E NO NORTE
XoAN HERMiriA GoNzALEz
Por sexto ano conse..::.ut_ivo as Tendas de
Comércio Xusto, englobadas a nivel euro,
peu na rede News, convocaron o Dia Euro,
peu das Tendas de Comércio Xusto (19 de
Maio). Na Galiza coincide cun auxe e ma,
durez dese sector é co nacemento da Rede
Galega de T endas de Comércio Xusto re_,
centemente constituida polas catro tendas
existentes no noso país.
Estamos a falar dun movemento solidário
amplo que busca non só reducir a pobreza
dos paises empobrecidos por médio da axu,
da senón que busca analizar en profundida,
de as causas estruturais desta pobreza e
asentar unha alternativa económica estábel
e viábel ao actual marco económico cha,
mado de "libre mercado", pero que no fon,
do configurase como un mercado oligopóli,
co controlado por grandes distribuidoras de
. comercialización, lig'adas a sectores finan,
cieiros importantes.
Calquer observador pode pensar que tras

o comércio xusto hai
un grupo de persoas
que, con mellar von,
tade que eficácia, tra,
ta en épocas de con,
sumo bulímico, fon,
damentalmente no
Nadal, facer uns car~
tos para axuda·r áspersoas do Sul. Nada
máis lonxe da realida,
de. Trátase dun sector
económico e solidario
amplo, con má is de
2 ..500 tendas en toda
Europa e que chega a
Galiza con retraso pe,
ro con forza.
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unha alternativa dos
pequenos
comerciantes frente
aos grandes
monopolios de
distribución e
comercialización"

Só desde a ~stabilidade
se poden atender as necesidades diárias dos
pequenos produtores do Sul, que lles per,
mita planificar as suas estratéxias comer,
ciais ao longo prazo rompendo a dependén,
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d a das grandes multi,
nacionais _que fixan os
prezos e as i poder ra,
char o circulo d a po,
breza.

Porque é unh a a!ter,
nativ a dos pequ ~nos
comerciantes fren t e
aos grandes monopo,
lios de distribución e
comercia 1izaci ó n .
Non se entenderia por
parte do s pequenos
comerciantes que con
gra n de s d ificu ltades
sacan adian te ós seus
negocios que este no,
vo sector que preten,
de ser xusto se con,
vertira nun sector que fai competencia
desleal con eles. Por eso é importante, co,
mo así o fan desde as tendas, apostar por
un sector de Coemrcio Xusto profesional

que cumpra coa normativa legal de im,
postos e contratacións igual que o fai o
resto do comércio.
E tamén porque os consumidores do Norte
ternos dereito a estar informados de que
consumimos e en que condicións éticas fo,
ron elaborados os productos que consumí,
mos. E ternos dereito á calidade e á alimen,
tación sana.
N o Día Europeu das Tendas de Comércio
Xusto, que celebramos o 19 de Maío pa,
sado, apostamos por un sector solidário
pero tamén empresarialmente moderno e
disposto a substituir ás grandes distribui,
doras de comercialización que exp9lian
aos paises do Sul, que arruinan aos hon,
rados comerciantes do norte, e pagan sa,
lários de miséria aos seus traballadores e
traballadoras. +
Xoan Hennida Gonzalez é Presidente
' da ONG Amaranu
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Unha parada
de Lugo ten
que asistir
cos fillos
a un curso
de formación
Que a conciliación da vida fa,
miliar coa laboral está lonxe
da realidade para as mulleres
xa quedou amasado no caso
denunciado a pasada semana
nesta mesma sección. Se na,
quela ocasión era unha em,
pregada de Correos, Olga
Alonso, a que pedia redución
da xomada laboral e de salário
para poder coidar aos seus tres
fillos, desta vez é unha parada
luguesa a que salta aos meios
de comunicación por un pro,
blema da mesma índole.
Ao estar cobrando o paro, esta
parada ten a abriga de acudir
aos cursos de formación para
os que a chamen. Neste caso
tratábase dun curso programa,
do pala consellaria de Familia
e Promoción de Emprego,
Muller e Xuventude. O curso
dirixíase á venda de seguros.
Na entrevista de selección do
curso, a afeitada solicitou un,
ha redución de horários para
poder levar aos seus dous ne,
nos, de dous e sete anos de
idade respeitivamente, á esco,
la e á garderia, e recollelos
despois. Quería que lle permi,
tiran entrar un pouco máis
tarde das nove da mañán e
sair algo antes das duas.
A persoa que lle fixo a entre,
vista, egundo o testemuña da
muller luguesa, lembroulle que
cobraba unha prestación e que
a perdería en caso de non acei,
tar as clases desee curso. Can,
d o enqui ador a eleccionou
e non tivo en conta as suas de,
mandas, esta muller anunciou
que acudiría ás clases cos fillos,
aos que non ten con quen dei,
xar. Asi o fixo. A consellaria
finalmente permitiu que esta
muller puidera renunciar as
clases sen perder o paro.
Este caso xa está no Parlamen,
to, através dunha pergunta pa,
ra respostar en comisión que
ven de apresentar o deputado
nacionalista Alberte Xullo Ro,
dríguez Feixóo. Imerésase o de,
putada pola posibilidade de
que a Xunta organice cursos
con horários máis flexíbeis "pa,
raque todas as mulleres poidan
atender ao mesmo tempo as
abrigas familiares e a sua for,
mación". Rodríguez Feixóo
lanza duas perguntas a Admi,
nistración: se pode informar da
razón pola que é tan importan,
te formarse para vender segu,
ros a costa de desatender aos f¡,
llos, e se non resulta "vergo,
ñento" que unha muller teña
que chamar aos méios de co,
municación para que sexan
atendidos os seus pregos. +

Manuel Dios reivindica nun libro ocine como obxecto de coñecimento no ensino

As películas como licións nas aulas
-o- c.v.

con máis de 900 filmes que chegan até a actualidade clasificados
por temas, desde obras literárias,
até cintas que abordan os dereitos humanos ou distintos aspectos da história. Recomenda, por
exemplo, Libertarias de Vicente
Aranda ou Terra e Liberdade de
Ken Loach para a 11 República e
o levantamento militar, Xúlio Césarde Joseph L. Mankievicz para
estudar Roma, Os Nibelungos de
Fritz Lang para a ldade M~dia ou
Novecento de Bertolucci para a
ldade Contemporánea. Por temas e áreas de aprendizaxe, o
autor indica Tempos modernos
de Chaplin para Sociais, Cumes
borrascosos de W. Wyles para Literatura Universal, O mago de Oz
de Victor Fleming para Música, O
Campión de K. Vidor para Educación Física ou O sol do marrnelo de Víctor Erice para Plástica,
entre outras moitas escollidas.
No apartado de dereitos humanos, Ridicu/e de Patrice Leconte
poderia ser útil para analisar os
contrastes sociais, O
Grande Dictador de
Chaplin, o nazismo, A
morte de Mikel de
lmanol Uribe, a droga
e a sida, Roma, cidade aberta, de Roberto
Rosellini, a tortura, ou
O show de Truman, o
poder dos meios e a
manipulación.

O presidente do Seminário Galego de Educación para a Paz,
Manuel Dios, ven de publicar Cine para convivir (Toxosoutos),
un libro no que reivindica a chamada sétima arte como obxecto

de coñecemento no ensino.
Manuel Dios olla cara Fráncia e
envexa a reforma educativa do
ministro galo Jacques Lange
que impón o cinema cando menos en c:nco cursos do ensino
obrigatório. Esa é tamén unha
das demandas que se recollen
no seu libro Cine para convivir,
un texto que ven ao fio dos cursos que desde hai anos imparte
desde o Seminário de Educación para a Paz que el preside.
"Reivindico o cine como obxecto
de coñecemento no ensino xa
que até agora está á manee do
sistema educativo. Vivimos nun
mundo dominado pala imaxe e
continuamos a manter un modelo educativo baseado só na lacto-escritura. É sorpr.endente a
falta de interese en criar espectadores críticos'', afirma o autor.

A bandeira, de Julien Duvivier (1935) e

O nacimenfo dunha nación, de Griffith

A segunda reivindicación de Cine
para convivir é o recoñecemento
da conveniéncia das películas
para analizar conflitos e valores.
"Non desde unha perspectiva clásica senón para educar para a vida, para resolver problemas que
aparecen cada dia. A través do
cine se poden abordar todos os
temas posíbeis", explica Dios.
Con este pre$uposto de fundo, o
libro aterece dezaseis fichas didácticas onde se abordan todos
os contidos curriculares.
O que se trata, ao dicer de Manuel Dios, é de escoller as películas adecuadas. Hai cine para
todos os temas e matérias.
Aponta, por exemplo, a posibilidade de explicar o sistema de

(1915)

poleas empregando como exemplo A estratéxia do caracol. Mesmo sen ser unha história do cinema e·n sentido estricto, Cine
para convivir oferece tamén un
percorrido pola história da sétima arte e tamén pala traxectória
do cine español e galega, analisando tamén a relación coa normalización lingüística e cultural.

Manual para o ensino
Pensado fundamentalmente para
ter nos ensinantes e nos intere·sados os principais leitores, o libro actua tamén á modo de manual de aulas e asi aterece as
principais claves da linguaxe cinematográfica, actividades prácti-

cas con cámara de vídeo ou tamén unha análise do cinema de
animación. Tamén con idea de
ser útil para ensinantes, amáis
das dezaseis propostas de guias
didácticas de filmes, o volume
oferece un glosáriQ de temas cinematográficos e até seis anexos

"Antes nas escalas o
cine utilizábase unicamente para evanxelizar, en datas sinaladas como a Semana
Santa ou o Nadal. No
libro deféndese a utilidade desde
a perspectiva de abordar labores
cívicos e democráticos pero tamén contidos curriculares", explica o autor que, segundo indica,
está a recibir os parabéns desde
numerosos centros de ensino onde se distribuiu o volume. +
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No pasamento de Hernán Naval.odia das Letras Galegas ~n Ribadeo
1

•

:

Crebou a batuta da esperanza harmónica
.
.

J

xoi. (Xelmirez observa todo, sorri cun
olla médio pecho para conter ~s bágoas.
Leva tanto tempo ... ).

·* A. EIRÉ

Batuta de identidade
marcando as notas
pátrias no ar limpo
da promisión ceive,
· sinfónicos sons de
loita e espranza har- .
mónica. Batuta crebada no teu corazón
cheo de amor á Terra ql,le rebentaba
de paixón e de compromiso desde a infáncia. Batuta premo.n itória, silenciosamente doorida o
Dia das Letras entre
o verdor intenso
das ferraias e das
porretas no agramar ventureiro no
que alborean novos
tempos de froitos
que han vir en sazón,
grandes e maduros.

E ti, sen poder agardar... O teu corazón
sempre tivo presa lavándote a percorrer
camiños a ritm0 de ribeirana. Un corazón
canso, secadra , de
ter que tomar posturas de petrúcio, traballos de home rexo,
sendd un nena. Marcando os tempos, o
ritmo a todos, levantando proxectos co
único temor a un presente no que houbes e buracos vacios.
Emperrenchado en
mover as ondas culturais da Mariña luguesa no mar, moitas
veces calmo, adormecido, anestesiado,
da cultura galega.
Compañías, escribias
(case hai vinte anos
que comezache a colaborar nestas páxinas) dirixias, organizabas, participavas,
discutias, comprometí aste coas ideas e
cos proxectos nun
andante vivacce permanente, na perpétua sinfonia inacabada que é Galiza.

Escoito a tua música
autóctona, universal,
nas adaptacións para
banda dos grandes
éxitos do cinema
americano e ti corres,
Hernán, no médio
dos castelos de liñ0
branca e as mantelas
de chumbo nos Carros de Lume. Un Home sen medo chama
ás portas onde se
abre o universo das
ideas, sen importarche que a Marte teña
un prezo. Un prezo
tan alto para nós que
quedamos sen ti. Unha sana que unicamente poderemos
pagar coa obra que
deixaches nos teus
38 anos ·adicados a
Gal iza.
Agora navegarás no
Submarino amare/o,
dirixindo o coro de voces que o
tunante de Castelao xuntara na
Alba de Glória con letras que
andan a escribir Avilés de Tara;.
mancos e Novoneyra por ser recé n chegados á cofradía do
alén. (Celso Emílio oficia de
perfecto para que non se vaia
colar nengun enano).

Seguro que te achegaches a
eles co teu médio sorriso e os
olliños cintelantes debaixo. dos
lentes de intelectual, decíndolles: "non puden máis, fixen o
que dei, aqui me tedes ... , coma
sempre, a disposicrón do proxecto". Perguntaranche pota A.
C. Sementeira de Viveiro. Polos

coros de Burela, de San Cibrán,
pala Banda de Ribadeo cada
vez máis afinada, pala Federación de Bandas, pota tua militáncia política no BNG, polo programa eleitoral no apartado da
música para que Xosé Manuel
Beiras non desafine se chega a
entrar pala porta grande de Ra-

Marchaches, sen avisar, mentres alzaba. mos as voces demandando unha Galiza en galega. Non
foi traición, sabémolo. Terias as tuas razóns, sempre estiveches onde tiñas que
estar, onde máis falA.N.T.
t2 facias. Hai causas
que non entendemos e o naso
corazón, a ritmo de pasodoble
galega, latexa, máis ca de dor
de auséncia denegrida, do esforzo polo traballo que ainda
che queda sen facer. Tiña que
ser, Hernán, unha data sinalada
para que non esquezamos que
a tarefa continua.•
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O nome do felino lince vennos do grego lynx
a través do latín. Nesta, coma noutras pala,
bras, debemos remontamos á mitoloxía. A
deusa grega Démeter (a Terra fecunda, pro,
ductora dos cereais) enviou a Triptólemo Pª'
. ra que lles aprendese aos homes o cultivo do
trigo. P~ro o rei Lineo de Escitia matouno
para levar el o mérito e a sona. Démeter cas,
tigou logo a Lineo convertíndoo nun felino,
ao que se lle deu o nome do reí. Velaí a orixe
da palabra lince.

O FÍO DA LINGUA

Metamorfose
(galegoportugués, español, catalán, italiano
antigo, etc.).

auga) afogouse. E os deuses convertírono
nunha flor: o narciso
Para rematarmos por hoxe coa mitoloxía gre,
ga, diremos que Asclepios, o deus da Medid,
na, tiña unha filla dotada do poder de curar
todas as doenzas, como reflexa o seu nome de
Panacea :"remedio para todo nial". Na Anti,
güidade creuse na existencia dunh:r planta
capaz de curar as doenzas todas e, natural,
mente, o nome que se lle deu a esa planta foi

panacea.
É frecuente, nas mitoloxías a transformación
de homes e mulleres en mineral, vexetal ou
animal pala intervención dos déuses. Tras es,
tas metamorfoses o nome da persoa pódese
converter no do mineral, animal ou vexetal
Curiosamente, o nome da onza, outro felino
como vimos en lince e ternos tamén en nar,
ao que xa aludimos, tamén procede de lince,
ciso. A ninfa Eco, castigada pala muller de
ou roáis exactamente de lyncea. E chegou á
Zeus a repetir o final qas frases (de aí ven
forma onza a través dun fenómeno raro: en
francés medieval a forma da palabra era lance · eco) namorouse de Narciso, quen a desde,
ñou. Convencido el, ao se mirar no río, de
pero perdéuselle a pista á orixe e .:reuse, erra,
que atopara ao ser máis fermoso do universo,
<lamente, que o l era o·aitigo polo que se pa,
e pensando que este o desdeñaba (pois desa,
sou a escribir l' once. Do francés, a palabra pa,
parecía cando el intentaba bicar a imaxe na
sou -adaptada- a outras linguas románicas

Reparemos tamén que a palabra cereal proce,
de de Ceres, o equivalente latino da deusa
Démeter.

E xa que falamos de ninfas irnos concluír no

paraninfo. Na antiga Grecia tratábase dunha
persoa: o padriño de boda da moza que casa,
ha, "o que acompañaba á ninfa". Logo, no
século XVI, denominou o padriño da ceremo,
nia de licenciatura na Universidade, o que
acompañaba ao licenciado e facía o discurso
de felicitación. Posteriormente denominou a
persoa que facía o discurso da apertura do
curso universitario, e finalmente a Aula
Magna na que esta cerimonia se facía. ·Toda
unha metamorfose +

Concentracións
no Día da Muller
Antimilitarista
Celébrase o Xoves 24 de
Maio o Día da Muller
Antimilitarista e na Galiza
van realizarse diferentes
concentracións. Convocadas
pola coordenadora galega
da Marcha Mundial das
Mulleres, as concentracións
teñen lugar ás oito e media
na rua Areal de Vigo, no
Obelisco da Coruña, na rua
San Fernando de Lugo, e na
praza de Galiza de Ferrol. O
lema das concentracións é
"As suas armas, a nasa
pobreza; as suas guerras, a
nasa miséria. Uso alternativo
aos gastos militares", e
pretende chamar a atención
sobre a grave situación
económica que atravesan
millóns de mulleres en todo o
mundo. A coordenadora da
marcha mundial constituiuse
o pasado ano e nela están
aglutinadas máis de trinta
organizacións e asociacións
galegas.
Precisamente esta semana
coñecíase a execución en
Irán dunha muller cuxo
delicto residia en ter
participado na rodaxe de
películas pornográficas. O
método da execución foi a
lapidación, coa perversidade
de quedar "exculpada" se
sobrevivía á mesma. A
concelleira de Muller de
Compostela, Encarna Otero,
demandou a intervención da
ONU a nível internacional
"para rematar cos abusos
que as mulleres sofren en
. países como Irán,
Afganistán, Sudán e
Pakistán por mor do
fundamentalismo
islámico".+

Xira galega
contra o paro e

a exclusión social
Explicar as causas e
soluclóns para rematar
coa exclusión social e
pobreza e, ademals,
demandar unha renda
básica para todos os
cldadáns son os
obxectlvos da xlra galega
contra o paro, a pobreza e
a exclusión solclal.
Desenvólvese desde o dla
21 até o 26 de Malo e neta
están convidadas catro
persoas de Baladre,
coordinadora estatal de
lolta cont¡a o paro que
agrupa a diversos
colectivos. As charlas
tiveron lugar en Ames, A
Coruña, Compostela,
Oleiros e Lugo,
organizadas pota
asociación Mil Luas e
Adega. Continuan o
Venres 25 e Sábado 26 en
Ourense. A proposta de
Baladre parte de que a
renda básica debe ser
entendida "como direito
cidadán, universal,
individual, incondicional,
que asegura a cobertura
das necesidades materiais
para facer efeitivos o resto
dos direitos e permitir ás
persoas unha maior marxe
de decisión sobre as
nosas vidas".•
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Reduce aautonomia das institucións educativas e
centraliza competéncias

Del Castillo explicará
no C,ongreso a nova Lei de
Universidades a petición do BNG
9* PAULA BERGANTIÑOS

A ministra de Educación Pilar del Castillo terá que explicar o
Martes 29 de Maio no Congreso-os seus planos a respeito da nova Lei Orgánica de Universidades. A petición desta comparecéncia, realizada polo BNG, permitirá debater por vez primeira na
Cámara un anteproxecto que xa recebeu duras críticas por parte
de representantes da comunidade universitária e da oposición.
O texto da nova Lei de Universiradical desconfianza á Universidades foi apresentado polo Godade pública, á sua autonomia e
verno ao Consello de Universios seus órganos de governo.
dades -formado por represenEngaden que suporia un reforzo
tantes das comunidades autódo sistema privado de universinomas e os reitores- o pasado
dades en detrimento do público.
7 de Maio e desde entón as críticas á reforma proposta polo
"Retrógada, recentrá.lizadora e
PP non cesan. No Estado, a
xerarquizadora" son os adxectimaior polémica suscitouna a devos cos que se retire tamén ao
cisión de incluír
anteproxecto o
as universidades
profesorado da
privadas e da
Universidade de
lgrexa con voz e
Santiago que fornacionalismo
voto no Consello
ma parte do code Coordenación
lectivo Universirexeita aspeitos
Universitária, que
dade
Aberta.
coma o carácter "Dispón moitas
substitue o actual
Consello de Unicomp~téncias
centralizador
versidades. Pero
para o Governo
esta non é a únicentral, incluso
-merma as
ca medida que
algunhas que xa
competéncias
perxudicaria ás
debían de estar
universidades
transferidas, e redas comunidades duce a autonogalega~.
mia universitária,
autónomas e
"Alian os interepor exemplo, no
ses corporativisque se retire á
a autonomía
tas de carácter
habilitación estauniversitária-,
localista cunha
tal que vai ter
forte centralizaque superar o
xerarquizador ou profesorado
ción estatal e topara
do isto adubiado
ser
titular
ou
caregulamentista.
cun proceso pritedrático"; covatizad o r e de
menta Lorenzo
Fernández Priepromoción das
universidades privadas. Homoto, un dos seus membros.
lóganas coas públicas como se
tiveran o mesmo patrón, cando
Para Fernández Prieto a lei reestas últimas teñen que cummite en moitas cuestións a unha situación anterior á da aproprir normas moito máis ríxidas" , explica o deputado do • bación da Lei de Reforma UniBNG no Congreso, Francisco
versitária e introduce un elemento preocupante de privatiRodríguez. A formación nazación e de priviléxio para coas
cionalista apresentará unha
universidades da lgrexa. "As
emenda á totalidade do anteproxecto porque rexeita aspeicategorias de profesorado notos coma o seu carácter cenvas son xerarquizadoras e destralizador -merma as compede o ponto de vista da xestión,
téncias das comunidades autónon se solucionan os problenomas e a aútonomia universimas, incluso se politiza". Fertária-, xerarquizador ou regunández Prieto sinala que en
lamentista. Rodríguez considetroques de fiscalizar, a partir de
ra unha "barbaridade" que a lei
agora vaise producir unha intromisión e un control desde .denlles reste representatividade
aos estudantes e ao persoal
tro da Administración através
administrativo e de servizos
da representación que alcanza
(PAS) e dirima aspectos tan
no Consello de Governo".
concretos como a conformación dos órganos de represenOs Comités Abertos de Facultación e de xestión das univerdade e Escola (CAF) tamén crisidades ou a maneira na que
tican que con esta lei as comuse escollen. ·
nidades perdan capacidade de
decisión diante do Governo cenA Xunta de Governo da Univertral en "cuestións que ben podesidade de Vigo xa aprobou, en
rian, como algo "T1ormal e recosesión extraordinária e por unamendábef, tratarse a nível autonimidade, solicitar a retirada do
nómico. Nas suas maris queda
anteproxeeto de lei por consideo sistema de bolsas, os planos
rar que se trata dun texto que
de estudo e o catálogo oficial de
define "un marco monolitico e
títulos, por exemplo". O único
uniformista", que difunde unha
que descentraliza, engade Sa-

O

bela Villana, unha das suas representantes, é o sistema de
acceso á universidade ao substituir a selectiviaade por probas
nas próprias universidades como maneira de escollar o alunado universitário, "coa discrecionalidade e desigualdade nos crité ri os como elementos máis
previsíbeis". En canto a representación, os CAF falan de retroceso democrático porque o
estudantado desaparece dos órganos de xestión e no mellor
dos casos, no Claustro e nas
Xuntas de Facutdade ou Escola,
repartirase co PAS o 30% dos
representantes.
Fai unha especial mención esta
organización estudiantil ao proceso de privatización que pod~
levar consigo esta reforma. "E
evidente, coa conformación e
peso específico de determinados órganos, e.al vai ser a via _
fundamental de financiamento
das universidades: as taxas e
participación empresarial -comenta Villena. A financiación
pública vai só para gastos correntes e de funcionamento. A
via de medre do mapa de titulacións e da investigación vai ser
a empresa privada. Ademais no
Consello de Coordenación Unive rsitária elabóranse os orzamentos e nese proceso vai contar o mesmo o voto dun reitor da
privada que da pública".
Villena, que non comparte tampouco a intención do Ministério
de promover a liberdade de cátedra frente aos departamentos,
conclue que "esta lei fomenta
desigualdades entre as persoas
e os grupos que conviven na
universidade e entre as institucións públicas e privadas. Regula cuestións como os órganos
de governo e sen embargo non
regula outras como o financiamento, que ca~ de caixón nunha lei ·de universidades".
Nunha reunión celebrada o
Luns 21, os reitores de 61 das
6-8 universidades do estado (50
públicas e 11 da privada) manifestaron o seu rechazo á Lei.
Nun documento afirman que se
caracteriza por un regulamentismo excesivamente "ríxido e uniformista'' e que "aponta unha visíbel desconfianza cara a universidade pública". Pedenlle ao
Governo que busque o consenso, din que o reparto de responsabilidades entre as universidades e as administración central
e autonómicas "non se corresponde coa realidade competencia!· actual" e reiteran que afecta
á autonomia da institución. O
PSOE tampouco .avala o antep roxecto, igual que acontece
cos sindicatos e outras formación3 políticas que peden mais
tempo para o debate e que se
chegue a un acordo. +

Pilar del Castillo, ministra de Educación.

Algunhas das medidas
• Os centros privados terán
voz e voto no órgano de coorde nación estatal das universidades.
• Permítelle aos Goverrios
autonómicos a homologación
de universidades da lgrexa
• O Consello de Coordenación Universitária vai ser o
encarregaqo da oferta e convocatória das prazas de profesorado.

• oreitor escóllese por sufrá-

xio universal ponderado. A
ponderación do voto será dun
51 % como mínimo para os
profesores funcionários doutores e un mínimo do 19%
para o resto dos docentes e
·investigadores. O voto do estudantado e do persoal administrativo e de servizos representará como máximo o 30%.
• O profesorado terá que superar unha proba de habilita-

ción estatal para ser titular ou
catedrático.
• Existirán tres novas modalidades de profesorado contratado (axudantes doutores, co1abo r ad o res e contratados
doutores) que podarán representar até o 49% do cadro de
persoal da universidade. Os
axudantes pasan a selo por
un máximo de catro anos en
lugar de dous e os novos
axudantes doctor~s só poderán ser contratados por unha
universidade se os dous anos
anteriores estiveron noutra.
• Cada universidade estabelecerá o procedimento de admisión dos estudantes.
• Os estudantes e os PAS terá n men_ps representación
nos órganos de representación (claustro, xunta de faculdade ou escala) e desaparecen dos de xestión (consello
de Governo e reitor).+
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Folga dos mineiros

ELEICIÓNS EN EUSKADI

de León

SON INEXPLICÁVEIS INQUÉRITOS E VOTO REAL
NO PAÍS BASCO?
CARLOS NEIRA CORTI<;AS

O DIA DESPOIS DO 13--M DEIXOU PARA A ANÁLISE UN CENÁRIO QUE A TEOR DO VISTO, OUVIDO
E AGUENTADO NOS ÚLTIMOS TEMPOS A MUITAS PERSOAS PARECERÁ--LLES INEXPLICÁVEL lnexplicáveis foron, sen dúvida, os intentos de
extrapolar os resultados das eleicións lexislati,
vas de 2000 a estas autonómicas, por mui exte,
riorizado que -estivese a cuestión basca -e esti, ·
vo,o efectivamente-. Ainda que o número de
votos obtidqs por PP e PSOE en marzo do ano
pasado sexan cuase idéntico ao que teñen agora
-325.000 e 250.000 resp~ctivamente- non se
trata dos mesmos votos. E ben sabido que no
País Basco existe, como en Catalunya e Galiza,
..in importante continxente de eleitores que di,
feréncian o seu voto segundo o tipo de comícios
que se celebran -o chamado votante dual, que
" nós .irnos denominar simbiótico, por ser utilita,
rista alén de fluctuante--. Devemos admitir isto
se non queremos simplificar a realidade e pen,
sar que todos os abstencionistas tradicionais
acudiron ás urnas para apoiar á coaligación
PNV, EA. Sendo isto certo en grande medida,
tamén houbo novos votantes das forzas estatais,
e outros que· apoiando agora ao nacionalismo
poderian votar PP ou PSOE se dunhas .eleicións
estatais se tratase. Portante, a estabilidade· do
nível de voto aos par~dos estatais deve encon,
trar resposta minha fuga de votos cara ao na,
cionalismo que compense os novos gaños.

Ogovemo
dá por feito q~e Piqué
será candidato
á Generalitat

Os inquéritoJ condicionan a opinión pública: Arzallus é o pior valorado en España pero non en Euskadi.

Inexplicável achamos, pois, que se trate de pos,
·tular a hermeticidade dos bloques nacionalistas
basca e español -este último eufemísticamente
denominado "constitucionalista"-. Isto non é
máis que unha división artificial e interesada que
promove a polarización da sociedade basca, des,
preza terzas vias como a de EB, IU e dinamita a
posibilidade de tender pon.tes e forxar lugares de
encontro. En realidade, todos os dados que tffia,
mos os institutos demoscópicos apontavan
..:.independentemente da ocultación de voto- a
que ían existir tiansvas~ cara auPNV,EA desde
todas as forzas, a excepción do PP. O procedente
de EH -que tiña propugnado a abstención o ano
pasado- era o máis importante, e foi a máis des,
pois dos atentados da ETA durante a campaña,
pero na hipótese máis extrema apenas explica o
57% do crescirnento da coaligación. Sen embar,
go, tambén muitos antigos votantes do PSE,EE
optaron polo PNV,EA e, en menor medida, por
IU, mostrando o seu descontento polo-apoio do
partido de Redondo Terreros .á estrai:éxia de Az,
nar e Mayor Oreja -aí está a vitória sen prece,
dente da coaligación nacionalista nos feudos do
PSOE en Ezquerraldea, a marxe esquerda da ria
de Bilbo-. Este achegamento ·fixo perder votos
ao PSE pola esquerda e polo seu sector máis fe,
deralista -guerristas e elorzistas-, mentres que os
gañou á sua direita, lirni~do o alcance do as,
censo do PP. Destarte, o PSE non só non tirou
proveito do "efecto Zapatero" senón que ademais
posui agora un eleitorado e unha dirección roáis
direitizada que vai dificultar o seu entendimento
co nacionalismo democrático.

·final, adiantando que os partidos nacionalistas
ían ter máis escanos que os estatais e que estes
ían ficar lonxe da maioria absoluta. Tanto as pu,
blicadas polos diários madrileños -excepto a de
Diario 16, do Grupo Voz - e as canles privadas
~e rádio e TV fracasaron de fonila proverbial.
lnexplicável o acontecido coa enquisa do CIS,
elaborada a tempo -segundo manifestaron os
propios traballadores do centro- mais divulga,
da fora de prazo -¿u,las demisións?- e apresen,
tando uns resultados inócuos. Dias antes da
sua entrega aos grupos parlamentares do Con,
greso un xornalista de El Mundo fixo circular
nos foros da internet unha versión apócrifa
dos resultados do CIS, coa seguinte distribu,

Nas eleicións
autonómicas de 2001
optarán por

A.N.T.

ción de escanos: PNV,EA 33, PP 19 e PSOE 12.
Todo inexplicável, si, rnais só para quen non
queira ver como o Pavo Basca respondeu a
unha campaña política e meiática que funda,
mentada na manipulación e na ignoráncia
acosou á maioria da sociedade euskaldun, aos
nacionalismos periféricos e, en fin, á Demo,
crácia. A resposta foi intelixente e contunden,
te: unha aposta cidadán pola paz e contra o te,
rrorism", unha aposta decidida pala integra,
ción e non pola polarización, unha aposta de
futuro polo nacionalismo basco democrático
para liderar ambos procesos. t
CARWS NEIRA CORTI<;:AS é Técnico do Instituto

Sondaxe

De cada 100 persoas que nas eleicións xerais de 2000 op~on por
Abstención (EH)

Abstención
EH
PNV-E
ES,IU
PSOE

pp
Outros / B~anco

PNV

EA

EB-IU

7

8
16
66

15
8*
15.
57
4
1
1·

42
20
26
4
4
4

86
1
1
1

-

-

4

5
3

2

PSOE

pp

9

15

10 *
2
73
5
1

-

7*

10
67
1

Nota: En 2000 EH pediu a. abstención, de aí..que muitos antigos abstencionistas declaren ter intención de votar estacoaligación eleitoraL Tanto o recordo can~o a intención de voto dos eleitores indecisos e opacos foron
estimados para integrá-los no cadro, o cual non impide que o efecto das non colaboracións poida distorsionar
algo as cifras dos partidos estatais. As porcentaxes en preta realzan os transvases de voto máis significativos,
mentres que as marcadas cun asterisco representan o votante simbiótico.

Fonte: Instituto Sondaxe

Vox Pública
El Periódico

Isabel de
Bergareche
El Correo

Resultado

39-41
31-33
3

37-40
32-36
3

40
32
1-2

Real

Demoscopia ¡
El País

Sigma2 .
El Mundo

lpsos-Eco
Omsulting
ABC

CIS

37-38
36-37

34-38
34-39
2,3

35-39
34-37
1-2

36-40
35-39

1~3

O Centro de
Investigaciones
Sociológicas (CIS) fixo
públicos os dados sobre
un inquérito político en
Cataluña no que aparecia,
no médio de todos os
líderes propriamente
cataláns, a valoración de
Josep Piqué, actual
ministro de Asuntos
Exteriores. Este dado
confirma que o Partido
Popular o nomeará
candidato polo seu
partido para a presidéncia
da Generalitat. CIU e o
PSOE criticaron o xeito de
facer o inquérito, por
considerar que o CIS é
arestora un instrumento
ao servlzo de Aznar. En
canto ás cifras do
inquérito, PSC e CiU
empatan a 51-52 escanos.
ERC terla 15-16 e o PP,
13-14. Entre os líderes,
Piqué obtén un 3,85, por
rlba só de Alberto
Fernández, líder popular
de Cataluña.+

Nace Kale Gorria

no canto de Ardí 8el1%a

Fonte: Instituto Sondaxe, sondaxe eleitoral realizada durante a campaña.

Inexplic;ável foi, por tanto, que alguns analis,
tas se aferrasen aos resultados das eleicións xe,
_,
rais para oferecer estimacións de voto invero,
símeis. Algunhas sondaxes vaticinaron 23 es,
canos para o PP -en realidade obtivo 19- e 24 · •
Sondaxe
para PNV,EA-finalmente tivo 33-. Eran pre,
Grupo Voz
· cisamente ·as mesmas sondaxes que prognosti,
cavan un empate entre nacionalistas e "non
Nacionalistas
39
nacionalistas" ou que mesmo realzavan a posi,
~ 'Non nacionalistas'
33
bilidade dunha maioria absoluta· -38 escanosEB-IU 3
3-4
para o PP e o PSOE.
Inexplicável tambén, para os devotos d_o pensa,
mento único e uniforme, que fosen as sondaxes
publicadas nos meios de comunicación "de pro,
vínci~" -La Voz, Ei Periódico, El Corréo, todos
eles pouco suspeitos de favorecer ideolox:as na,
cionalistas-- as únicas que atinaron co resultado

Os colectivos mirieiros das
cuneas de carbón qe León,
que suman máis de 2.000
persoas, iniciaron a pasada
semana unha série de
folgas para protestaren
polfi supresión das
subvenoións da UE a partir
do 2010. O pasado Xoves,
17 de Máio, a Garda Civil
impediu que os
traballadores cortasen a
Autovía do Noroeste ao
seu paso por San Román
de Bémbibre. As forzas
antidistúrbios cargaron en
. repetidas ocasións contra
os manifestantes, que, a
pesar da presión policiala,
conseguiron evitar o
tránsito de camións de
carbón até as minas e
deter a produción de
antracita na cunea de
Fabero-Sil e do Bierzo
Alto. O pasado 22 de Ma.io
volveron repetir as
protestas para alcanzar un
acordo.+

,,.

Nota: As cifras de escanos son o resultado de adicionar os mínimos e os máximos dos abanos aoutorgados aos
partidos e coaligacións de cada bloque, polo que non se ten en canta a redución da ·sua amplitude caso de intercámbios intra,bloques. Non se incluí o voto por correio, que pode alterar un escano do PNV-EA en Bizkaia en favor do PSE.

Kale Gorria (Rua Vermella)
é o nome da nova revista da
esquerda abertzale que
substitue a Ardí Beltza, a
publicación fechada por
Baltasar Garzón o mes
pasado. Os traballadores do
novo mépio, os mesmos
que mantiñan a redacción
da anterior revista,
manifestaron publicamente
o seu desexo de continuar
"defendendo a liberdade de
expresiqn contra a
tendéncia actual de
.estandarizar a información".
O colectivo laboral tamén
manifestou o seu desacordo
co actual ordenamento
~ xurídico español e pediron a
liberdade para o xornalista
Pepe Reí.+
_,-

-
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lbarretxe abriu conversos con todos os grupos. A viroxe maior porece que vai ser o dos socialistas bascos.

EGUNKARIA

OPSOE disposto aimpulsar un proceso de paz que leve aun pacto cos nacionalismos periféricos
,

As eleicións bascas levan a un cenário político novo no Estado
-0- A. EIRt

Tempo ao tempo

As eleicións nas Bascongadas deron lugar a un cenário político totalmente novo, non só en Euskadi, senón en todo o Estado. Fracasou a política do PP tendente a parar o proceso autonómico e pór
en marcha unha Segunda Transición que rebaixara o papel dos nacionalismos. Rachou a unidade PP-PSOE e posibilítase a reforma
da Constitución cara o recoñecimento dun estado ph,¡rinacional.

Todos os partidos recoñecen
que ainda ten que pasar tempo
para que ·as organziacións dean
dixerido os resultados do 13 de
Maio. Até agora os aparatos do
PP e PSOE en Euskadi están
tratando de conter a desbandada de cárregos eleitos que soñaban coa vitória eleitoral e que
se viran frustrados. Saben que
nos próximos comícios municipais van ter dificuldades para
conformar as candidaturas nos
concellos pequenos.

"Hai vinte días non se podía pedir
o diálogo entre os demócratas
sen ser criticado", afirmou o ex
presidente do governo español
Felipe González, nun acto en Barcelona no que, non circunstancialmente, se honraba a memória e
as ideas do socialista asasinado
por ETA, Emest Uuch. González
acusou a Xosé Maria Aznar, actual presidente, de "realizar eleitoralismo co terrorismo" e de "estreitar as manees da libertada".
O mesmo 21 de Maio, esta vez en
Madrid, no Club Siglo XXI, Alfonso
Guerra compara a Aznar con
Franco por ter afirmado que a sociedade de Euskadi non está madura, pois Franco dixera o mesmo: "España non está madura para a democrácia". No mesmo dia,
o membro da executiva socialista,
López Aguilar, noutras declaracións, consideraba posfbel a reforma da Constitución pola via pacífica. Saia así, publicamente, a idea
de moitos socialistas que sosteñen que é preciso abrirlle portas á
reforma da Constitución para acabar co "problema nacional" na
configuración do Estado.

afirman desde o PNV. O PP
aproveitou esta estratéxia terrorista para, co apoio do PSOE e
os sectores sociais máis chauvinistas españois, tentar unha arelada marcha atrás no Estado das
autonomías, paralizando calquer
proceso de reforma do Estado.
Despois da eleicións en Euskadi, Lizarra é irrepetíbel, como o
é tamén o Pacto de Ajuria
Enea. Terá que nascer outra
Mesa Pola Paz, que o futuro
Lehendakari lbarretxe teima en
que estaña constituida para Setembro. A pacificación será a
sua aposta, pero ainda non está
resalto o xeito de configurala
nen os participan.tes..

Un PSOE que se mostra disposto
a votar a favor ·da investidura de
lbarretxe e de chegar a acordos
para que goveme eón comodidade, posibilitándolle, primeiramente, aprobar os orzamentos que levan dous anos pron-ogados. Este
entendimento, pódia levar aos
socialistas a entrar no governo
basco despois das municipais,
cando tentarian reeditar un pacto
global. Un PSOE que deu un importante xiro político, ainda que
manteña a Redondo Terreros, de
momento, como interfocutor para
non furgar na derrota.

A teima de Aznar
Tamén Aznar anda a dixerir os
resultados. Teima en dar unha
leitura optimista, afirmando que,
como ocorreu co PSOE en
1993, o nacionalismo en Euska-

:1 As tres velocidades de Euskalherria
En parte da esquerda abertzale
imponse a idea de que a soberanía de Euskalherria é un proceso que, inevitabelmente, deberá ter tres velocidades: unha
para as Bascon9adas, outra
para Nafarroa e outra para lparralde. Defende esta idea a corrente interna de HB, Aralar, a
maioria dos independentistas
de Nafarroa, e os independentistas de lparralde.

Porque, en parte do PSOE,
asentouse desde hai algun tempo a idea de que é preciso retomar de novo un proceso que leve á resolución do problema
· basca. Proceso que teria que ir
incardinado no pacto estatal entre nacionalistas e partidos estatais. Esta saida era o que pretendían escorrentar Aznar e o
PP despois da sinatura da Declaración de-Barcelona.
Lizarra fracaSOl! porque o sector
máis imaduro de ETA non leu
axeitadamente a situación política e·apostou polo sistema de autodeterminación como ruptura,

Por iso, máis alá dunhas mensaxes que tentan emascarar a derrota, o PSOE demanda do PNV
que apoie a concelleiros populares e socialistas, que realice un- ·
ha política que os faga sentir seguros. lbarretxe, que falou nestes dias en várias ocasións co iider socialista Rodríguez Zapatero, afirma que fará o posfbel, pero que hai que deixar de culpabilizar ao seu govemo polos aten-

tados, pois a maioria das accións de ETA prodúcense fóra
de Euskadi e ninguén culpa ao
Ministério do Interior.

·t

Este cámbio de posicionamento de parte do independentismo ten unha importante trascendéncia. Até de agora, tanto
estes grupos antes citaoos como o conxunto de HB e ETA,
defendian un proceso l!nitário
para toda Euskalherria. E máis,
consideraban que un avance
nas Bascongadas no proceso
emancipador podia ser contraproducente para conseguir ali-

beración nacional de Esukalherria. Pensaban que levaria consigo a ruptura nacional.
Esta discrepáncia foi un dos
pontos de enfrontamente entre
o PNV e máis ETA durante a
trégua, sobre todo despois dos
cámbios de dirección na organización armada. Arnaldo Otegi
asumía unha progresiva emancipación por territórios, sen renunciar ao proceso nos demais, pero viuse forzado a mudar de táctica. A Udalbitza seria a institución que garantizaría que o proceso non se parase en Nafarroa e lparralde.
Agora, sectores independentistas cada vez máis amplos,
afirman que os ~vanees que
se dean nas Bascongadas cara ·a liberación nacional non
teñen porque ser regresivos .

para ó conxunto da nación,
senón que poden ser positivos, criando unha nova dinámica no conxunto de Euskalherria. que vería reflexado o
proceso nas Bascongadas.
Esta postura achega as posicións da esquerda abertzale,
polo menos destes colectivos,
ás do PNV e EA, posibilitanto
·
un acordo.
Non é esta ainda a postura oficial de HB nen de ETA. Decimos ainda porque o mesmo Arnaldo Otegi recoñece que o
que está declarando agora
(nunha etapa de pechar filas
internamente despois do resultado eleitoral negativo) é algo
provisional. Polo de pronto,
aceita que o proceso soberanista vai ser lento, considerando que non é posíbel un proceso rupturista.•

di pode pasará oposición. Pero,
ao mesmo tempo, apurouse a
realizar cámbios. Mayor Oreja
acudirá a entrevistarse con lbarretxe e as relacións no Congreso e no Senado entre PNV e PP
normalizaranse.
É moito máis do que pensaba
Aznar en ceder tan só hai uns
dias. Pero, desde dentro do partido, pídenlle máis. Demándanlle,
como realizou o voceiro no Congreso, Luis de Grandes, que disolva a Brigada Mediática que
arremetou todos estes meses
contra os nacionalistas. Pensan
que, con esta crispación afervoada de chauvinismo español, calquer variante da política que se
. vexa na abriga de realizar o PP,
vailles ser contraproducente ao
ser percibida _por este eleitorado
coma unha traición. Mesmo tañen medo a que, con este clima,
se instale un partido ultradereitista que lle pode sacar apoios.
Aznar debátase agora entre a opción que máis lle gasta e que está en maior consonáncia coa sua
personalidade; seguir enfrontán.:
dose directamente aos nacionalismos periféricos, e o que lle dicta a política correcta: voltar a recuperar o centrismo que pe~deu
hai tempo. Sabe que, ainda que
no resto do Estado a curto prazo
esta política lle pode dar réditos,
Euskadi, Gahza e Catalunya sonlle básicas ao PP para unha futura maioria. Todo o proceso mootado en Euskadi demóstralle a
moitos analistas do PP que atacar directamente ao nacionalismo
é contraproducente. Os poderes
económicos, con intereses supranacionais, demándanlle tamén
que poña fin á crispación.
Ademsis, Aznar, deberá mudar
tamén o deseño que tiña para
as futuras eleicións autonomicas, comezando por Galiza.
Preparara un amplo desembarco dos seus ministros como
candidatos autonómicos. O
.exemplo de Mayor Oreja resulta clarificador, sobre todo para
os "escollidos". •
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A NOSA TERRA

E:LE 1C1 ÓNS EN EUSKA D1
No día despois estamos xa. Pero ese dia xa non
é. tan só o do grande triunfo do nacionalismo
basco fronte á barbarie mediática con que Foi
asediado, fronte ó infundio ,única mensaxe
que o Gobemo soubo transmitir ó electorado
basca e ó resto do país,, fronte a mentalidade
cerril dunha España en nada diferente á que
podían ter na súa cabeza o Xeneral Franco, D.
Manuel Fraga o D. Bias Piñar.
Máis ben estamos agora no día en que o
PNV ten que administrar esa victoria espec,
tacular, que o engrandece, que confire· ós
seus líderes estatura de verdadeiros políticos
e que leva·esperanza a un país tan falto dela.
Porque o problema central, unha vez máis,
· vai ser a idea de España que uns e mailos ou,
tros van ter nas súas cabezas." Está claro que o
PNV terá a idea plurinacional de España que
lle permiten a Constitución e o Estatuto, pe,
ro, ademais, aspirará, como sempre aspirou
-antes da Constitución e despois dela- a un
grao de soberanismo que tanto alporiza ós lí,
deres españois en xeral, e que é lícito, e que
é, ademáis, posible esixir a condición de que
se instrumente a reclamación por vía ~egal.
Xusto aquí é onde van xordi,los problemas,
porque isto, que é tan constitucionalista
como a mesma autonomía, porá acesas as

poucos eremos, sempre será un logro democn!tico e como tal aceptable.

NO DÍA DESPOIS
X.L. FRANCO GRANDE

'Os problemas vülven ó mesmo punto:
.unha idea de España propia de señoritos
madrileños ós que lles amola que. poida haber
- realidades tan contundentes como
o País Vasco, Galicia ou Cataluña"
me~talidades que non son quen de deixar a
unha beira para sempre unha idea caduca
de España. O único intelixerite que pode
face, lo Gobemo central é xusto poñerse a
negociar sobre este tema, pero nunca a ne,
galo porque, á parte de que non servirá
máis que para desenfoca,la posible nego,
ciación, terminará por facela imposible: hai
que negociar incluso a soberanía, falar dela,
tratar do que iso significa e informar ben á

Pouco antes de morrer o dictador feixista que
elixiu e impuxo ao actual xefe do Estado cir,
culaba un chiste no que unha parella de gar,
das civís detiña a dous xitanos. Cacheábonos
e a un atopábanlle unha navalla, ao outro a
penas dous pesos. O cabo requisábao todo,
repartíalles sopapos a ambos e deixábaos lis,
car. De camiño ao cuartel o número -pregun,
taba: "Home, cabo, ao da navalla aínda o en,
tendo, pero ao outro, ¿por que lle zoscou?". O
• cabo fitábao e con cara de pau respondíalle
"Ese estaba a aforrar para a navalla".

xente, non como se fixo nas recentes elec,
cións; e non negar, por principio, o que é
unha evidencia na sociedade basca. E, ade,
máis, debera facerse sen ~edo, coa seguri,
dade de que nada vai pasar, que, case segu,
ro, se vai virar en contra de quenes propo,
ñen a soberanía como ideario do seu pro,
grama. O ideario é lexítimo, como calquera
outro; e loitar democráticamente por el o
mesmo. E se o consiguen, cousa na que

Este xuiz adaíl da democracia declara sen
coutarse que non só se perseguen os delic,
tos senón tamén as ideas, os obxectivos po,
líticos. É de supoñer que se alguén atentase
contra Felipe González na fin do seu man,
dato, pecharíanse El Mundo, a COPE e o
ABC, e ilegalízaríase ao propio PP.

SILENCIO
XURXO BORRAZAS

Vivir para ver. Os mesmos xomalistas que
nas súas columas e tertulias nos encheron a
cabeza co mito da liberdade de prensa nor,
teamericana, que sempre prevalecería sobre
outro dereito en conflicto, agora aplauden
o asalto nocturno dos militares ás redac,
cións de Egin ou Ardi Beltza e o encarceramento dos seus colegas, dicindo que se ex,
cedían no dereito á liberdade de prensa e
expresión que eles tanto envexaban.

A gracia do chiste estaba no desproporciona,
do e arbitrario dos sopapos do cabo, e na ex,
trapolación por analoxía desta arbitrariedade
para aplicátllela a toda autoridade non suxei,
· ta ao control ou restricción dos que a sofren.
Coas maiorías absolutas, por exemplo as do
PP actual en Madrid e Galieia, era predecible
que se caese no autoritarismo e a falta de es,
crúpulos no manexo dos medios que axudan a
conformar a opinión dos cidadáns e cidadás.
Sexa a base de purgas e listas negras, de sub,
vencións e publicidade ou de censura directa
nos medios públicos, o govemo maioritario de
Amar asumiu como a súa cruzada fundamen,
tal a de eliminar ao independentismo basco, e
por extensión calquera veleidade separatista
que poña en cuestión a España unha que os
seus pais, aqueles señoritos da Falanxe, cons,
truíi:an a partir do golpe do 36, arrasando cos
dereitos civís e convertendo a España e ás ins,
titucións na súa finca de recreo.
Os actuais lídere~ do PP, vástagos fachen,
dosos daqueles feixistas, chegaron desmon,
tanda. o que quedaba do estado de benestar,
regalándose as empresas públicas, baixando
os impostas dos máis adiñeitados, liquidan,
do a igualdade de ·oportunidades, papando
as subvencións de Europa ou acugulando
de oro as alforxas das empresas grandes, as
súas alforxas. Todas elas prácticas de rapina
do liberalismo, pero o pior estaba por vír.
Coa maioría absoluta as pautas da ultrad.e,·
reita disparáronse de baixo as almofadas da
"Cuestión de Estado". Non só se trata agora
de roubar· onde se poida e a costa de quen lle
toque: pobres, parados, terceiro mundo, an,
ciáns ... nin de afondar nunha sociedade eli,
tista, paleta e ríxida. Trátase igualmente de
esmagar calquera cuestionamento do princi,
pio de autm:ídade das cúpulas económicas e
financeiras,. é de paso esmagar aos inimigos
políticos. O olbxectívo úllitimo é facer ver
que as desigualdades sodais reñen unha orí,
xe natural., e q¡ue combater es:iras ,d!esigualda,
des é cot:M opofierse á' fox:z:a.t da natutreza.,

Pero os síntomas empezan xa a ser malos, no
sentido de que áinda despois dunha derrota
tan espectacular, que nun país · con usos de,
mocráticos esixiría dimisións e poñer fora de
xogo a tanto incapacitado -o Presidente in,
cluido-, como o acreditan as torpes e recen,
tes palabras deste asegurando, sen que sinta
vergoña, que é o PNV o que ten que rectifi,
ca,lo seu camiño erróneo, entre outras línde,
zas que a prensa ven rexistrando. Nin que a
triste oposición ºde PSOE, PSE pida -disculpas
polos seus eFros e non faga tampouco propósi,
to de enmenda. Os problemas volven sempre
ó mesmo punto: unha idea de España propia
de señoritos madrileños ós que lles amola que
poida haber realidades tan contundentes co,
mo o País Vasco, Galicia ou Cataluña -os
periféricos, que eles din- que non encaixan
nas súas mentes tan simples como frívolas.
Porque o problema é de tal· gravidade que
custa traballo comprender que algúns, 6 máis
alto nivel institucional, xoguen con el con
simpleza e con frivolidade. E peor aínda: que
non se Ues vexa a máis mínima cpacidade de
comprender rectificando. Porque as súas pos,
turas seguen tan ferreñas como antes das
eleccións. Mal camiño, pois. •

A política de Mayor Oreja foi a grande derrotada do 13 de Maio en Euskadi.
.
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'A maioría dos xuristas, medios e forzas políticas
do nacionalismo españolista
deron cunha terceira via,
pechar os ollas e anceiar que todo remate axiña"
pe~der o tempo. Pero olla, nin os accidentes
laborais, nin as mulleres asasinadas nas súas
casas nin os afogados no estreito de Xibral,
tar son cuestións de Estado, moito menos a
polución ou os abusos dos oligopolios.

O Movemento de Liberación Nacional Bas,
co é o l}úcleo de contestación máis signifi,
cativo no estado e o governo decidiu enro,
carse e sacrificar varios peóns e_algunha que
oucr:ru ficha para tapadle ª ·boca. Non cun
GAl, claro, senón promovendo a fin da
tregua de ETA para dispoñer de víctimas
coas que chantaxear ás forzas políticas e aos
medíos de comunicación. ·~oy. estades co,
migo ou con eles", bourearon, "Quen non
berre canda nós é un cómplice" e mentres
tanto saldando as empresas públicas. "¡Tre,
gua trampa, diál!.og¡o trampa, hai que acabar
coas pistolas:, e ces, encubridores dos asasi,
nos e cos que fa:lan cos encubridores dos
asasinos e cos que se encollen die ombros,
todos estamos ameazados!" e ao tempo di,
namitando o sistema de pensións e xerali,
zando os contratos de traballo de escravo.

Que os medios públicos se inunden de san,
gue e o debate político se centre na amea,
za. Que os ministerios corn;;edan premios e
fabriquen para manter a ameaza. Que os
medios boten unha man e vérán multipli,
cados os seus ingresos, e que non siga o Pª'
so sexa ridiculizado primeiro e lapidado en
silencio se persiste. Que colabore a lgrexa e
algunha compensación terá, que colaboren
os sindicatos e non ha ser en balde, que co,
labore o PSOE, e ollaremos cara o futuro,
que colabore algún artistiña e haberá sitio ~
recoñecemento para togos, que colabore
algún xufz e o linchamento tomará corpo e
dotarase de lexitimidade. Et voílá.
As decisións de Garzón (nad~mparable
ao GAL, el é moito máis ·hix"foico) non
virán dictadas polo executivo ero rampou,
co se explican sen o ~ontext de manobras
de linchamneto da voz opositora de. inde,
pendentismo bascq promovidas polo PP1
que puxo en marcha o ventilador clos cauces de formación de opinión e esparexeu a
súa rnerda aos catro ventos.

Para non ver algo hai dúas posibilidades,
ou que ese algo non exista ou que nós es,
teamos cegos. A maiorfa dos xuristas, me,
dios e forzas políticas do nacionalismo es,
pañolista deron cunha terceira via, pechar
os ollos e anceiar que todo remate axiña.
Se un particular debe ter medo non polo
que faga senón polas súas ideas, iso é que
non hai liberdade de expresión. Os derei,
tos fundamentais, como a democracia,
non admiten adxectivos. E se un particu,
lar ten medo, ¿que non ha ter un profesio,
nal dos medios?
Para dicir o mesmo cá autoridade, maldita
a falta que ternos de liberdade de expre,
sión. Esta é para que toleremos as ideas que
non nos gustan ou para que un ultraderei,
tista do ABC poida dicir o que pensa, e to,
dos teñamos que escoitalo ou tapar as ore,
llas, pero respetalo e non facer coma o cabo
do chiste e metelo no cárcere.
Fagamos o exercicio de pensar que isto: me,
dios de comunicación asaltados, espoliados e
"clausurados, xornalistas e formacións políti,
cas opositoras encarceradas e ilegalizadas en
campaña electoral e cando o sector demoni,
zado constitúe a maioría da povoación. fa,
gamos o exercicio, digo, de pensar que estes
feítos acontecen en Cuba, ¿cal sería entón a
reacción dos medios e o governo do PP?
Tranquilos todos, falaba dun supoñer.
A vantaxe de queimar as naves, é que en
principio un espanta o frío ou entra en ca,
lor, o malo é que despois non abonda con
saber nada. Atención pois os- que alimentan
o lume queimando as naves en mar aberto, e
atención asimesmo os que agora gardan a
roupa porque a auga do mar non aplacará o
proído.clo sal acumulando nas súas gorxas. +
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OExército israelita ataca con tanques ecazas apolicia de Arafat

Oclero iraniano
oponse á candidatura
de Khatami

Sharon xustifica na intifada
a.expansión das colónias xudias
1993. Segundo dados do próprio governo israelita, estas colón ias de imigrantes hebreos
chegados da Arxentina, Rúsia,.
Cen,troeuropa ou outras partes
de Asia, creceron nos últimos 8
anos un 52 por cento, pasando
de 115.000 persoas a 200.000
en 2000.

-0- CÉSAR LORENZO GIL

A violéncia en Oriente Próximo aumenta progresivamente dia tras dia. Desde a entrada de Ariel Sharoil na explanad a das Mesquitas e a
sua conseguinte ascensión
ao poder en Israel, o número
de mortos palestinos pasa
dos 500, non hai posibilidade ningunha de. resgatar o
proceso de paz e a expansión dos asentamentos de
colonos xudeus nos territórios
ocupados medra grácias á
destrución das aldeas árabes.

Este asunto é un dos máis importantes para achar algo de
luz no xenocídio palestino. Israel non só ocupou terras que
posuíán legalmente os árabes
en. 1948 ou 1967, senón que
as converteu en cabezas de
ponte no seu estabelecimento
estratéxico, contra as decisións
das Nacións Unidas. Os colonos reciben, xunto coa terra
gratuíta e unha casa, un kalashnikov e unha caixa 9e gra;
nadas "para se defender". "E
de estrañar a rábia infinita entre os povos cando uns governantes colocan 6.000 xudeus
armados até os dentes no médio dunha cidade de 100.000
palestinos?", pregúntase o xornalista losu Perales. ·

"Se por cada dez mortos nun
atentado suicida de Hamas,
Sharon vai destruír con avións
cazabombardeiros F-16 algunha povoación árabe, dentro de
pouco vaise ver abrigado a deitar bombas atómicas", explicaba sarcasticamente un xornalista israelita. A decisión do governo de Tel Aviv de empregar
armas pesadas na sua represión contra os palestinos conseguiu criar as primeiras disidéncias entre a prensa hebrea
e a primeira reacción dos Estados Unidos.

Na ofensiva israelita, .os asentamentos serven de apoio e de
excuse.· para os ataques. Nas
operacións de "castigo", sempre se antepoñen os intereses
dos colonos, grandes partidários de Sharon, que colaboran
activamente na represión mercé ás vantaxes estratéxicas
das suas cidades pantasma.

A contundéncia de Sharon sobrepasa calquera antecedente
desde o início das conversas de
paz que remataron en Oslo en
1993. O líder da direita israelita
destrozou calquera posibilidade
de reiventar o diálogo político
na rexión e decidiu, co apoio do
resto dos partidos hebreos máis
fortes, a aniquilación da feble
estrutura institucional árabe.
Tomando como excusa o "terrorismo" da intifada nos territórios
ocupados, as tropas israelitas
actuan impunemente en Gaza e
Cisxordánia.
A Unicef acaba de publicar os
dados sobre morte de menores, que confirman que dos
129 falecementos producidos,
só seis correspondían a hebreos, incluídos os adolescentes
degolados perto dunha colónia
o pasado Mércores , 16 de
Maio. As cifras aínda son máis
calafriantes cando se retire aos
feridos. Seis mil nenos palestinos recibiron danos militares,
dos que ao redor 1.500 quedarán con secuelas graves dalgun tipo.

01 colono• xudou1 reciben armas e te1TGs gratuitamente.

ran nos anos 70 e non pararon
de medrar incluso despois de

asentamentos xudeus en territórios palestinos, que comeza-

Non hai dia que a tropa israelita
non "elimine algun obxectivo"
nos territórios controlados pola
Autoridade Nacional Palestina.
Normalmente, dentro das vinganzas contra os atentados de
.Hamas e a lhad islámica, nunca se ataca contra bases destes grupos senón contra os colaboradores de lasir Arafat. "Os
grupos islámicos están a facerlle fácil a Sharon xustificar os
crimes contra o noso povo", comentaba unha alta autoridade
da Organización . para a Liberación de Palestina (OLP).
¡
i

Colónia con alicerces
de sangue
Un dos piares dos acordos de
Oslo era "a conxelación dos

Contado, a tensión violenta
dos últimos meses provocou o
medo entre os posíbeis colonos futuros. Bairros de apartamentos en Gaza fican á espera
dos seus ocupantes perante a
ollada húmida de centos de
árabes que foron expulsados
das suas casas e asistiron á
sua derruba no mesmo lugar
onde pouco despois crecian
edifícios de tixolo entre letreiros en hebreo.•

As vítimas aprendices dos verdugos nazis
Alguns expertos en história e
socioloxia de Israel explican
con mágoa o proceso de
aprendizaxe das técnicas nazis por parte das vítimas do
maior holocausto da humanidade. Segundo estes especialistas, a pegada da morte de 6
millóns de xudeus criou no espí rito colectivo do estado de
Israel un efecto mimético cos
postulados .de Hitler. O pensamento institucional xudeu considera os árabes como unha
raza inferior, que sobra no soño sionista da Grande Israel
que ~e estende desde o Sinaí
até Arménia.

A prensa internacional -teima en equi·
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responden ao canon racista
que aplicaron os governos
brancas de Pretória durante o
apartheid. A estudada estratéxia dos técnicos de opinión
da direita israelita obtiveron todos os obxectivos que se
propuxeran.

É curioso que a segunqa intifada, provocada polos abusos
de Sharon e da policía do ex
presidente Ehud Barak coincid is e nos días prévios ao
anúncio da criación dun estado independente palestino.
Tampouco é casual que o l~
borismo estea a: apoiar sen fisuras a política da di re ita (o
seu líder máis carismático, SiEsta formulación teórica admon Peres, é ministro de Exquire arestora o seu intre
teriores), mais ca nunca pormáis estremecedoramente
tador do espírito relixioso úniprático. Tal e como denunciaco que simboliza o único estaron, entre outros, Edward
do do mundo que conserva
Said e o ex presidente sulafricano Nelson Mandela (ver a . como base da relación co seu
povo a inspiración divina de
sección En poleiro alleo), as
dominar e escravizar a terra. •
_técnicas utilizadas por Sharon

A cúria islámica do Irán
pretende impedir que o·
actual presidente do país,
Muhammad Khatami,
alcance novamente a vitória
nas eleicións do próximo 8
·de Xuño. Para o clero, as
políticas reformistas de
Khatami van en contra do
espírito revolucionário do
Aiatolá Khomeini, quen
tomou o poder en 1979.
Desde as órbitas máis
conservadoras, vese con
temor que un novo respaldo
nas eleicións para o
presidente lle dea
lexitimación para confirmar
o aperturismo cara á
comunidade internacional e
a liberalización progresiva
da Universidade e dos
meios de comunicación. No
último ano, os grupos de
presión máis puristas
obrigárono a reprimir
violentamente os
movimentos estudiántis e
culturais que pretendían
renovar os princípios
xiítas. •

Morren 26 presos
nun motin en Chile
O cárcere de !quiques, a
1.857 quilómetros de
Santiago de Chile, foi
cenário dun grave motin no
que morreron alomenos 26
presos. A protesta
comezou o Domingo, 20 de
Maio, cando un dos _
internos intentou prenderse
lume, feíto que provocou
un grande incéndio nas
demais dependéncias da
cadea. A policía considera .
que a orixe do acto do
preso responde a unha
protesta semellante nunha
cadea de mulleres, onde
unha reclusa faleceu
queimada por si mesma ao
non lle deixaren recibir.a
visita dun seu irmán. •

EEUU non quixo evitar
a guerra de Kósovo,
di o ex comandante
norteamericano
O ex comandante das
forzas estádounidenses
que participaron na Guerra
de Kósovo, Wesley Clark,
· acusou ao seu governo de
facer todo o posíbel por
evitar unha solución
pacífica no conflito
balcánico. Nun libro de
memórias publicado
recentemente en Nova
.York, Clark defende a sua
oposición a unha operación
de castigo contra o
governo de Belgrado sen
antes ter profundizado na
orixe dos conflitos de
Kósovo. Clark explica
ademais que el era
partidário de presionar a
Milosevic cunha ofensiva
por terra duh pequeno
continxente para sentar as ·,
duas partes a negociar e
non de converter iugoslávia
nun campo de probas das
novas armas aéreas dos
Estados Unidos.•
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Os sectores da enerxia (George
Bush representa aos petroleiros
de Texas que exixen a conxelación de Iraq e a defensa a ultranza do aliado sionista para Oriente
próximo) cobizaban dende hai
tempo estes tres obxectivos. De
feito, voceiros da opinión republicana insisten dende 1997 en que
novas tecnoloxías de control e
mantenemento permitirían hoxe
recuperar con plena seguridade a
explotación da enerxia nuclear, tal
como pretende o poderoso complexo industrial-militar. A ministra
española de Medio Ambiente Isabel Tocino regresara con esta
mesma proposta do Cúmio sobre
o Cámbio Climático de Buenos
Aires, en Novembro de 1998.
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O quilovátio nuclear foi defendido nos anos 60 como o máis barato. Os acidentes e os residuos de longa duración revelaron que era o máis caro.

g1
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Anova carreira das armas de Bush 11 necesita dos resíduos do parque nuclear civil

Norteamérica rompe a moratória
do combustíbel atómico para asegurarse
a hexemonia enerxética e militar
atender o que xa se coñece comoos problemas de enerxia do país.

-0- G. LUCA

Bush 11 relanza as térmicas nucleares a grande escala para
asegurar o predomínio enerxético e militar. Estados Unidos investirá fortemente nunha -forma de -produción de enerxia en
debelo no resto do mundo polos seus riscos. A ruptura da
moratória nuclear é o segundo petardo de Bush 11 contra a opinión ecoloxista de todo o mundo. O primeiro tora o anúncio (3
de Abril pasado) de que non respeitaria o protocolo de Kioto.
A pouco de chegar Ronald Reagan ao poder, a comezos dos 80,
o govemo norteamericano confirmara a moratória nuclear de Carter, unha decisión que tora decon-

tado. imitada en todo o mundo.
Bush rompe un convénio mundial
elaborado por Estados Unidos para prescindir das nucleares. Asi
aparece en 105 iniciativas para

Para a opinión pública norteamericana, estes problemas teñen- nome: os cortes de electrici,dade en Califórnia (o Estado
máis rico da Unión) durante o
verán do 2000, o anúncio (non
cumprido) de que seria preciso
suspender o servizo de luz por
algunas horas en Nova York, no
mes de Setembro pasado, e o lixeiro aumento dos pfezos da gasolina, a máis barata do mundo.

As mesmas voces que acusaron
ao Presidente de ter capitulado
diante do seitor enerxético hai
só dous meses considerou papel mollado o compromiso de
Kioto, entre eles o Partido Demócrata, denúncian que a Casa
Branca está a esaxerar os problemas de distribución eléctrica
para facer saltar tres barreiras:
a moratória· nuclear, a expl9tación das reservas fóseis do Artico e o trazado de oleoductos,
gasodutos e tendidos de alta
por todo o país.

:.A bancarrota ·nuclear dos anos oitenta e a nova hexemonia militar
1

1. A moratória nuclear norteameri1
1

cana, aprobada polos demócratas e confirmada despois por
Ronald Reagan, foi consecuéncia do fracaso económico das
empresas de electricidade norteamericanas que investiran en
centrais atómicas.
A. arela da enérxia inago,tábel e
barata dos anos 60 (Atamos
para la Paz propuña a propaganda franquista das nucleares) morreu co accidente da llla
das Tres Millas, en Harrisburg,
. Estados Unidos, (o 28 de Marzo de 1979), que obrigou a menorar as medidas de seguridade e elevou en consecuéncia o
custe do quilovátio hora nuclear
poi' riba do das térmicas clásicas de fuel ou carbón.
Despois de Harrisburg, as nucleares deixaron de ser negócio polas carísimas melloras de
eficiéncia interna, duplicación de
circuitos coma os que fallaron de

a pouco no submariño Tireless, e
aumento de alarmas, reforzamento de estruturas e de caUdade dos materiais. Con todo, non
se incorporaba na formazón de
prezos o impacto sobre o meio
ambiente dos resíduos. Por
exemplo, o dano que pode significar para Galiza a disposición de
toneladas de plutónio en bidóns
de ferro a só 370 millas de Fistérra, unha prática que se calcula
que durou dende 1966 a 1979 e
que cesou só pola presión de
Holanda, Canadá e a RFA.
O de Hartisburg deixou ás eléc:.
tricas españolas cunha débeda
de difícil cálculo. O Governo
Central dixo que era superior
aos dous billóns de pesetas e
mediante a acción concertada
pagou unha parte á conta do
erário público e cargou a outra
nos recibos da luz.
O anúncio de que as chemineas
das nucleares voltarán a agro-

mar por todo o norte de América,
dispara en todo o mundo a carrei ra polas nucleares. Como
mostra serve a rápida reacción
das eléctricas· españolas p~ira
coller a vez. O ministério de propaganda de Franco dixera nos
60 que a nuclear era a enerxía
máis timpa, máis segura e máis
barata pero Harrisburg e despois
Chemobil revelou que o mercado
tora falsificado. Laboratórios de
Europa e Norteamérica confirmaron o chasco. Sabianse os efeitos canceríxenos das radiacións
ionizantes, pero os govemos rebaixaran a dose máxima admisíbel (1,5 rem por ano en 1952 á
0,0005 en 1974 para a povoación) a medida que o exixian os
intereses da indústria nuclear.
. Outra consecuéncia de Harrisburg foron os acordos para a conxelación do arsenal nuclear, que
necesitaba dos resíduos do parque nuclear civil. A decisión nuclear de Bush 11 é trascendente.

Acelera o xigantismo e a centralización e aposta pola instalación
dunha rede de satélites armados.
Destinando unha millonada para
investigar a segurida~e do proceso do combustibel nuclear,. Norteamérica asegura-a imposición
dun modelo caro, de tecnoloxía
dependente, que impide o investimento dun inmenso capital nun
modelo eñerxético de aforro e diversificaciqn. Cabe perguntar por
que esta nova ofensiva do átomo
para usos civiles vai ser menos
perigosa que a denanterior, que
dera os desastres de Harrisburg,
Chemóbil e Vandellós, entre outros, a pesar da inocuidade que
prometía a propaganda. Non hai
por que crer que o que foi inseguro antes non teña unha segunda volta e admitindo que as armas contaminan ainda máis que
as térmicas, hai que ter en conta
que Estados Unidos quer aseguJar con esta reforma enerxética
a súa hexemonia militar.•

O argumento de Bush 11 lembra o
de Fenosa na sua defensa dunha
nuclear en Xove nos primeiros 70:
o consumo de enerxia medra de
tal xeito que viviremos ameazados
polo derrumbe do sistema agás
que asumamos as nucleares. A
penas se menciona a necesidade
de consumir menos e, pola contra,
se concede un altísimo valor potencial ás oportunidades de negócio da tecnoloxia ecolóxica. Bush
di que Norteamérica consume tanta enerxia que non terá máis remédio que extraer máis petróleo
en território federal incluido o intocábel refúxio ártico de Alaska e
acelerar a construcción de nucleares asi como refinerias e xeneradores movidos por carbón e gas.
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A pantasma dos apagóns
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O destape nuclear ven explicado no informe que preparou a
equipa do vice-presidente Cheney, membro como Bush dos
grupos de presión do petróleo
de Texas, primeiros aforantes
da campaña republicana. Os
ecoloxistas acusan a Cheney de
non aforrar consultas cos grupos do petróleo e non ter tempo,
pola contra, para comunicar o
remate da moratória nuclear aos
ecoloxistas. Jimmy Carter publicou no Washington Post un artigo no que acusa a Bush de usar
con engano o medo aos apagóns para relanzar as nucleares
e profanar o santuário do Ártico.
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Pero hai moito máis no borrador
enerxético de Cheney: a ablación
de infinidade de barreiras ecolóxicas que estorban ainda o trazado
de 61.000 quilómetros de gasoducto; o trenzado dunha nova malla de alta tensión que suplante a
rede actual. Como coartada contra o escándalo de tripar os xeos
de Alaska, Cheney di que a explotación de gas e petróleo vaise facer durante o inverno sobre pistas
de xeo. O Presidente di que os
600.000 barrís diários que pode
dar Alaska equivalen ao que agora compran a Iraq. En vinte anos,
haberá en Norteamérica unhas
2.000 novas centrais de produción
de enerxia e moitas delas serán
nucleares. O Estado investirá nese tempo 380.000 millóns de pesetas en tecnoloxias que permitan
rebaixar comparativamente o dano ecolóxico dunha central térmica movida por carbón.•
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Praceres e
desenganos
O drama que están a vivir os veciños de Os Praceres, castigados historicamente co látego do
desenrolo industrial, é lamentábel. Praceres deberia ser, xunto
co Centro Histórico, o referente
turístico da comarca de Pontevedra. Posue unha situación envexábel á beira da ría máis bela
do mundo, e pola contra, en vez
de contar con praia, terrazas e
hoteis, atópase acanteada por
un complexo contamínante e unha depuradora.
Lamentábel tamén é, por desgrácia, a estratéxía que os dirixentes da plataforma están a
seguir. Exemp los houbo
nesta comarca de lo itas Lembren as
veciñais que
remataron promesas
con éxito. Pa- recibidas cando
rece que ninguén lembra se instalou
xa aos veci- Celulosas ou a
ñas de Vilaboa, que con- Depuradora, e
seguiron evi- retiren dunha
tar a inevitábe I instala- vezoapoioque
ció n d un ha curiosamente
empacadora.
Pero no caso dan aquen
dos veciños sempreos
de Os Praceres a estraté- engana.
xia de loita
vólvese moi
sospeitosa e
parece nalguns intres que está
dirixida polos mesmos que inevitabelmente construirán o tren.
Chámame moito a atención que
os veciños realizaran no pleno
local do mes de Marzo unha
protesta, por outra banda moi
correcta, apresentándose no
Teatro Principal amordazados.
Ese dia, a esa mesma hora, os
promotores e os financiadores
desta obra, señores Cuiña e
Rajoy, atopábanse a escasos
metros no auditório de Caixanova rodeados de meios de comunicación locais, autonómicos e
nacionais. Normalmente este é
o cenário soñado por calquera
plataforma reivindicativa para
facer acto de preséncia, pero
os veciños de Os Praceres renunciaron incribelmente a isto
para acudir a un pleno ordinário
sen capacidade real de decisión neste asunto.
Agora que as obras comezaron
os voceiros da Plataforma insisten en criticar ao govemo local,
supoño que isto provocará moita ledicia aos promotores da
obra e prexudicará ainda máis
aos próprios protestantes. Realmente a situación é incríbel, a
Plataforma, esta ou calquer outra, ten que localizar en primeiro
lugar ao inimigo, ne~te caso
quen construe o tren, e despois
acadar a maior cantidade de
apoios posíbeis e loitar con todas as su as forzas.
Gostariame comprobar que realmente os veciños de Os -Praceres non van sofrer outro desen gano cos seus caciques,
que lem~ren as promesas recibidas cando se instalou Celulosas ou a Depuradora, e retiren
dunha vez o apoio que curiosamente dan a quen sempre os

Suso Sanmartin

.

UNITED COLORS
OF BENE . ..

engana. As obras xa comezaron, dificil será a volta atrás, senón se dialoga agora, despois
de facer a obra, non haberá
contrapartidas. Máis humilla~
ción. Quen move os tíos?•
XOSÉ REI
(PONTEVEDRA)

Socio lingüística
real
Dicer (no ámbito da Sociolingüística) que o castelán non foi ~un
ca un idioma imposto é coma dici r que duas e duas son cinco;
pero díxoo o Rei e os xerifaltes
do PP e do PSOE asentiron con
reveréncia a tan tremenda falsidade histórica. E todo aquel que
ouse discutila é un etarra (ou,
cando menos, un nacionalista
sospeitoso de selo). A esta simpleza se reduce hoxe o discurso
nacionalcentralista de Aznar e
Cia. O pensamento único non
admite discrepáncias, nen
saquera cando
estean carga- Oque máis
das de razón.
E é nesta liña
de recuperación do máis
rancio españo1is m o, que o
PP vén propiciando con entusiasmo dende que acadou
a maioría absoluta, na que
debemos enmarcar a burrada pronunciada polo Rei.

sorprende ea
minmáisme
amola, é que_
fose
precisamente en
Galizaonde
menos se saíu
ao paso dunha
necidade de tal
magnitude

Afortunada. m~nte neste caso hai "probas"
abandas para desmontar o desatino, documentación suficiente, e
desgraciadamente, aínda quente, para desen nascarar a mentira. Vexamos alguns exemplos.
No BOE do 18 de mai.o de
1938 publícase esta cálida

liña cálida e amable de convite
a se apropiar, liberrrimamente,
dunha lingua como o castelán;
dicía este conven·c ido demócrata en La Vanguardia, o 8 de
xuño de 1939: "Si queremos ...
honrar a quien nos ha redimido, todos los españoles debe:mos haéer tres cosas: pensar
como Franco, sentir como
Franco, y hablar como Franco,
que hablando, naturalmente,
en el idioma nacional, ha impuesto la victoria ...". Home, faltaría máis ... Sen comentários.
E só ao ano seguínte, as próprias institucións do Estado se
suman con agarimo a esta cálida oferta de utilización da língua do (novo) império libre de
roxos, ao mandar na garimosa
Orde do 5 de setembro de
1939; do Goberno Civ.il de Barcelona, que desaparecesen
dos edificios e dos servicios
. públicos e privados, asi como
das entidades .que de calquera
xeito se relacionasen co público, todo tipo de inscricións que
non estivesen redactadas no
idioma "oficial" (o éastelán).

Seguiamos, como non, coas
"boas maneiras". E, por suposto, a Administración pública, a
escala, a lgrexa, os meios de
comunicación ... van empregar,
como non, exclusivamente, o
oferta de libre aceitación do
castelán. E para que ninguén
castelán: "La España de Fran- · faltase a esta fermosa festa de
co no puede tolerar agresiones
confraternización interlingüísticontra la unidad de su idioma,
ca, os próprios altos cargos insni la intromisión de nombres
taban tamén, cariñosamente, a
que os novas españois liberaque pugnan con su nueva
constitución política ..."; e como
dos se sumasen á elite dos que
xa gozaban da reconfortante
xa daquela había tamén intelectuais e contertúlios a soldo,
fala do idioma español, cunha
na liña dos que hoxe tanto prooferta, iso si, que non oferecia
demasiadas alternativas de esliferan no mundiño xornalístico
de concesións de licencias racolla: na Orde do 28 de xullo de
1940, o Gobernador c ·ivil de
diofónicas e bandullos mantiBarcelona (Wenceslao G. Olidos a canta do Estado, un tal
Luís de Galisonga (que Deus o
veros) indicaba que todos os
teña na gloria) abondaba nesta
funcionários interinos das cor-

Na maleta
Xurxo Borrazás

medusa
aotolo blonoo

7-AA~

O locutor leu:
"O Rei entregou a
Pérez Varela,
conselleiro de
1 Agricultura, o
prém.io Carmiña
Burana de coro
pastoril."

Rectificación:
Pérez Varela é

1

conselleiro de
·cultura e foi
distinguido polo
prémio Europa
Nostra de axuda
desinteresada á
Prensa".

O Rei non lera
1· previamente o
1 di~curso e felicitou a

24

Pérez Varela polo
prémio Cosa Nostra
contra o
vandalismo nas
igrexas.
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poracións municipais e provinco e sociolingüístico, e que
ciais (calquera que fos'e a sua
constitue unha auténtica afron~
ta inaceitábel, xa non só á nosa
categoría) que en acto de servício, tanto dentro coma fóra
intelixéncia, senón tamén á nodos edif ícios oficiais, se expresa memória.+·
sasen noutro idioma que non
fose o "oficial del Estado" queAF'RANIO AMARAL
darian ipso facto destituídos,
(CAMPO RAPADO~ SILLEDA)
sen posibilidade de ulterior recurso. Ou a que xogamos ... E
toda esta mecosa cerimonia de
enriquecemento plurilingüístico
ía convenientemente aderezada cun aparato publicitario do
máis convincente e respectuoso coa opinión dos máis escépticos. Vexamos se non este entrañable slogan: "Hable bien.
Caído que o desazo no porvir do
Sea patriota. No sea bárbaro.
galega que transmite Basílio LoEs de cumplido caballero que · sada poderia contrarrestarse
Vd. hable nuestro idioma oficunha certa esperanza en nada
cial, o sea, el castellano. Es ser fictícia, sempre e cando se mopatriota. Viva España y la Discidifiquen os parámetros que, coplina y Nuestro Idioma Cervanmo atinadamente predi o profetino. ¡ARRIBA ESPAÑA!" (lmsor, conducen a nasa língua cap renta sindical. A Coruña,
ra a extinción.
1942). Viva a democracia, e a
constitución, e o estatuto, e o
Coincido plenamente con el en
pacto polas liberdades e a nai
que paulatinamente o galega se
que os pariu a todos .. :
vai achegando ao español, e proporcionalemente engado eu se
E tamén no ensino, un ámbito
vai afastando do portugués, a nacastelanizador por excelencia,
sa lingua xemelga, para rematar
non ternos m'áis que lembrar a
nun futuro, máis ou menos loncálida oferta que xa ofreceran
xíncuo, integrándose naqt.1el. Os
os Borbóns na sua famosa Real
dados son incontestábeis e soaCédula de Aranxuez (1768),
mente non os ven aqueles que,
que establecía, con cariño, cohipocritamente, non os queren
ma sempre, e moi democraticaver (RAG, ILG, Universidades ,
mente, iso si, que las lenguas
Gonsello da Cultura Galega, ... :
no se imponen, que "en todo el enfin, a maioria da intelectualidareino se actúe y enseñe en lende galeguista) porque seica están
gua castellana". Home e lago,
xa moi ben instalados na sorte de
como debe ser ... , pois xa dacultura subalterna que criaron e
quela, acertadísimos sociolinque renúncian ~ se expresar ao
güísticas precursores do noso
mundo na sua própria tala, que
insigne ex director xeral xa sapara iso xa está o español.
bían que "El dialecto es cosa
grave que se opone grandeToda a intelectualidade galeguista
mente al áprenclizaje del armoestá formada e formándose en
nioso, rico, inimitable y melodioespañol. Este é o idioma que serso idioma de nuestra España"
ve de intermediário entre a cultura
(así quedou recollido para gloria
galega e o resto do mundo, mesdo seu autor este texto da cormo cando o interlocutor é a cultudial Asamblea y exposición esra portuguesa e a sua mediación
colar de Pontevedra (1893).
seria innecesaria (cantos galegas
len os autores portugueses na
O que máis sorprende e a min
sua lingua orixinal e non nas tramáis me amola, é que fose preducións españolas?), e o resultacisamente en Galiza onde medo esperábel non pode ser outro
nos se saíu ao paso dunha neque a gradual conversión da línciqade de tal magnitude, carengua subordinada. Contra toda lóte do máis mínimo rigor filolóxixica lingüística o galega rexeita,

1

Non quero que o
nome de Ribadúmia
resulte luxado por
1
actividade
delictivas", leu
emocionado o
alcalde Barral
perante o pleno.
Nené, amigo
Ribadúmia está
contigo! interrompia
con forza un coro
-de viciños diante
das cámaras da
televisión.
1

Basílio Losada e
a desaparición
do galega

1

1
1
1
1 Galegos e
1 extremeños somos
1 os que menos
1
1 préstamos
bancários pedimos
~ en toda a UE. Un
síntoma claro de
pobreza. Pero os
galegas ternos
oficinas de crédito
en cada recanto do
país. Somos os que
máis emprestamos
aos bancos.
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despois de séculas de domínio e
influéncia cultural castelá, a usar
a língua xemelga portuguesa como modelo para a sua modernización e estandarización
e dá ese importantísimo O I · ta
papel á lír19ua
s ga eguis S
que o asaba- preteren o
lla: o español, pesimismo,
que se converte no paradig- como Basílio
ma para a normalización do Losada, a
galega culto. recoñecer que o
Cópiase a sua
ortografia, por- camiño andado
que a portu- está errado e
guesa parece
deamasiado que debe ser
complicada reconducido.
para os pobres
galegas. Vamos, que non
son capaces de asimilar solucións
morfolóxicas castelás introducidas ao longo dos últimos séculos
na tala popular, e enriquécese (é
un dicer) o vocabulario cun ·enorme caudal de termos tirados directamente del baixo a aparéncia
de cultismos e neoloxismos, ocultando que todos os préstamos
modernos do galego, é dicer a.
imensa maioria, chegaron através
do español, único idioma culto do
país durante séculas.

FE DE ERROS
No número anterior, no especial adicado a Eládio Rodríguez, na páxina 8, o recadro do artigo de Francisco
Calo Lourido titulado "Letras
á carta" aparece incompleto,.
en realidade remata do seg u i nte xeito: " ... cando os
medios son cativos, conviría
fiar fino nas escollas". No
mesmo periódico péro na
páxina 23, na Tabela das
Letras, atribuíaselle a autoria do libro Os nacionalismos perigosos a Mª Pilar
Garcia Negro, cando os
seus autores son Josep Huguet e Joan M. Serra. t

Por todo o dito non se lle pode
reprochar a Basilio Losada que
minta cando agoira a desaparición do galega e a sua subsistución polo español. Mais existe
unha certa esperanza, coido
que a única viábel: trocar o rumo da estandarización , saíndo
do mundo hispánico e entrando
no lusitano. Non se trata tanto
de adoptar o portugués como
estándar culto do galeguismo
como si de adaptar a ortografía
e máis o léxico culto e técnico
daquel para o galega: En definitiva, seria deixar de ter como
modelo ao español para substitu i lo polo portugués, o cal é
cientificamente irreprochábel
pero políticamente perigoso para o estado español. Daquela o
portugués pasaria a ser a nosa
língua intermediária, dadas as
pequenas diferéncias que entón
haberia entre os dous idiomas
xemelgos. Comezariamos a receber as novidades culturais do
mundo através del, e non como
agora por meio do español, reforzando a percepción do galega como unha língua válida
dentro dun sistema lingüístico
de comunicación internacional.
Entendo perfeitamente porque
isto non pode ser apoiado pala
cultura españolista (é dicer
aquela que se sustenta no español como única ou principal língua de España, a que agora
existe), mais, por que os galeguistas non están a pral disto?
Unha solución en nada novidosa
pero que, curiosamente, nunca
contou con forza abando para se
impar. Os galeguistas preferen o
pesimismo, como Basílio Losada, a recoñecer que o camiño
andado está errado e que debe
ser reconducido. Acaso o galego
é máis língua de seu cando se
escrebe coa ortografía española
que cando o fai coa portuguesa?
Témome que o problema é máis
político que cultural e proclamo
que a nosa intelectualidade galeguista non está á altura que require o proceso no que está inmerso o galego: o da sua, parece que irreversíbel, asimilación
polo españoL t

L.

C. CARBALLAL
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Fraga ve no
gálego a verdadeira
forza ,espiritual da
unidade de Galicia,
palabra dun home
público que se gaba
de ser consecuente
e entrega os 9artos
da promoción da
cultura á lgrexa e as
axudas ao galega
impreso aos xornaisque non se apean
do español.
Honrado Fraga.+
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O túnel
e Euskadi
~ VÍTOR VAQUEIRO
~i anos -certamente, non

moitos- o viaxeiro que percorria a
Rodovia das Rias Baixas na direé;
ción Ourense; Madrid, achaba, ao
ultrapasar o túnel da Canda, --Oiga,
mos, na beira de Castela- un grande
cartaz no que se lia Comunidade de
Castela;León. Nese mesmo tempo,
o viaxeiro que atravesaba o túnel en
dirección oposta atopaba na saída
--Oigamos, na beira da Galiza- un
cartaz semellante no que se lia Co;
munidade Autónoma de Galiza.
Dito neutras palabras, os cartaces
custodiaban, balizaban, o túnel que
ficaba, por así dice;lo, na neutrali;
dade, na terra de ninguén, ou, se
quixermos, aquela sinalización su;
puña que o tunel non tiña 'proprie;
tárid.

O método de

traballo
interdisciplinar
do Seminário
de Estudos
Galegos ero
domáis
avanz:ado do
momento.

n~

Os documentos do incautado
Seminário de Estudos Galegas saen á lus
O fundador e actual presidente Lois Tobio
recibirá unha homenaxe en Madrid o dia·13 de Xuño
-0. CARME VIDAL

U n groso volume recolle a documentación do Seminário de
Estudos Galegos depositada despois da incautación no edifí..
cio compostelán da rua Franco que até hai pouco acollia o
Instituto Padre Sarmien to. Son actas, fotografias e cartas de
sócios, listados de traballos, libros e obxectos e cartas. AHonso Mato recupera en O Seminário de Estudos Galegos (Edi..
cións do Castro- Publicacións do SEG) os papeis dunha das
institucións culturais máis relevantes da nosa história aniquilada despois do golpe militar de 1936. Un dos seus fundadores e actual presidente, Luis Tobio "ª quen está adicado o libro- recibirá o dia 13 de Xuño unha homenaxe en Madrid.
O libro arranca cunha anécdota
que é ben significativa a respeito
a lousa que pesou bre o Semi;
nário de Escudos Galegos (SEG)
despois do peche e a incautación
a raiz do a lzamen to de 1936.
Cando en 1995 a Universidade
de Santiago comemora o seu cin;
co centenário coloca na fachada
do Instituto Padre Sarmiento, na
ru a do Franco, unha placa n a
identifica a casa coa sede do SEG
entre os anos 1930 e 1936. Pois
ben, nunca o Seminário ocupou
esas dependéncias e en só sesenta
anos, a institución académica
que acollera a criación do centro
de estudos tiña esquecido com;
pletamente a sua história.
Alfonso Mato afondou na docu;
mentación acopada na sede do
Instituto Padre Sarmiento, casa
onde foron a parar alguns dos bens
incautados. O Instituto de Estudios
Gallegos Padre Sarmiento naceu no
1944 propiciado por alguns mem;
bros do SEG que se aderiron ao
franquismo pero a liña de conti;
nuidade desaparece entre as duas
institucións. De feito, o primeiro
número do boletín Cuadernos de
Estudos Galegos, publícase cun
Franco trunfante en clara contra;
dición ideolóxica con aqueles fun;
dadores do SEG _que animaran a

aprobación do Estatuto de Autonomía. O próprio Castelao denun;
ciaba en As cruces de pedra na Ga;
liza aos que "maldefenderon" o
SEG e os que o suplantaron ao po;
ñer "a nosa cultura nas fauces dun
Estado devorador"
Sen embargo, o Padre Sarmiento
buscou esa continuidade cando
menos nas formas e asi, copiou a
biblioteca que o SEG tiña instala;
da en Fonseca até tal ponto que
persoas como Isaac Diaz Pardo,
que visitara na infáncia as depen,
déncias do centro, non era quen
de distinguir as duas imaxes. Ta;
mén imitan ao SEG no modelo de
organización por áreas pero da no;
va entidade desaparecen as máis
conflitivas ou que poderian ter un
carácter político máis marcado e
as científicas. Na documentación
agora desempoeirada, Mato bota
en falta "todo o que o SEG fuco na
campaña polo Estatuto e tamén a
correspondente aos anos máis
conflitivos". No entanto, entre os
valiosos papeis recollidos chama a
atención o exaustivo inventário
elaborado a raiz da incautación no
que aparecen polo detalle as pezas
do SEG. Nunha delas reparou o
investigador e, buscando o seu pa;
radeiro, foina atopar no catálogo
dunha das exposicións de Galiza

no tempo . A peza proviña do Mu;
seo de Pontevedra, que dirixia Xo;
sé Filgueira Valverde, membro
primeiro ·do SEG e lago do Padre
Sarmiento. As pezas desaparecidas
continuan a ser unha demanda
por parte dos defensores da histó;
ria da institución, o próprio Isaac
Diaz Pardo reclama contiÍluamen;
te un busto de Eiroa, do que se
descoñece o paradoiro.

ma Alfonso Mato mentras desta;
ca que, mália a escaseza de mé;
dios, o estudos dos membros do
SEG, en especial os arqueolóxi;
cos, reciben os parabéns de desta;
cados investigadores de fora do
país. No xeito de traballar do
SEG destaca tamén a sua inter;
disciplinariedade, conseguida en
especial nas visitas de membros
das diferentes áreas para estudar
cada comarca ao completo.

Unha sinistra lista
"O Padre Sarmiento foi fundado
polos membros do Seminário
adictos ao rexime eles mesmos
poideron facerse con documenta;
ción como é o caso das actas de
1923 a 1925 que estiveron en po;
sesión de Filgueira Valverde" afir;
ma Mato. O investigador defende
que os dous centros responden a
épocas, sensibilidades, ideoloxias
e obxectivos distintos e mantén
que o SEG péchase "por ser un
centro que se posicionou a favor
do Estatuto, non polos trabállos
de investigación que realizaba.
Era unha institución simbólica,
moi vencellada ao PG como se
pode ver no listado de sócios".
Da afirmación de Mato dá boa
conta a sinistra lista onde se com;
putan os sócios e colaboradores
represaliados tras o golpe militar.
Dezanove imolados, dezasete
mortos no exílio, dez exilados que
regresaron e trinta e dous detidos
ou sancionados. "Era unha insti;
tución progresista, a máis avanza;
da de todo o Estado español, en
contacto con entidades de todo o
mundo e cun .traballo que quedou
agora silenciado como proba que
nen a Universidade na que nace
e que lle cede os seus locais ten
na memória a sua história' 1, afir;

.O Seminário de Escudos Galegos
refúndase en 1979 da man de
Isaac Diaz Pardo e na actualida;
de máis de trescentos sócios in;
tegran as suas distintas áreas. A
reclamación para a recuperación
dos bens da histórica entidade
foi motivo de máis de un debate
parlamentário avalado tamén
por informes legais pero até o
momento todos os intentos fo;
ron dar en nada, contra o que
aconteceu con institucións simi;
lares neutros ámbitos dq Estado.
Lo is T obio contoulle un dia a
Alfonso Mato que así como o
exílio foi unha amargura imensa,
peor foi o regreso e atopar cun
país no que ninguén se lembraba
dos que marcharon e no que na;
da lles pertencia. A saida á lus
dos documentos do histórico
centro coincide coa homenaxe
que o próximo dia 13 se lle tri;
butará en Madrid, onde reside,
ao fundador e actual presidente
do SEG, Lois Tobio. Unha co;
misión da que forman parte Inés
Canosa, Manuel Lombao, Mari;
vi Villaverde e Henrique Albor
están a artellar o acto no que se
tributará ao galeguista e do que
sairá tamén unha publicación na
que se recollen multitude de co;
laboracións sobre a sua figura.+

Árestora, o cartaz situado
beira de Castela desprazouse á en;
trada galega do túnel, de tal manei;
ra que o viaxeiro sabe, con certeza,
que a devandita obra de enxeñaria
fica en territorio de Castela;León.
Se antes se poderia pensar que o
túnel era unha propriedade parrilla;
da, hoxe sábese que fica fora das
terras da Galiza. O viaxeiro, atento
a este tipo de acontecementos -a
História, o seu país de orixe, as cir;
cunstáncias, fixero;no desconfiadofai recuar decantado a sua mente .
até o ano 1833, cando se produciu a
división territorial do Estado -que
ainda fica- en províncias e, con iso,
o falecemento definitivo do antigo
e centenário Reino da Galiza. O
viaxeiro lembra t_a mén que, naquela
conxuntura, os poderes do Estado,
aproveitando a división, substrajran
á nosa terra vários miles de quiló;
metros cadrado~ de territórios
arraianos coas províncias de Ouren;
se e Lugo, así o Berzo, onde se resti;
tue vagariñamente a lembranza da
sua orixe galega, así as terras de Sa;
nábria onde o noso idioma ainda
fica en pé, onde a gaita ainda ecoa,
asi nas terras dos Aneares leoneses .

~rque o centralismo é un ente

insaciábel que move os sinais de es;
.tracias como un viciño trapalleiro
move os marcos e non é quen de .
respeitar os pontos que el próprio
fixara, porque nen tan siquera está
disposto a deixar que se inclua nas
matrículas das viaturas un signo dis;
tintivo das respectivas nacións e
rexións do Estado -por non falar;
mos doutras reivindicacións máis
fondas- eu sinto unha ledícia irre;
freábel polo recente resultado das
eleicións de Euskadi con maioria
absoluta para os nacionalistas e, si;
naladamente, pola esnafrada que
sufriu Mayor Oreja, co seu compin;
che Redondo e coa sua diabólica
estratéxia. Non se pode dicer, pola
banda socialista, que as cousas lle
saíran redondas. Pola banda popu;
lar, o antigo xefe de policía estatal,
candidato a lehendakari e hoxe con
cativas hipóteses mesmo para aspirar
a ser primeiro tenente de alcaide de
-poñamos por caso- Aretxabaleta
ou Cizurkil, cómpre dícer que non
fixo honra aos seus apelidos. El que,
cos mesmos, houbera podido licita;
mente aspirar a ser un xefe semínola
ou comanche, na liña de Ollo de
Lince ou Grandes Nocas, non escoi;
tou por onde viña o vento.+
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• Os títeres toman as ruas en Redondela
O concello de Redondela acolle
o Sábado 26 de Maio a apresentación do Festival de Títeres
ErrequeiTe, que terá tres escenários: as escalas, as ruas e os auditórios municipais. Arranca o
Luns 28 cu..-ilia semana
fundamentalmente adicada aos
escolares. Posteriormente, na fin
de semana serán os multiusos da
Xunqueira, o Auditorio Xosé Figueroa e o pub Solera os que

acollan as actuacións. Xa durante Sábado e o Domingo os títeres ao ar libre centrarán a
programación.
Os grupos convidados chegan
de diferentes países ·e fan gala
de distintas tecnicas á hora de
concebir os títeres. Os auditórios acollen a Tititritran, granadinos que utilizan o canto como veículo pedagóxico, Jordi

Bertran, que fundou a sua compañia en Barcelona, Marionetas

do Porto, El Chonchón, Les marionetes de Tournefou e Cachirulo, entre outros. Tornarán a
rua Chapela, as prazas do Concello, da Torre e da Alfóndiga,
e a Alameda o Sábado 2 e o
Domingo 3 de Xuño,

Mamulengo Presepada,
Karromato, La Pícara Locuela e
Guaira Castilla.•

........................................................................................................
expresión. Apadriñando a revista aparecen autores destacados
do Estado como Federico Barrio
e Miguel Calatayud. Nengunha
editorial respalda o proxecto
porque, segundo Dasilva, coartaríase a liberdade criativa. Está
prevista unha periodicidade de
seis meses e a distribución en
castelán fara de Galiza. Poesia e
gravado tamén teñen un oco
nestas paxinas que, ainda que
austeras, supoñen un paso adiante para a precariedade do cómic
na Galiza.•
Kiko Dasilva coordena BD Sonda.

• BD Barula,

.

un oasis para o
cómic de adultos
Setecentos exemplares
conforman a primeira tiraxe
dunha nova revista. BD Banda
ten a peculiaridade de ser unha
publicación de banda deseñada
concebida para adultos.
Apresentouse publicamente o
Domingo 20 de Maio da man do
seu coordenador Kiko Dasilva,
un dos valores da viñeta galega,
que publica humo~ gráfico
diariamente e~ prensa. Xóvenes
autores como Osear Villán, Prémio Nacional de Ilustración, e
outros conságrados como Xaquin
Marin e Pepe Carreiro, xúntanse
nunhas páxinas que ceñen a intención de presionar para que
respeite o cómic como meio de

•Os cativos,
protagonizan o
Dia Internacional
dos Museus
Unha morea de cativos encheu
os museus galegas durante o
Venres 18 de Maio, Dia Internacional dos Museus, caracterizado
polo convite a tdos aqueles que
se quixeran achegar a estes espazos. Asi aconteceu na Coruña
onde museus como o Domus,
que proxectou unha película, ou
o Arqueolóxico, no castelo de
San Antón, que ainosou unha
selección fotográfica, receberon
visitas de grandes e pequenos.
En Compostela, o Museu do Pavo Galega e ·o Centro Galego de
Arte Contemporánea, viciños
en Bonaval, realizaron actividades conxuntas nesta xornada de

portas abertas. Do CGAC seleccionáronse fundos de artistas
contemporáneos que evidenciaran unha relación co material
etnográfico do Museu do Povo.
Entre os artistas, Ignacio Basallo, Luis Borrajo, Paco Pestana,
Jorge Barbi, Isaac Pérez Vicente,
Manolo Paz, Silverio Rivas ou
Laxdro.•

• Facal explica
.
as cazxas negras
na Fundación
Seoane
Desde o 11 de Maio está aberta
a exposición Caixas Negras de
Manuel Facal na Fundación
Luis Seoane da Coruña. O día
25 será o próprio artistas quen
repase a sua obra plástica, desde
as orixes nos anos setenta até
hoxendia. Nacido en Carballo,
Facal comezou a sua andaina como pintor e gravador á vez que
emprendia unha cadea de viaxes
que o levaron a viver en moitas
cidades do mundo. En lugares .
como Londres, Barcelona, Nova
York e Puerto Rico aprendeu diferentes técnicas. Neste último
estudou pedagoxia e levou a cabo talleres gráficos para nenas.
Con obra repartida por centros
de arte de Lisboa, Alemaña ou
Francia, Facal alónxase na sua
obra do realis~no, criando xogos
de cores, texturas e releves.•

• Rosa Aneiros e
Xosé Luís
Martínez Pereiro,
prémios Manuel

Murguia
Os premios Manuel Murguia de
narrativa, que chegaron este
ano á sua décima edición en
Arteixo, tiveron dous gañadores este ano: comparten o
galardón ex aequo Rosa
Aneiros con Mares de Xabre, e
Xosé Luis Martínez Pereiro,
con Palamades e a besta ladradora. Dotado con 400.000
pesetas, o galardón, que se entregou o Sábado 19 de Maio,
inclue a edición da obra. Rosa
Aneiros é xornalista e canta
con vários prémios de narrativa. A sua primeira novela titt.louse Eu de maior quero ser. Pala sua parte, Martínez Pereiro
ten publicado As irmás bastar-

das da ciencia e Medición definitiva do limbo, entre outros

Se ben ainda non se coñece quen vai ser quen na película O lápis do carpinteiro, baseada na novela de .Manuel
Rivas, si está confirmada a participación dos actores Luís T osar e Manuel Manquiña no proxe_cto. Dirixida por
Antón Reixa, a fita comezará a sua rodaxe no verán. O Mércores 23 de Maio comezaban as probas de selécción
no Coliseo da Coruña, nas que a única condición para apresentarse residia en ter entre cero e oitenta anos.•

do británico lrvine Allan. •

•A Coruña,
Santiago e Vigo
receben ,,.
a Cesária Evora
· Sao Vicente di Longe é o título do
último disco da cantante caboverdiana Cesaría Évora e con el
baixo o brazo comeza a sua xira
polo Estado español. Desta vez,
tres €idades galegas acollen os
concertos: na Coruña o dia 5 de
Xuño, en Compostela o 6 e en
Vigo odia 7. Neste disco,
homenaxe á terra natal de Cesária Évora coas composicións de
T eófilo Chantre, colaboran
Bonnie Raitt, Caetano Veloso,
Chucho Valdés e Pedro Guerra,
ainda que nengun deles pode
participar nos directos galegas.•

libros.•

• Xomadas sobre
R. Cabanillas
en Cambados
Remata o 31 de Maio o prazo de
inscrición para as Xornadas sobre Ramón Cabanillas que se
celebran os dias 7 e 8 de Xuño
en Cambados no recinto de Exposalnés. Para comemorar o 125
aniversário do nacemento de
Cabanillas, xuntaranse neste
encontro Francisco Fernández
Rey, Carlos L. Bemárdez, Carlos
Casares, Manuel F.Vieites, Xavier Carro, Raimundo García
Domínguez "Borobó", Isabel
Rey, Marcelino de Santiago
"Kukas", Xan Cejudo, Andrés
Pociña, Xosé Ramón Pena, Xosé
Maria Dobarro e Xosé Manuel
Salgado. Máis información
sobre estas xomadas organizadas
palas consellaria de Cultura no
enderezo www .xunta.es/conselle/cultura/. •

• Nanni Moretti
gaña o Palma de
Ouro en Cannes

• Comeza a selección de actores para O "/ápis do carpinteiro

David Lynch, por Mulholland
Drive. O prémio especial do
xúri foi para As rapazas de papá,

A película A habitación do fillo,
do director italiano Nanni Moretti, gañou a Palma de Ouro
no Festival de Cannes, que entregou os seus galardóns o Domingo 20 de Maio. O xúri, presidido pola actriz Liv Ullmann,
concedeu o máximo prémio a
unha fita que conta a traxédia
dun psicoanalista, interpretado
polo próprio Moretti, que perde ao seu fillo nun accidente.
Entregáronse máis galardóns: o
prémio do xúri recaiu na francesa O pianista, de Michael Haneke, que recebeu tamén as
distincións para a mellor actriz,
Isabelle Hupert, e para o
mellar actor, Benoit Magimel.
En canto á mellor dirección, o
prémio foi concedido "ex
· aequo" para Joel Coen por O
home que non estaba ali, e para

• Ourense lembra
a Antón Risco
No campus universitário de Ourense Jescubriuse o Martes 22 de
Maio unha placa que lembra a
Antón Risco, finado en Vigo en
1999 e un dos especialistas en literatura fantástica máis relevantes
do Estado. As tres universidades
galegas e o concello de Ourense
participaron nesta homenaxe,
promovida pola Funcación
Vicente Risco de Allariz, a quen
exerceu durante máis de trinta
anos a docéncia no Québec. •

•Encontro
de literatura e
cinema
en Valen\-a
A Biblioteca Municipal de Valen~a acolle durante o mes de
Xuño dous encontros adicados a
reflexionar sobre as relacións
entre literatura e cinema. No
primeiro deles van participar a
actriz Leonor Silveira, unha das
presencias máis significativas
nos filmes de Manoel de Oliveira, e a profesora Isabel Vaz Ponce de Leao. Noutro dos encontros participan io realizador J oao
Botelho, cuxa última fita é Miios
na Pedra, Olhos no.Céu, o escritor e poeta Manuel António Pina e o crítico cinematográfico .
Luís Miguel Oliveira. •
·'
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canta de libros
xeira -rendo en conta o viaxei,
ro que é o autor fa is e moi lóxi,
ca a preséncia de viaxes nas
suas histórias. Esta vez, unha
viaxe de retorno, volta ao útero
para volver nacer, para a nova
toma de contacto co mundo
nada mellar que a familiaridade
placentária da terra que viu na,
cer a un Francis que agora ha
transitar polas escuridades da
sombra perpétua. Retorno des ,
de California (EE UU), lugar
onde o protagonista leva unha
vida un tanto
bohémia pe,
ro que lle
proporciona En
as suficientes .
Papaventos
satisfaccións
segue
tendo
como para
non decidirse vixéncia a
. a tratar de tendéncia de
modifica la .

Deixarse ir
na vindeira
chegada
da sombra
perpetua
.;!'

Titulo: Papaventos.
Autor: Xavier Queipo.
Edita: Xerais.

Para aqueles que amen as histó,
rias fixadas con letras negras so,
bre a brancura das follas libres,
cas, para quen ame a literatura,
non hai condena máis brutal e
ominosa qU"e a de non poder
ver. Grande infortúnio é xa pa,
ra calquera en xeral, pois abriga
a modificar a maneira de vivir
reducindo as expectativas que
antes guiaban os nasos pasos.
Acerca de este tema, José Sara,
mago obsequiounos Ensaio so,
'hre cegueira, unha preciosa no,
vela onde os protagonistas (non
todos) fican cegos de repente,
polo que deben aprender a
adaptarse á nova condición.
Aprendizaxe nada sinxela para
quen baseaba todo o seu coñe,
cemento do mundo na luz que
polos ollas lle entraba. E xurdiu
, un mundo diferente, sen orien ,
tes, caótico, bastante inhuma,
no á vez que fondamente h u,
mano. Novelada reflexión que
o azar quixo que tildaran de mi,
lenarista (xa saben, perda de
valores, creba de horizontes) ao
ser édita (Caminho, 1995) pou,
cos anos antes da marte do sé,
culo XX. Ela e o feito de que o
seu traductor ao inglés cegara
despois de rematar a tradución,
dan pé a esta nova nove la de

Malaria

A novela dá sentimental
comezo cun,
ha secuéncia
delicadamen, formalismo
te (e intensa, clásico e
mente) amo, analítico.
rosa entre
Francis e Ro,
se, ela é a sua
amante pare,
lla, unha ir,
landesa que se rexe xa totalmen,
te polo sistema de vida nortea,
mericano. ·O que é unha mane ira
de introducirnos nunha das di,
mensións temáticas basilares des,
te discurso, os sentidos, a función
vital dos sentidos. Todos e cada
un están presentes, salientando o
auditivo (sen a música, este seria
outra novela) e o gustativo
(Francis é un bon cociñeiroYso,
bre os demais se non ternos en
conta a vista. Xusto antes de co,
mezar a cegar, Francis ten opor,
tunidade de poñelos todos a pro,
ha, é o mellar momento da nove,

ªº

Xavier Queipo.

Xavier Q u eipo: Papaven tos.
Non é a historia novelada de
como o tradutor real cegou. É a
história d e co m o Francis, o
protagonista, cega. Que, na no,
vela de Queipo, Francis sexa o
tradutor do Ensaio sobre a ce,
gueira é unha homenaxe que
Q ueipo rende tanto á novela de
Saramago como ao noso N obel
(mo ito mái~ que Cela; e ade,
mais, moito mellar escritor, e
n on chupa cartas de Santiago
de Compostela, cousa que ta,
mén se nota n o es til o que
Q ueipo desprega en Papaventos,
del falaremos máis adiante.

A.N.T.

Se en Malaria sentimental, a an,
terior novela de Xavier Queipo,
o amor tiña unha importáncia
capital, na novela que hoxe nos
ocupa volve acontecer outro
tanto, deseñando asi unha liña
temática non afectada por se,
ren histórias moi distintas. Esa
liña temática conta tamén con
outros integrantes non menos
sign ificat ivos. Ademais do
amor (o amor salvador, amor
heterosexual e homosexual ,
sempre amor) debemos mencio,
nar tamén a dor, o sofremento.
Ou as viaxes, xa que Papaventos
tamén é unha novela moi via,

(Pasa á páxina seguinte)

Tras os pasos
de Risco en Berlin
O protagonista de O cademo é un escritor que emprenden o proxecto de
seguir o roteiro realizado por
Vicente Risco en
Mitteleuropa. Xabier López é o au,
tor desta novela
coa que gañou o
último prémio Risco de Literatura
Fantástica. Non só
amasa as
anotacións do in,
vestigador galega en
Berlin, onde se acomoda na mesma
pensión que setenta anos atrás escollera Risco, senón que mergulla ao leitor
en acontecementos insólitos con personaxes de "comportamentos inconfesábeis". Mália a suaxuventude, López
xa publicara duas novelas, Biff, bang,
pow! e Doutor Deu.s. En Sotelo
Blanco.+

--- - --¡

...

Viaxe de xuventude
Non se trata dun cántico ao "pasado
mellar". Mália que o último traballo de
Vicente Araguas leva como título A
canción do verán,
nesta novela refle,
xiona sobre un tempo de esperanzas pero tamén de clandestinidades. Fandiño e
o seu amigo e biógra,
fo Pacho Fontela son
os protagonistas dun,
ha viaxe pala memória, na que a música
ten unha importáncia
fundamental. Araguas, \ \ .......
que actualmente exerce de profesor e
trac;lutor en Madrid, formou parte do
colectivo Voces Ceibes. Publicada por
Ir Indo.+
w

,,.,...

Peza inconclusa
de Vilar Ponte
Láiase Ernesto V azquez Souza de que
Antón Vilar Ponte sexa "un
dos grandes descoñecidos da
nasa história".
Encarrégase el
de editar Xuana
de Vega ou "Os
Mártires", unha
peza teatral
inconclusa en
dous manuscritos
depositados no ar,
quivo da Académia Galega, que
agora publica Laiovento. O salón da
casa de Xoana de Vega, nacida na
Coruña en 1805, tivo a sana de acoller unha das tertúlias liberais máis
- prestixiosas en todo o Estado. Presos
e indixentes da cidade recebian a sua
visita, en ocasións acompañada de
Concepción Ar enal. t

Traxédia e
imaxinación
de México
Eduardo Antonio
Parra achega ao
leitor a un México
de contrastes: de,
sértico e urbano, fa,
brego e industrial,
verdadeiro e mítico.
Tierra de nadie é
un conxunto de re,
latos, editado por
Txalaparta, polo que
asoman a cabeza mu,
lleres soas, xornalis,
tas corruptos, borra,
chins ou eternos aspirantes a cruzar a
fronteira cos Estados Unidos. Parra le,
va acadado diferentes prémios mexicanos coas suas narracións. t

•
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·Casahamlet
Revista de teatro
N" 3. Maio de 2001. De balde.
Diñxe: Francisco Pillado.
· Edita: Deputación da Coruña.

Maria Casares é a protagonjsta absoluta
<leste número especial, adicado á brillante
traxectória da a~triz galega. Xqsé Ramón
Barreiro recorda a história da família Casares da Corufui. Manuel.Rivas fala da rebeldia moral da
artista. Manuel
Lourenzo expresa as suas
sensacións na
visita que fuco
á casa de exílio en La
Vergne,
Fráncia. O
próprio Loutenzo, Xesus
Pisón e MiguelAnxo
Femán-Vello escriben uns poem~ adicados á
memória de Casares. Arantxa Estévez resume a cronoloxia esencial da actriz. •

Croa
Nº 10. Ano 2000. De bálde.
Edita: Asociación de Amigos do Museu do
Castro de Viladonga.

A información producida por un ano en. teiro de actividades da asociación centra
o miolo do contido. Henrique Montenegro dá conta da preséncia do castro de
Viladonga na intemet através da páxina
e-castrexo, baixo o domínio.www.aaviladonga.es. Filomena Dc:mego e Ana Maria
Rubiero explican os critérios cos
que se preparou a exposición sobre os traballos artesanais nocastro. Mar.ia
Consolo
Durán cataloga as
moedas do
Alto lmpério romano achadas
no castro. Xosé Manuel Blanco recopila
as lendas sobre santuários rro nordeste de
Galiza que os escritores galegos sacaron
do anonimato.•

Terra e Tempo
Revista cuadrimestral
de información, análise e
interpretación
N" 16. Abril de 2001. Prezo 500 pta.
Edita: Unión do Povo Galega.

Femando Francés estuda o proceso de
concentración do capital nos médios de
comunicación. Paula Castro reflexiona
sobre o papel dos xomalistas como
"recr.iadores da realidad.e". Miguel Túñez
enlaza a relación entre as fontes informativas e os profisionais encarregados de
darlles voz.
Carme Vidal
quéixase da
falta de interese pola ·
cultura galega nos diários do país.
Xosé Mexuto analiza o conflito lingüístico nas
páxinas
dos xor. nais. Paula Bergantiños
retoma o debate sobre discriminación sexual no tratamento informativo. Pepe
Carreiro confirma a falta de atención ·polo humor nos médios. •

festa esta, algo que agradece o
leitor sobre todo porque ese dei, · ·
la, alí onde as palabras transpiran
xarse ir en que están instaladas
máis tensión, concretamente a
as personaxes xa ahonda como
secuéncia do papaventos é crupara que o ritmo se remanse dese
cial. Non só pola conflqéncia de
xeito. Iso si, digresións non atohabilidade e técnica, de saber e
paremos
moitas. Queipo semella
aprender, de liberdade e control,
querer integrar as digresións na
de ignoráncia e gratificante dehistória para asi magnificar a sua
sinterese por parte de Francis ao
dimensión significativa, sen deensinar ao rapaz que non dá feito
masiada fortuma porque case
voar o papaventos. É un primero
sempre a digresión se produce
'aviso do que pode ser o futuro de
·nos intres .. que antes sinalaba- ·
Francis, un futuro papaventos,
.
mos, ·na" calmada da acumulalome~ do poder que experimenta
ción. Pero, de clasicismo .falan,
o, cad.vo xa capaz de dominar e
do, hai máis. aspectos onde se
aproveitar 'os ventos. Pero non,
manifesta. Xa no mesmo relatar
non haberá tanta tensión na vida
a história en liña recta, con alde Francis. O v.i.talismo-ao que
gunha prolepse, algún chimpo
pensabamos estabamos accedencara qdiante que, se cadra abriga
do non se manifestará nunca, iso
pouco menos de dous ano entreunha pequena ana1epse despois
a
xa fora, o vitalismo da novela esgara, ¿Com ens que ens entenem
que
provoca
un
respiro
no
abatá no comezo (e tampouco é moi
(si es que ens entenem? (Empúfante
clima
(cousa
ben
lograda)
acentuado). Non haberá vitalis,
ries, 1999; tradución española
pada
novela,
algo
de
variedade
mo e melancólica despedida,
Península 2000), hai causa de
ra unha história que se ·vol ve
efectiva ou presentida, que tiruce
tres meses deu ao prelo Unha
moi previsíbel, como un fatídico
a meirande parte da história. A
imatge no val més que mil paraudestino
do
que
non
hai
maneira
volta á casa de Clodio, a terra
les. (Contra el wpics), un libriño.
de zafarse e que coñecemos de
onde naceu, non se pode dicer•
-libriño polo volume- de clara e
lliltemán.
Con
esas
perspectivas,
que trunque esté estado. Só hai
serena exposición, onde un a un
lixeira recuperación coa chegada · non é moi grande a sorpresa do
destroza quince tópicos sobre as
remate
porque
xa
está
o
leitor
de Rose e Luísa á casa de Clodio
línguas. Eis os tópicos: De comu,
instalado no deixarse ir, de mae Francis. Por outra banda, o que
nicación
oral e escrita: "Unha
. neira que pouco afectado se sené o traballo de Francis, traducir o
imax.e vale máis que mil palatirá,
pouco
se
conmocionará,
o
Ensai.o é algo que se vai facendo,
bras", "Axiña desaparecerá a esestado de resignación aQ que foi
·pero nunca condiciona ou influe
- crita", "Facer literatura é cousa
levado
é
así
de
cruel.
+
na vida duns protagonistas aos
de poucos, ben dotados pola naque semella que a história de Satureza", "Os xoves falan mal e os
Xc;>SÉ
M.
EIRÉ
i,-amago non conmove nen serve
xornalistas escreben mal", "A
de gúia ou ilustración, o cal non
linguaxe é un meio de comunideixa de ser paradóxico ainda .
cación". De mitos inocentes: "O
que o protagonista xogase a ser
ioruba é unha língua rara, exóticego cando era rapaz.
ca", "A miña língua é a máis fácil de todas", "A língua 'materna' sempre nos debe acompaA propósito de Mal.aria sentimen,
tal.comentabamos (5,9,99) a sua
ñar", "Vale máis dedicar as horas
de catalán ao estudio do inglés",
tendéncia ao formalismo clásico
"As línguas con máis falantes
e· analítico, entón entrecruzado
Titulo: Una irnatge no val més que mil pason as máis úteis". De mitos percoa digresión. En Papaventos seraules. (Contra .el tópics).
versos: ''N algunhas línguas non
gue tendo vixéncia tal tendénAutor: Jesus Tusón.
Edita: Empúries, Barcelona.
se pode falar de causas abstraccia. O omnisciente narrador da
tas11, "Hai línguas que perderon o
última entrega de Queipo relata
Un dos lingüístas máis lúcidos e
tren da modemidade", "¿Onde
con escrupulosa precisión dando
iremos parar con estas línguas lobrillantes con que canta Cataluconta de todo puntualmente.
ña é o valenciano Jesús Tusón,
cais ?", "Un estado plurjlíngüe é
Non obstante esa tendéncia á
mui caro de man ter", "E necesa,
do que está traducido ao galego
análise resulta bastante mono,
O luxo da linguaxe (Positivas).
rio deixar que as línguas fundo,
corde porque se abusa da acuinuTusón entrega de cando en cannen por si sós".
lación e, ainda que esta estexa
do un dos seus libros, de non
orientada cunha finalidade demuita extensión, antiortodoxo e
terminada, remata por cansar á
Un a un, Tuson vai desgranansempre cheo de cousas in¡eredo estes quince tópicos sobre as
vez que altera o ritmo de intelécsantes e nun estilo brillante, iróción, por iso a novela gaña en
línguas. Con humor, ironía e
nico e pleno de humor. Se hai
vivacidade cando non se mani,
exemplos sinxelos, usando da
(Ven da páxina anterior)

Contra
,, .
os top1cos

~-------·JI conta de discos

IJ·--------

macla en Ourense en 1997, Luar na
Lubre que, con quince anos ás costas,
aportan a peza Baile dos casaos, Na
Lua, esa ponte cara o Sul desde·O Porriño, ou Trasmuruli, o trio formado
por profesores de conservatório que
ven de editar o seu priníeiro traballo,
• Raianos. Un compacto no que se tentan aunar as diferentes propostas que ·
partiron do folle nos últimos anos. •

De Luar na Lubre
a Trasmundi

A recámara

Titulo: Folkódromo.
Grupo: Vários.
Edita: Clave Records.

Titulo: M~atzaldea.
Grupo: Sagarroi.
Edita: Metak.

A casa compostelana Clave Records
edita un compilatório con algunhas
das bandas de música tradicional e
folk de máis sona do país. Contribuen
a este folkódromo bailábel grupos como Cooa da Serpe, proxecto nacido en
~..-----------------' · Catalunya, Xeque Mate, a banda for-

de Joxe Ripiau

A lñigo Muguruza, baixista en Negu
Garriak edespois enJoxe Ripiau, non lle
faltan virtudes coa guitarra. Agora pode
amosalo no proxecto chamado Sagarroi,
unha via de escape para aqueles temas
que non encaixaban en ]oxe IDpiau, que
non se ax~taban ao perfil desta banda.

· Guitarra, pedal e amplificador mandan
neste novo disco, no que lñigo está
acompañado por Gorka Baskaran, na
batería, e Carlos Zubikoa, no baixo. O
trio quer' ser un esµello de ritmos e estilos élas últimas catro décadas, ainda que
o resultado encádrase ben dentro do
hard-core. Coa produción de Kaki Arkarazo, Sagarroi apresentan un traballo
reflexivo inzado de citas e referéncias
literárias nas letras, no que incluso
reinterpretan En el claro de la luna, de
. Silvio Rodríguez. Desde lrun, a compañia Metak anúnciase como seguidora
da estela aberta pola xa desaparecida

Esan Ozenki.•

ciéncia lingüística con saber e
exemplos ao alcance de leigo,
destrozando tópicos: "as imaxes
mostran fragmentos da realidade; coas palabras, en cámbio,
construímos a novela da realidade, recemos a secuéncia dos feitos, dos feítos ocorridos e fictícios". Como di, con exemplos, o
profesor Tusón: cunha imaxe
podemos representar a xustiza (a
muller que suxeita a balanza cos
olios fechados), máis, como representar a malevoléncia e máis
ainda a noción de causa?
A escrita, desaparecer? Entón,
pregúntase T usan, non existirán
xulgados, institucións notariais,
concellos, rexistros civís, etc.
Son posíbeis todas estas institucións sen a escrita? Pensar que
desaparecerá a escrita é pensar
que pode-desaparecer a roda,
ambas as dúas inventadas, curiosamente, en Mesopotámia. Longa vida á escrita!
A obra do poeta excelso provén
-e non é que o invente T usan,
mais recórdao con muito sentidiño- nun 95% do pai, a nai, as
tias, os innáns, os avós, etcétera,
que Lle fixeron o maxestuoso regalo da língua e lle explicaron
mil e unhas histórias da vecindade. Un 4% foi cousa da escala. "E un 1% púxoo el ou ela
pondo leituras non obrigatórias
de toda clase, probando teimudamente rimas, escollendo palabras que, segundo o caso, se irmandan docemente ou produ,
ceno efeito dun choque brutal".
Os mozos non falan mal. Falan
como os de onte, poñen os artigos, os verbos os adxectivos onde tocan, introducen sen problemas as subordinadas adxectivas,
etc. Controlan o sistema. Nen
os xornalistas escriben mal. Claro que escribían mellor os do
XIX, mais escrebian tan pouco!
Duas ou tres palabras ou expresións discutíbeis nun escrito de
dous folios feito a présa porque
fechan a edición, é, di T usan,
ben mirado, unh_a proeza.
A linguaxe é soporte de pensamento, diálogo interior. A dimensión interna das línguas ase,
gura a identidade persoal no.
tempo, muitas veces son indicadores de identidade colectiva,
etc. : non medio de comunicación, iso é unha falacia: esquece
a túa língua pequena e vén a miña grande: comunicaráche con
máis xente. A língua, Unha lín. ·gua, non é un tranvía.
(Pasa á páxina seguiitte)

...
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(Ven da páxina anterior)

•

Non existen línguas exóticas.
Deamos a volta ao calcetín: para
0 nixeriano falante do ioruba a
· nosa língua será a exótica. Nen
a nosa língua é a máis fácil de
todas. Unha lfngua é fácil por,
que a adquirimos de nenos. Tar,
damos o mesmo tempó en
aprender outras línguas, sexa
alemán, francés, ioruba: chinés
ou euskera. Podemos abandonar
a língua ·materna. Quizais hai
que abandonala cando cruzamos
unhas liñas, non necesariamente fronteiras entre estados: "Por,
que hai quen pensa que o cámbio de língua está xustificado se
atravesas a raía dunha fronteira
(a máis se a barreira está baixada e debes ensinar o pasaporte
para que a levanten), e non se a
estrada se desenvolve sen ningún corte e, ademais, os rótulos
de tránsito están escritos na língua 'xeral' ou, como muito, 'en
bilfngüe'". Se no mundo hai seis
mil línguas e uns douscentos estados, dille T uson ao monolíngüe militante, xa me dirá que
debemos facer coas cinco mil oitocentas línguas restantes.
As llnguas, avisa Tuson:, non as
salvarán nen onus, nen unescos,
nen governos centrais variados e
diversos. Debemos salvalas nós.
Estudiemos inglés no canto de
catalán o galego. Ora ben, as
línguas están para seren usadas.
Canto inglés se usa en Cataluña, en Galiza, cuotidianamente,
señor Vázquez? Úsase inglés nos
negocios internacionais, en congresos de oftalmoloxia, úsano os
actores e actrices que queren
triunfar en Hollywood, os profesores que fan estáncias no es-
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absolutamente respeitábel:
"Agás para alguns espabilados
que se a~troproclaman 'cidadáns
do mundo' e que, no fondo do
fondo, non son máis que provin,
danos doutra provincia e falantes doutra língua local".

tranxeiro, mais a maioría da
xente vive, traballa e morre nun
lugar que lle é cercano, cousa, di
Tuson, que está mui ben se a
existéncia élle fácil e agradábel.
Por iso, as línguas máis (aladas
non son as máis úteis, as máis
úteis son as que falan no teu entorno, que é con quen te debes
relacionar.

Son estes últimos, normalmente, os que din aquilo de que un
estado plll!'ilíngüe é moi caro de
manter. E o
. que dixo unha "eminéncia universi- Os quince
tária na pte- tópicos que
s en tac i 6 n
nun deses li- ataca Tuson
bros en que, son os
de línguas, só usados por
hai uRha: a
todos
do autor do
aqueles
que.
libro (R. Lodares), a ofi- ódian a
cial e a do es- diferéncia,
tad o omnipotente". por outros
Pregunta de muitos que
Tuson a esta proclaman a
eminéncia:
"Que debe mestizaxe
custar manter na India
unhas quiñentas línguas?". Manter línguas
é caro, para a erninéncia esta.
Outra pregunta de T usan: cal é
a língua que salvará a Europa da
falida económica?, pois en Europa hai unhas sesenta línguas. E
continuando nun mesmo paquete, di Tusón, a eminéncia universitaria esta poderla dicer que
un estado con seguridade social
é caro de manter, un estado con
ensino para todos é caro de
manter, un estado con pensións
dignas é caro de manter, un es-

Nos cinco tópicos testantes, a
escrita de T uson fai máis irónica,
nunca agresiva, porque a ironía
non _agrede: derruba, destrue.
Toda língua, en toda língua se
pode falar de temas abstractos.
Cando a Ilustración, Diderot
consideraba que había povos que
ainda non alcanzaran un grau de
civilización sufic-iente de humanidade plena, quer dicer, camiñaban ainda cara a un estádio
superior ao que chegaran os povos avanzados e filosóficos, "aptos para a ciéncia" e a especulación. Estes pobos demostraron a
sua superioridade facendo escravos a millóns de homes e mulleres: "Claro, como ainda estaban
en camiño cara á civilización
humana ... ". Serian as línguas
destes homes e mulleres -e outras instaladas no interior dos
povos avanzados-:- as que perder ian o tren da modernidade.
Mais non é cerro, as línguas son
"artilúxios mui flexíbeis que, dado o caso, conteñen os mecanismos para a criación léxica se asi
o requere unha nova situación".
Todas as línguas son locais e todo se soluciona con respeito a
todas as línguas. T odó o mundo
ten dereito a vivir na sua língua
sen ter porque saír dela: unha situación perfeitamente natural e

tado con estradas e ferrocarrís é
caro de manter. E mesmo, un estado con universidades é caro de
manter. A frase que nunca pronunciaria a eminéncia esta seria
a de "Un estado de sensibilidade
é caro de manter". Todos pagarnos os mesmos impostas, por
que, pois, non todos podémos
vivir na nosa língua?
O último tópico: é. ne.c esário
que as línguas funcionen por si
sós. Noutras palabras, a língua é
uii. mercado e cada língua debe ·
funéionar tal como lle vaia rio ': ·
mercado. O sistema liberal. Por
esta re~ de tres, di T uson; haberá que fechar o Prado, o Louv- .·
re, cortar toda clase de subven,
cións ás artes, privatizar o ensino e a sanidade: a boa educación e a sanidade para quen as
podan pagar. Etc.
Os quince tópicos que ataca Tuson son os usados por todos
aqueles que ódian a diferéncia,
por outros muitos que proclaman
a mestizaxe (e ·están en contra
da promiscuidade, que é verdadeira maneira de cheg!lf a tinha
real mest~axe), por todos aqueles que nos chaman á deserción
lingüística e cultura invitándonos ao complexo de inferioridade. Son os mesmos que non entenden que a linguaxe non pode
existir sen as línguas. Son os
conservadores que rnuitas veces
se ves ten de "progresistas", que
nunca usaron da imaxinación.
Son os ortodoxos, e como dicía
BertranG. Russell, citado por Tuson, "a ortodóxi.a é a tumba da
intelixéricia". +
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Carlos G. Reigosa ,
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Fran Alonso
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VACAS
Afonso Eiré .
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Espiral Maior

4. FlsTEus ERA l.JN MUNDO
LupeGómez
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5. As RULAS DE BÁKUNIN
Antón Riveiro Coello

Á falta doutro medio de difu,
sión, o futuro santo tifia por costume pendurar dunha árbore do
centr da cidade as pezas que
cazaba e os logros do seu poder,
para demostrar o acertado que
era, algo que o hispo lle recriminaba por fachendoso, ata que un
día, canso de predicar contra
uns oídos de pedra, cortoulle a
árbore dos anuncios.
Cando o político se decatou, correu decidido a armar bulla, pero
o hispo, entendendo que a pesar
das diferencias actuais, aquel xeniudo experto en propagandealo
todo podía ser un bo dirixente
da lgrexa, preparoulle unha ciada dentro da mesma catedral; e
cando o furioso Xermán entrou,
os coéngos pecharon as portas e
non as abriron ata que o con,
venceron da conveniencia de se
converter en bispo.
Aquí podémonos imaxinar todo
o que queiramos, tratados, pro,
mesas, prebendas ou negocios
non escritos, o que fose non o
citan as hax~ografias, como

enerxia para predicar e se enfrontar a gobernantes díscolos
coa lgrexa.
Para demostrar que estaba tocad o pala man de Deus, o seu
equipo de divulgadores preparoulle entrevistas con devotos
defuntos que, á vista de todos,
amasaran as gratificacións do
Outro Mundo, tal e como pasou
cun discípulo seu, a quen, ao pé
da tumba, lle preguntou se prefería seguír alí ou acompañalo a
predicar, e o outro, desde o fondo da cava, respondeulle sen
trucos de ventrílocuo.

Tras a nova fichaxe, comezou
por negarse a seguir mantendo
relacións sexuais coa súa esposa. Non é que a repudiase ou se
divorciase dela, que isa seda
contrario aos cánones, simplemente, por dicilo con palabras
actuais, pasou olímpicamente
dela como tal esposa, en aras
de máis altos servicios, aínda
que non deixou de tela como
arna de cura.

- Mestre, permíteme que non
me levante, aquf e~tou na gloria.

As súas discusións políticas reco.nvertéronse en sermóns cristianizadores; e trocou a imaxe
persoal, as ricas roupas de outrora por un áspero saial que non
sacaba nin para durmir; o leito
de limpas sabas por un montón
de cinza e puntas de celíaco a
. ras de chan, deixou de probar o
viño e limitou a súa comida a
un anac o de pan unha vez ao
día; e a pesar de tanta mortificación, el, que fara home de luxas
e vida pracenteira, aínda tiña

Pero a súa vida de penitencia,
non borrou de todo ao home
arroutado e impositivo de outrora, así, cando o gobernante de
Bretaña lle prohibira aos seus
súbditos darlle pousada, el buscou acubillo na casa dun por,
quei.ro, quen, para agasallalo, a
pesar da dura die~a que mantiña,
matou un año. A mañá seguinte, agradecido o santo, despois
de facer resucitar ao .animal que
lles servira de cea, foi ao pazo e
obrigou a demitir o gobernante
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ÜS NACIONALISMOS
PERIGOSOS
Josep Huguet
IAi.ovento

4.

GLOBALIZACION E
CAMBIO DE MILÉNIO
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(A Conn1a). l\lichelena
(Pontevedra). Pedreirq (Santiago).
Souto (Lugo).

X.G.G.

Tmga (Ourense).
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VIDAL .

daquela, cando o hispo se dispuxo a consagrar o templo sen a
presencia do defunto, as velas
apagáronse soas.

Santo Xermán
moito falan desa luz divina, que
en casos semellantes se mete
polo medio cando non se pode
explicar un asunto con claridade humana, pero o certo é que
Xermán, desde aquel día, cambiou radicalmente.

..

3. Eu TAMÉN FÓN CoAS

FRANCISCO

Antes de coller os hábitos, Xermán era un político presuntuoso, que gobernaba en Auxerre
al6 polo século V, en pugna diaria co bisp por ver cal dos dous
poderes, o polftico ou o relixioo, podía máis.

29

para poñer no seu sitio ao mesrnfsirno porqueiro.
A xustiza divina ten estas marabillosas prevaricacións de clase:
Pouco antes de morrer, Xermán
prornetera asistir á consagración
dunha lgrexa, pero o home fi,
nou antes de rematar a obra, e

Só cando trguxeron os restos de
Xermán para facerlle os funerais
e énterralo na cidade, as mesmas
velas rebeldes. de outrora, sen
que ninguén lle acercase a chama, acenderon inmediatamente,
dándolle a entender a todos, que
o finado quería que aquela igre- xa lle fose adicada. •

España
uniforme
O antipluralismo e a
desmemoria da conciencia
social e intelectual española
José Ignacio Lacasta-Zabala
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Local na rede: www.laiovento.com
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O centenário de Luís Amado CarballO
converte Pontevedra na capital da po~sia \
o··concello abre unha exposición comemorativa e

\.
.,,,..

Xosé Abilleira publica unha biografia do autor
..¡

1·
• .1

-0-

c.v.

En Maio de 1901 via a luz en Pontevedra o poeta Luís Amado Carballo. Cen anos depois a cidade comemora o seu nacimento cun amplo
programa no que homenaxea ªº escritor e se convirte en anfitriona de
recitais, espectáculos e colóquios para os que convida a roáis de trinta
criadores. A Festa da Poesía prolongarase dos dias 28 de Maio a 2 de
Xuño, dias nos que os versos ocuparán as prazas e os pazos da ciclade
que frecuentaba Luís Amado. Co mesmo o obxecto de celebrar a figu ..
ra do poeta, o Concello ven de abrir no recén restaurado Pazo de Mugártegui unha exposición que percorre as suas vida e obra e o pontevedrés Xosé Abilleira apresenta unha biografía do autor de ·o Galo.

.

.

'

Luís Amado Carballo pasou aos
libros de texto como poeta vangardista, definición na que a miudo se recolle as cualidades do es,
critor para ser un nome clave da
história da literatura. O estudo de
Xosé Abilleira Luís Amado Carballo (A Nosa Terra) non se cingue a este corsé senón que afonda
noutras dimensións do escritor
até agora non en exceso visitadas.
"Ten unha interesantísima face
de criador de mensaxes políticas e
sociais que apenas se recoñece e
quixen asimesmo reivindicar a
sua aportación. con respecto ao
relato literário e á produción xor,
nalística" afirma o autor.

É por iso que Ábilleira defende
~ ,

que Luís Amado Carballo rompe
o estereotipo da vangarda xa que
"non se asócia con nengunha sor,
te de escapismo, nen na vida nen
na poesia, para comezar, a matéria
da que trata é a tradición galega e
nesa liña aporta novidades porque
era un autor que estaba ao tanto
do que acontecía no mundo lite,
rário do momento. Non é un anacoreta, non fuxe da realidade.
Mostra, por exemplo, grande sen,
sibilidade polo agrarismo". Repara
en especial o estudoso nas colabo,
racións xomalísti<;as do poeta, nas
que aborda temas como a refores,
ración, a falta de infraestructuras,
a demanda do ferrocarril e, en de,
finitiva, "aporta unha mensaxe e
contribue ao debate de temas de
actualidade".
Non dubida tampouco Abilleira
á hora de definir a Amado Car,

Eu ramen fon coas vacas
AFONSOEIRÉ

..

¡

Trátase dunha exposición-sobre
a vida e a obra de Luís Amado a
través de 130 documentos gráficos e fotográficos que constituen
unha contextualización da sua
traxectória vital e da sua aposta
tanto· poética como xomalística.
A mostra, realizada por Xosé
Enrique Acuña, incide igualmente no compro.miso político e
social do autor de O Galo. t

ballo como "parrí4 pe na -constru,
ción dunha literarum nacional" e
documenta a meio 1 da sua relación con Castelao ou Losada Diéguez para situalo na _esfera do galeguismo. Amáis, destaca a sua
fonñ.ación rexa que o Jai estar ao
tanto das novas correntes ideolóxicas, literárias e históriéas que se
moven fóra do país. "Foi receptivo ao galeguismo e tamén desta,
caba pola sua ansia de aprendiia,
xe que o levaba a se interesar por
todo o que estaba a acontecer nos
seus días, a sua información era
firme", afirma Xosé Abilleira que
vencella asimesmo ao escritor
con outros poetas da cidade como
Modesto Bará ou Xoán Vidal
Martínez, que co tempo había de
ser secretário do PG.
Poeta renovador, como prefire
chamalo, Xosé Abilleira reivindica a leitura de Luís Amado Car,
bailo, un poeta de libro de texto
pero que, ao seu dicer, ~!non se le
como se debera, a sua obra é mesmo descoñecida na cidade· na que
naceu e, por iso, é de agradecer a
iniciativa do Concello por promover unha figura tan importante
no transcorrer da nosa literatura".

Unha mostra
de 130 documentos
Asimesmo, o concello inaugura
o recén restaurado Pazo de Mu,
gártegui como espazo de exposi,
ción abrindo unha mostra que
comemora o centenário do poe,
ta pontevedrés. _

...

Máis de trinta autores
.r ecitarán ·n a Festa da Poesia
"Proel" será o nome do recital
poético que o Sábado 2 de Xuño
peche o amplo abano de actos
que o concello de Pontevedra
·artellou para homenaxear a Luís
Amado Carballo no seu centenário e coa vontade de levar a
poesía a distintos ámbitos da cidade ~ mostrar as distintas propostas da lírica actual. O Teatro
Principal acollerá nesa sesión
un espectáculo poético coordinado por Antón Lopo e que
conta coa participación de Ma,
nueJ Rivas e César Morán, An,
tón ' Reixa, Cristal Méndez, Xab ier Cordal, Xabier -Queipo e
Doc Manhatan e o próprio Antón Lopo e Baltasar Patiño.
A víspera, o Venres 1 de Xuño,
será a xomada de encontro das
distintas literaturas peninsulares
que se reunirán baixo o título "5
poetas/ 5 literaturas". A galega
Pilar Pallarés, o basco Felipe
Juaristi, a catalana Marta Pesarrodona, o español Juan Carlos
Mestre e o portugués Paulo T ei,
xeira recitarán nas suas línguas
no Pazo de Mugártegui.

escenário da presentación do li,

bro do lado dos ollos (Arredor da
poesia, entrevistas con 79 poetas
do mundo) na que participará o
autor Emílio Arauxo o crítico
Francisco Martínez Bouzas e o
editor Antón Mascato xusto an~
tes de que un recital poético dé
. voz a Lupe Gómez, Manuel Ouiriño, Maria do Cebreiro,
Chus Pato, Celso Fernández
Sanmartin e Bemardino Graña.
Duas horas despois, ás 22.00, na
monumental Praza da Pedreira
terá lugar a actuación do grupo
'Arrautadas poéticas" da man de •
Pilar Femández, Lucia Novás e
Laura Saez que compartirán pal,
to cos cantautores Roberto So,
brado, Tino Baz e Nelson Quin,
tbro nun espectáculo que conta
doa colaboración da Asociación
de Músicos en .Língua Galega.

Sesión dobre corresponde á xor,
nada do Xoves 31 de Maio can,
do, ás 20.00 Mugártegui sexa o

te

rara o Mártes 29 de Maio pro,
grámase a presentación ~o libro

Escolma de família. Cen ,anos de
poesia, que recolle a traxectória
literária de catro xeracións dun~
ha saga que comeza c::on ..t}.lvarez
Giménez, continua con :Alvarez
l)meses, Álvarez Blázquez e
.f\lvarez Negreira e .ten o seu, Pº'
1o de agora, rrláis rec~nte elo líri,
co nos tres irmáns Alvarez Các,

•................................•.•••

camo, Xosé Maria, Alfonso
Celso. Será Xosé Maria Álvare
Cáccamo o rnembro da famíli
que intervefia na mesa na que ta
mén estarán presentes o poeta
prologuista do libro Xavier Ro
dríguez Baixeras e o editor Ma
nuel Bragado. A continuación
tamén no Pazo de Mugártegu
haberá un recital,presentació
da colección de poesía "Letras d
Cal", promovida pola xeració
. máis nova de criadores do país
A Festa da poesía quer no se
conxunto recoller o espíritu poé
tico de Luís Amado na sua cicla
de e apresentar ao público a plu
ralidade e riqueza da poesía gale
ga ,pero duas serán, en especial
as sesións adicadas ao criado
pontevedrés. O Luns 28 d
Maio, Luís Alonso Girga,do -res
ponsábel dunha recente antolo
xia de Carballo- e Xosé Abillei
ra Sanma~tin, autor da máis re
cente biografia protagonizará
unha mesa redonda-colóquio so
bre o esctitor no Pazo de Mugár
tegui, o mesmo espazo que n
que o dia 30 de Maio o escritor
investigador Xosé Manuel Mi
llán impartirá a conferéncia: "
beira de Amado Carballo: a poe
sía de Johan Carballeira". +

······ . ·······································~·····················
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Dez anos da morte é a condi,
ción que impón a Académia
para nominar ao homenaxea,
do no Dia das Letras Galegas.
O próximo 22 de Marzo -a
dous .meses da celebracióncúmprese a primeira década
do pasamento de Antón Avi,
lés de Taramancos, un dos
máis destacados poetas con,
temporáneos do que ainda
queda forte a sua pegada
vital. Despois do seu regreso
definitivo a Galiza logo do
seu longo exílio colombiano,
Avilés mergullouse no mun,
do literário galego e
conseguiu contactar coas no,
vas xeracións de criadores
. que nacian no país. Os poetas
celebrarían a sua designación
para a sinalada data. Salvador
Garcia Bodaño, Xosé Luís
Méndez Ferrin, Cesáreo Sán,
chez lglésias, Ana Romani e
Miguel Anxo Femán Vello
recordan ao poeta e amigo.

Avilés de Taramancos, novo candidato
para o Dia das Letras Galegas
O 22 de Marzo do 2002 cúmprénse dez anos da morte do poeta
-0- CARME VIDAL

Autor de títulos xa de referéncia
na literatura última como As torres
no ar, Cantos Caucanos ou Última
fu.xida a Harar, o seu testamento
literário, Avilés de T aramancos é
tamén portador dunha biografía
marcada polo exrlio americano.
Xosé António Avilés Vinagre, po,
eta natural da aldea de T araman,
cos (Noia) que lle ia dar nome na
escrita, habiase de integrar tamén
no rebutir colombiano que afiorou
no seu regreso a Noia en 1980 asi
como tanto botara en falta Galiza
na sua estadia no país andino. Son
os seus próximos os que dan fe
deste sentir do poeta.
Entre eles e, de forma especial,
atópase Salvador Garcia Bodaño
que coñeceu a Avilés de Tara,
mancos no verán de 1961 na praia
de Boa, no mesmo dia no que mo,
rreu o poeta Aquilino Iglésia Al,
bariñ.o. Desde entón selaron unha
amizade que ia durar até a morte
do poeta do que, en boa medida,
el mesmo había de ser animador
literário. Poeta e académico, Sal,
vador Garcia Bodaño non ten dú,
bida algunha á hora de afirmar
que Avilés é merecente de ser
honrado no Dia das Letras Ga,
legas. "É un escritor grande e mes,
mo diria que a sua visión da vida
era pbética. Avilés é un dos mello,'
res poetas da modemidade e ha de
chegar o momento no que se lle
faga xustiza" afirma o autor de
Tempo en Compostela sen evitar
comezar confesando que os dous
eran "como irmáns". Salvador
Garcia Bodaño quer que, cando o
dia chegue, sexa grande e aventu,
ra, por exemplo, na posibilidade.

de publicar os debuxos e pinturas
dos que é autor e que mostrarán
- unha faceta máis do poeta que
abriu unha taberna en Noia.

Unha figura distinta
O dia que da morte de Avilés de
T aramancos, Ana Romani reci,
taba na Rádio Galega o poema
que comeza "Ter unha casa en
Chachahuí sobre do cume".
Agora m6strase efusiva para se
referir ao que fora grande amigo
e co que compartira tantas horas
en Noia e tamén diante da idea
de que durante un ano se volva
a falar de Avilés en toda parte.
"A obra xustifica plenamente a
celebración pero tamén a sua
biografia é un material magnífi,
co para a comemoración, xa
que, entre outras causas, é un
galega que conecta coa realida,
de colombiana", afirma a poeta
e directora do Diário Cultural.
"Avilés é unha figura distinta.
T aberneiro, emigrante ... dá un,
ha visión máis vital da literatura
galega e ten asimesmo unha di,
mensión de activista cultural
que non hai que esquecer" enga,
de Ana Romani.
A autora de Das últimas mareas
-libro adicado a Avilés de Tara;
mancos- destaca ainda a vontade
do escritor de sacar a poesía a no,
vos ámbitos e, en especial, lembra
os recitais na sua Tasca típica de
Noia ·onde, nunha casa galega
medieval soaban a miudo os sons
colombianos. Pero Ana Romani
recoñece no poeta,amigo outra
condición que tamén valora Mi,

guel Anxo Femán Vello. T rátase
da relación que Avilés estabele,
ceu no seu regreso a Galiza coas
xeracións máis novas que comeza,
ban a publicar por volta dos anos
oitenta. "Soh da xeración Dama,
son un poeta do voso tempo", di,
dalle cando compartian recitais.
-"

'E un grande
escritor e unha
figura distinta.
Tabemeiro,
emigrante ...
dá unha visión
.máis vital
da literatura
galega"
AnaRomani

"Se borro os vinte _anos que esti,
ven en Colómbia póñome á par
de todos vós", díxolle nunha oca,
sión ao poeta e editor Miguel
Anxo Femán Vello, pertencente
a unha xeración que, ao seu di,
cer, confesa o "afectivo encon,
tro" con Avilés. Do seu selo edi,
torial -Espiral Maior- sae Última
fuxida a Harar, os seus últimos

versos e, máis recentemente, a
edición bilíngüe de Cantos Cau,
canos, publicado co amparo da
Asociación de Amigos da Uni,
versidade Libre Iberoamericana
en Galiza. "Estamos diante dun
autor fundament::;tl, emblema da
poesia galega que é tamén espiña
dorsal da literatura. Un referente
fundamental para as posteriores
xeracións que atoparon nel un
ponto de encontro.que concitaba
a simpatia e o recoñecimento
unánime" sinala Femán Vello.

"Era un home bo e xeneroso,
grande compañeiro e unha persoa
de princípios coas portas abertas
do seu corazón e da sua casa" afir,
ma arredor do perfil biográfico do
poeta de T aramancos para, ao se
referir á obra, valorar que se trata
dunha das figuras máis importan,
tes da sua xeración, "un poeta só,
lido e contundente". Aventura
Ferrin que Avilés terá que ser ce,
lebrado pola {\.cadémia e, "se non
é este ano terá que ser outro pero
a ~ua obra é moi recoñecida".

Depositário da pátria

"Se hai unha poesía depositária
da pátria é a de Avilés. Na sua
persoa acrisólase o que de máis
fermoso e profundo debe ter un
poeta" afirma o poeta Cesáreo
Sánchez lglésias, amigo q!Je ta,
mén compartiu tempos cb autor
de As torres -no ar. "Ten o xénio
da língua no seu idioma, a di,
mensión ética, a comprensión
do país e unha enorme altura
humana que o fan un dos gran,
des poetas da literatura galega do
século XX", engade Cesáreo Sán,
chez mentras o reivindica como
o seu mestre e para quen "é de
xustiza que se lle renda unha ho,
menaxe que, se alguén o merece,
é Avilés".

Miguel Anx~ Femán Vello rela,
ta o seu encontro con Avilés de
T aratnancos de forma case máx:i,
ca. Tiñan referéncias mútuas pe,
ro nunca s~ atoparan. Camiña,
ban un dia -por unha rua de
Compostela cap.do, de pronto, ao
verse fronte a fronte identificá,
ronse sen que mediara palabra e
fundíronse nun abrazo. Agora di
que é imposíbel deslindar aquela
amizade da valoración. da sua
obra pero, mesmo así, afirma con
contundéncia que "a poesia de
Avilés é dunha grande calidade
desde os comezos até o fin, cun
ponto de inflexión importante
que é a sua vivéñcia americana, a
experiéncia do exílio que fai del
un poeta con duas pátrias como
lles acorre a tantos galegos".
Para o académico e escritor Xosé
Luís Méndez Ferrin, Avilés é un,
ha "das grandes compañías" da
sua vida. Amizade que comeza na
volea á T erra do poeta e que ain,
da perdura na memória de Ferrin.

O seu nome súmase así ao de Xo,
sé Maria Álvarez Blazquez, Ri,
cardo Carvalho Calero, Dani~l
Varela Buxán, o Padre Sarmien,
to ou Sílvio Santiago, candidatos
dos que a .A'.cadémia está a rece,
ber propostas por parte de aso,
ciacións e concellos nunha diná,
mica na que cada vez se dá unha
maior participación social. •
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Os primeiros planos de Carlos Velo
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A recuperaci_ó n de Galicia e Roinancero marroquí
provoca unha manchea de celebracións ao redor d6 cineasta
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A obra do cineasta galego Carlos Velo estará presente no Festival de Ci,
ne de Málaga na mostra de documentalismo que acolle esta edición. A
Filmoteca Española de Madrid estreará o dia 14 de Xuño a recén recil'
perada Romancero Marroquí, un documental que situa a Velo nas ci,
mas máis altas do xénero. O Círculo de Belas Artes de Madrid daralle
voz própria no ciclo O documental na época da II República e o Centro
Galego de Artes da lmaxe promove unha homenaxe que se prolonga,
rá durante unha semana en Santiago e A Coruña. Son algunhas das
comemoracións que recuperan a grandeza da figura de Carlos Velo.

A explosión que se vive en torno á figura de Carlos Velo ten o
seu arranque na recuperación de
duas fitas que até agora estaban
desaparecidas. No congreso O
exílio galega, celebrado os dias
25, 26 e 27 de Xaneiro en Pontevedra, proxectábase por vez
primeira o documental Galicia.
Case ao tempo, no Congreso Internacional de Historiadores do
Cine organizado en Rabat podiase ver a mítica Romancero
Marroquí, que o dia 14 de Xuño
se pasará por vez primeira vez no
Estado na Filmoteca Nacional
de Madrid. As duas estreas ian
producir un grande rebúmbio
arredor da figura de Carlos Velo
que agora se materializa en numerosas comemoracións e recoñecementos académicos.

. 1

O dia 1 de Xuño dará comezo o
Festival de Cine de Málaga e especial preséncia terá o documentalismo nesta edición.
Amáis da exibición de pezas da
Filmoteca Nacional, na cidade
andaluza editarase unha publicación na que Carlos Velo terá un
significado destaque a meio dun
traballo de Miguel Anxo Fer,
nández, un dos máis recoñecidos
especialistas na sua obra e na
sua biografía. Será tamén Fernández un dos participantes na
mesa redonda que o 2 de Xullo
revisará a sua figura no Círculo
de Belas Artes de Madrid, dentro das xomadas sobre o documental na época ,da II República, inseridas no ciclo Hitos del
cine documental. Xunta el, intervirán na mesa redonda o director de Secuéncias, Alberto Helena e o coordinador da exposición "Las Hurdes" e responsábel
de documentación da Filmoteca
Española, Javier Herrera. As
xornadas do Círculo de Bellas
Artes están divididas en tres sesións, unha_adicada ás Misións
Pedagóxicas, outra a Luis Buñuel e outra a Carlos Velo, des,
taque que evidéncia o proceso
de recuperación da sua figura.
No ciclo proxectaranse as suas
curtametraxes, entre elas, a recén recuperada Galicia.
Dentro dos actos que se aveciñan e teñen como centio a. Carlos Velo, será o que se vai celebrar o dia 14 de Xuño na Filmoteca Nacional de Madrid un dos
de maior repercusión pública.
Estrearase nese dia a recuperada
Romancero Marroquí, unha "obra
mes.tra até agora perdida", ao dic~er de Miguel Anxo Femández.
A semana seguinte dará comezo
a homenaxe que, por vez primeira, está a artellar o Centro Gale-
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;~," l'lp;~partado- referente a
a
: máis de cento trinta
• millón& de pesetas en,
tregado en vales que
os próprios gañadore
tiñan que canxear na
librarías. A Xunta paga
asi libro sen identificar que ben poderian
ser repetición das mo,
reas de títulos que es,
tán depositado no co,

go de Artes da Imaxe. O Salón
Teatro de Compostela e a sede
coruñesa do CGAI acollerán durante eses dias conferéncias, mesas ·redondas e proxecións a respeito de Velo, entre elas Vieiras,
un documental sobre o cineasta
dirixido pola sua ·neta Laura
Gardos e onde participa a sua filia Teresa. Posibelmente as duas
viaxen desde México nesas datas. Centro das celebracións do
CGAI será, sen dúbida, o pase
por vez primeira en Galiza de

l., premios ·~ascendia

ñecido armacén da E...
trada e que a adminis,
tradón non ten a ben
distribuir nos centros
educativos nen nas bi-

Romancero Marroqui.
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Logo de que o primeiro prémio
de ensaio Sempre en Galiza
convocado. polo Concello de
Pontevedra recaira en As imaxes de Carlos Velo de Miguel
Anxo Femández, autor daquela
pioneira obra Carlos Velo, cine
e exilio, publicada por Edicións
A Nosa Terra que, ao pouco,
tamén presentou a sua Memoria
erótica. Várias in vestigacións
continuadoras daquela obra incorporan agora ao cineasta aos
traballos académicos, entre
elas, unha recente tese .da Faculdade de Comunicación da
Universidade de Santiago que
analisa o didactismo nas curtametraxes da República de Carlos Velo. ·
A Residéncia de Estudantes de
Madrid mostra tamén agora o
seu intetese en incorporar a figura do cineasta galega á sua
basta memória. Velo, que non
residiu nos locais da entidade,
casou coa filla de Santullano,
director do centro, e tivo rela,
ción con vários dos seus moradores.
O re-descubrimento de Carlos
Velo chega tamén a México,
país no que pasou o seu longo

exílio e onde se está a recoñecer como un pilar esencial no
desenvolvemento do cinema
mexicano.
"Cada vez se confirma máis o
seu papel de patriarca da imaxe
galega e todas estas celebracións
non fan máis que colocalo onde

sempre tivo que estar despois do
desleixo que pesou durante to,
dos estes anos sobre a sua imaxf', afirma Miguel Anxo Fernández, que lamenta o desintere~e institucional co que foron
recibidos os seus proxectos na
sua volta á Galiza. •
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o desaparecido aocumental

. Castillos de Casti1la pode
..~ . estar na Filmoteca de Berlin
.

Miguel Anxo Fernández relátanos a epopeia de Romancero
Marroquí. COinciden duas circunstáncias afortunadas na res,
tauración do documental até
agora desaparecido. En primeiro lugar, aparecen hai quince
anos várias cópias en T etuán e,
hai tres anos, Alberto .Helena
-estudoso do cinema colonialdescubre na filmoteca de Berlín a versión que Carlos Velo
entregou case rematada antes
de marchar para o exílio. A
partir dese momento comezou
un proceso no que se contrastaron os cámbios e se procedeu á
restauración a partir da versión

es:p añola xa que recuperar ·a
al~mana non era viábel tecnic~mente. Na estrea proxéctase,
pq>lo tanto, a versión española ,
na que o franquismo mudou o
fit/ial e engadiu un desfile militar- e unha cÓpia en vídeo da
atopada en Alemánia.
Neste "momento, os especialistas están á espera de que se
confirme a aparición de Castillos de Castilla na filmoteca
de Berlín. Nesta entidade
a~pase depositada unha cita
co mesmo título e datada en
1~34, o mesmo ano da produci~n de Carlos Velo.•
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traci6n pública. Ámbi,
to, tamén, no que o galego, como se reclamou

na manifestación do
pasado 17 de Maio, se,
gue a set "matéria pen--

dente'' e no que nen
.xis-~ación

tJ.Ue regula o

uso do galego. A falta
~a verdadeira polí-

"' .- '" li48'ª'$tí<;:~. a Di ..

-~

'í6n X~ral continua
CQ.t\ pto.exet.C:ÍCÍO

11

e

e

bre gasto, se asi fose.
Tamén cabe a posibi.lidade de que os libreiros
permitísen que os vales
se canxeasen por libros
en español. Nese caso,
a campaña fai dobre,
mente auga. A Direc,
d6n Xeral de Política
-: Lingüística adica as i o
t investimento s6 ao ám,
• bito do ensino, espazo,
;t por outra parte, que te: riá que ser xa destina: tá-rio do investimento
en libros da adminis ..

6tque.t s~ cumpre a le-
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Rec"uperación acadé~ica
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bliotecas públicas. Do-

lmaxe da rodaxe e fotograma
de Romancero marroquí
en terras do Rif.
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Só atopou nas suas pescudas Noa
Rios un acto público do galeguismo no que unha muller participara
con voz própria. T rátase do Grande ·Mitin das Arengas onde Emfüa
Doce~ pecha o tumo de intervencións. A historiadora recolle a crónica de A Nosa Terra: "Emilia Docet pronunciou a arenga máis breve, máis sinxela, roáis fermosa ...
porque soupo comunicarlle a gracia e a fermosura da sua xencil figura de muller". Emilia Docet fora a
gañadora do concurso "Miss Espanha" no ano 1933 e o feíto afonda no que a historiadora coida que
eran para os galeguistas valores positivos das mulleres galegas: "aqueles próprios do sentimento, do
amor, da delicadeza, da beleza".
A usentes dos cadros directivos
tampouco son as mulleres partícipes do galeguismo organ izado.
Cando máis, a preséncia feminina en organizacións galeguistas
anteriores a 1936 ch ega a alcanzar un 6% da suq filiación, dado
que contrasta, segundo Noa Rios,
coa participación activa nas mobilizacións sociais, como se pode
apreciar nas imaxes da época.
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A histori~d<?ra publica A mulher no nacionalismo gal.ego ( 1900.-1936)

Noa Rios Bergantinhos

Célia Bouzas, Amparo Taboada,
Mercedes do Campo, Mercedes
Vieito e Xaquina Trillo.

O traballo de Noa Ríos baséase asi
nun escudo distinto das fontes his-

'O nacionalismo anterior a 1936 non foi
permeábel ás demandas feministas'
-0- CARME VIDAL

"Refractário ás demandas e reivindica\:ons feministas". Asi conclue a historiadora Noa Rios Ber~
gantinhos o seu escudo da preséncia feminina no nacionalismo anterior a 193~. A mulher no nacionalismo galego ( 1900-19 36) (Laiovento) oferécenos un percorrído polo papel das mulleres e das
ideas femininas en programas, actos e voceiros das organizacións galeguistas anteriores ao levantamento militar. Fóra as distintas sensibilidades que a autora quer destacar, os dados confirman a idea de que
o galeguismo, mália o seu progresismo en moitos ámbitos, non era permeábel ás demandas das mulleres.

A autora de A mulher no naiconalismo galego revisa programas e publi-

cacións e procura tamén os nemes
de mulleres que consiguen agromar nese universo masculino para
chegar a unha nova conclusión.
"As que ceñen máis preséncia son
as que asumen o rol patriarcal, caso, por exemplo, de Francisca Herrera Garrido, dentro da auséncia
case total das mulleres. Quedan fora da esfera pública as que teñen
unha conciéncia máis igualitária e
asumen as reivindicacións feministas", afirma Na sua pescuda, Noa
Rios quedou especialmente sorprendida ao descobrir a Coroa
González, unha muller nacida na
Rua que asina artigos en A Nosa
T erra con marcada defensa do feminismo. Lamenta a historiadora
que unha muller da altura de Coroa González sexa ainda unha descoñecida e sérvelle ademáis de argumento para reclamar "unha cátedra adicada á história das mullere que non hai ainda nas nosas
Universidades. Son as mulleres feministas as que se están a encarregar de rudar a nosa história, que
até o de ag ra estivo ausente das
investigacións académicas".

tóricas e na busca de fontes distintas ás oficiais para achegarse a un
tema ainda non visitado nos estudos realizados sobre ese periodo
histórico. Nes.a idea desminte; por
exemplo, o apoio por parte do PG
ao sufráxio fern.inino ao destacar a
auséncia nas Cortes españolas na
sesión do 1 de Outubro de 1931,
na que se trataba o tema, dos de~
putados Antón Vilar Ponte, Castelao e Otero Pedraio, estando só
presente e emitindo voto positivo
Ramón Suárez Picallo. As actas
constatan a preséncia dos catro
deputados nos días anterior e posterior' á sesión. T ampouco o ideário das Irmandades da Fala dará
moitos pasos adiante á hora de
asumir a independéncia das mulleres e asi, segundo a historiadora,
"reivindicarám no seu programa,
num primeiro momento, a igualdad.e de direitos para a mulher em
senso amplo para, num ponto posterior do mesmo programa, aclarar
que este direito <leve cumprir-se
para a mulher casada, quando menos, no caso da emigra\X)m do marido". lgualdade de direitos para a
muller casada é un dos pontos incluidos tamén no programa do
PG, coque, segundo Ríos Bergan~
tinhos estaban a defender unha
"reivindica¡;om claramente discriminatória e anticonstitucional ná
época, pois já entrara em vigor a
Constitui¡;om de 1931 em que se
proibia qualquer discrimina¡;om
por questom de sexo".
"O movimerrto nacionalista mostrará-se pouco permeável a todas
as reivindica\:ons e luitas que as
mullieres protagonizárom ao longo da Europa ocidental após o fim
da Guerra, latitudes geográficas
que conheciam parte dos dirigentes nacionalistas, os quais nom
reagirám ante elas, sendo escassos
os artigos que considerárom positivamente o feminismo'', sinala a
autora do escudo que chega a dicer que os galeguistas consideraban ao feminismo coma un "elemento estranho e nocivo para a
Galiza, que nom era necessário
importar". Mália estas

Só oito con nome próprio
Xunco a Coroa G onzáiez, a historiadora apresenta e da dados biográficos das outras sete mulleres
que deitaron a sua sinatura na
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A. PANARO

prensa nacionalista. Só oito nomes femininos aparecen presen-

Ommihc) <!<,> J'Jí.....'ifümo

RAM ÓN CHAO

tes nas páxinas de A Nosa Terra,
A Fouce ou N6s : Francisca He-

rrera, Mª Luz Morales, Carme
Lobeiras, Maria Santos Freire,

afirrn.acións, Noa Ríos quer pontoalizar que o nacionalismo como movimento socio-político
era amplo e heteroxéneo e nel
se acubillaban diferentes tendéncias e autores con tamén distintas sensibilidades. •
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Na rua ideal de Skalariak, retratada nunha divertida panorámica fotográfica no libreto do CD,
xúntanse persoas de dfferentes
idades, cores e estilos. "O ska
ten que ver co antirracismo, o
internacionalis,
mo, o antifascis,
mo. Ternos isto
moi presente e
cantamos en va,
ríos idiomas, para
nos é importante
esa mestura", ex,
plica a teclista da
banda. No disco, ~
doce temas en
castelán, dous en
euskera e a "ousa,
dia" de induir
fragmentos en in,
glés, frances, cata,
lán e ruso.

N este disco, que bebe do punk,
do reggae e do swing, nótase
máis a variedade. "Queriamos
comezar no segundo disco cun,
ha saga de traballos concei,
tuais. Neste aprézase máis que
saimos de casa,
coñecimos a máis
públicos. De cal,
,quer maneira, o
ska ten xa unha
história de cua,
renta anos, con
diferentes corren,
tes e camiños,
nos buscamos o
naso próprio", si,
nala a teclista.
Considéranse un,
ha banda afortu,
nada, tanto por
ter gravado o pri,
meiro disco can,
do estaban empe,
zando como polas oportunida,
des que se lle apresentaron des,
pois. "Somos conscientes da
fortuna que tivemos. Hai moi,
tos grupos bos que non consi,
guen gravar disco. Ao noso fa,
vor hai que dicer que somos un
grupo moi traballador e que
nunca poñemos reparos a coller
a furgoneta e viaxar", comenta
Hiart. Elaboran un fanzine cha,
mado Skalari Rude Klub, que se
solicita ao apartado 108 de Bur,
lata (Navarra) pode receberse
trimestralmente de balde para
fornecerse de información so,
bre ska; tamén actualizan cada
semana a sua páxina web skala,
riak.com. Excepcional resulta
tamén o feito de que se adiquen
profesionalmente á banda.
"Apostamos polo grupo, coida,
mos que pode funcionar e que
nos podemos centrar exclusiva,
mente nel", sinala Hiart. •

Na rua ideal
de Skalariak
conviven.
persoas de
· diferentes
cores e idades.

O que nun principio xurdiu co,

-

ADOLFO LACUNZA

Contra o racismo a ritmo de ska
Ska"/ariak apresenta o seu último disco
en Compostela, Vigo e Pontevedra
"O ska é máis que música, é unha forma de
ver a vida", di Hiart Leit.za, teclista e cantante
do grupo de Iruña Skalariak. Teñen nas tendas
o seu terceiro disco, En la kalle, e van apresentalo na Galiza. Comezan en Compostela, na
Nasa, o Xoves 24, continuan en Vigo, no Ano ..
eta ao dia seguinte, e rematan o 26 na sala

Camawey de Pontevedra. Tras un primeiro
disco en 1997, -"gravado cando só levabamos
doce concertos e estabamos ainda moi verdes"-chegou o Club Ska, un segundo traballo
que resg:itaba o espíritu desta música dentro
dunha sala. Pero o club non pode reter a forza
do baile, faise preciso un lugar aberto, a rua.

O Segundo Andar de Urbano Cabrera
O cantautor oferece catorce novas temas
no seu segundo.traballo discográfico
~

c.v.

Afirma ·que o novo disco soa a el
mesmo, a un estilo persoal que la,
brou ao longo de xa trinta anos e
do que ven de publicar o seu se~
gundo traballo discográfico. Poe,
sia cantada son os catorce temas
de Segundo Andar, un repertório
no que quixo comunicar as inque,
danzas que lle ''bulen ha cabeza".
Para grabar Segundo Andar, Urba,
no Cabrera contou co apoio mu,
sical de catro componentes de Si,
niestro Total, Segundo Grandio,
Javier Soto, Ángel González e
Jorge Beltrán. A participación de
membros da coñecida banda son,
para el, garantía de calidade pero
o selo continua a ser o do próprio
Urbano Cabrera, un músico que
se define como cantautor porque
non atopa mellor forma de iden,
tificar a traxectória artística que
comezou hai trinta anos.
Despois de frecuentar todos os di,
rectos posíbeis do país, Urbano
Cabrera decidiu hai case catro
anos gravar Tarantela, o seu pri,
meiro compacto. "Levaba xa ben
tempo comunicando os temas á
xente, con guitarra e voz, tiven
-propostas para gravar pero tamén
niso fun rebelde", afirma para ex,

mo unha idea de amigos, foi per,
filándose como un grupo. Ho,
xendia fórmano seis persoas: acle,
mais de Hiart, a única muller,
Juanrxo Skalari, compositor das
letras, Peio Skalari, responsábel
Ja música, Luisillo Kalandraka,
Javier Etxeberria e Mario Meme,
ola. Nos concertos están acom,
pañados por outras duas persoas
para trompeta e trombón. Saben
que o ska ten un publico fiel.
''Xeralmente os seguidores do ska
teñen un aspecto determinado,
son pelados e levan unha roupa
característica. En Euskal Herria,
onde somos máis coñecidos, o
público é máis variado. A fideli,
dade do público de ska chega a
surprenderte. Ademais de Euro,
pa, tivemos uns concerto.s en
México e había un grupo de per,
soas que nos coñeCÍan e sabían os
temas", explica Hiart Leitza.

ninguén", sinala o cantautor que
defende, en primeiro termo, ~
necesidade de interpretar os te,
mas na língua própda, algo que,
ao seu ver, "non abonda".

Mil histórias na cabeza
"Nunca deixei de ser cantautor
pero iso non se ten en conta. Pa,
ra a maioria dos meios, non exis,
ten cantautores galegas", lamén,
tase. Cabrera é au,
tor da letra e a mú,
s ica dos se us te,
mas. Antes tiraba
tamén de poemas
doutros autores pe,
ro en Segundo An,
dar, asina tanto
textos como parti,
turas. "Teño moi,
tas inquedanzas e
VlVO
necesito contar as
causas como as vi,
vo. Vivo no medio
da xente e teño
unha mensaxe que dar, do día a
dia, do cara a cara", explica e é
así que os seus poemas navegan
polo cotiá para adentrarse nos
sentimentos e nos problemas que
afectan a calquer un como "a in,
comprensión, a autoestima ou as
relacións humanas". Tamén a
mensaxe política ten oco no que
Cabrera quer comunicar, en espe,
cial, a denúncia do abuso do po,
der, a dor inxustificábel da guerra
ou a desigualdade no mundo. "Procuro comunicar o que me bule na
cabeza, o que me fai sofrir, me da
pracer ou me ilusiona", engade.

tame facer pensar á xente, o
meu estilo de escreber é ser indi,
recto nas letras e vestilas con
boa música, facer agradábel o
que dis e ensinar a reflexionar.
T eño mil histórias na cabeza e
estou desexando con talas".
Urbano Cabrera ademais de can,
tar, toca a guitarra acústica e a
harmónica en Segundo Andar. Á
par del un equipo de músicos no
que s brancean
carro componen,
tes de Siniestro To,
tal. O disco gra,
vouse nos estud s
de Segundo Gran,
dio, "Casa de T º'
Los" que, a sua vez,
está diante do bai,
xo acústico e
piano. Da guitarra
eléctrica encar,
gouse Javier Soto,
Ángel González
da batería e Jorge
Beltrán do saxo. "Todo se fixo ao
meu gusto, eles participaron dun~
ha história que é miña, son músi,
cos d_e grande calidade cos que
disfrutei tocando e que responde,
ron perfectamente á idea que eu
tiña do traballo", di Urbano Ca,
brera. Lamenta o cantautor a "ve,
locidade" coa que se move o
mundo musical, aquela rapidez
que non permite repousar os te,
mas nen que as cancións perduren
como outiora. Reclama atención
por parte dos meios de comunica,
ción audiovisual para que pinchen
os temas porque "sen promoción
non hai que facer". Segundo Andar
é a sua "segunda oportunidade, a
segunda intención". •

'Teño moitas

inquedanzas e (
necesito contar
as causas como
as . "

plicar a tardanza en enlatar a sua
música. Daquel primeiro intento,
a Urbano Cabrera non lle quedan
moi bos recordos. O disco funcio,
nou, pero os problemas coa pro,
dutora déronlle máis dunha dor
de cabeza. Pasado o tempo, deci,
diu darse unha segunda oportuni,
dade e dese intento nace Segundo
andar, un traballo, segundo defi,
ne, "máis conxuntado, compacto ·
na sua sonoridade ainda que con·
cancións diversas, un disco de
baladas pero con ritmo, tenro,
fresco e agradábel de escoitar".

A pesares dos adxectivos cos que
adubia o seu novo disco, Urbano
Cabrera non gosta en exceso de,
finir a sua música. "Non ten
-fronteiras, os meus gustos -o
blues, por exemplo- transmíten,
se á hora de facer unha canción
e interpretala pero os resultados
son moi persoais, quero que can,
do a xente escoite os temas reco,
ñeza a Urbano Cabrera, e estou
no camiño de conseguilo. Nin,
guén na Galiza nen no resto do
Estado fai unha música seme,
llante á miña, non me parezo a

Que pode facer unha canción
<liante <lestes problemas? "Gús,
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O exemplo de Pedro Martul Rey
Aludín no exemplo precedente
ao fenómeno do m·artulismo,
cuxas características e razón de
seu nome reveléi neutros anacos. Máis que renovalos limiteime a referir algún dos curiosos episodios da vida de Pedro
Martul que, adobados coa súa
poderosa imaxinación, el mesmo contaba. O cal me dou motivo para convertir o seu apelido nun ismo que denomina un
dos síndromes que, con maior
ou menor intensidade, gozamos
- máis que sofremos- a imensa
minoría dos galegas. Consiste,
coma xa escribín aquí, na familiaridade proclamada cos grandes homes. E realmente, Pedro
Martul, pola variedade e calidade da súa existencia, ben podía codearse con iles, e servir
agora, nestas líneas, coma
exemplo dun intelectual galego
que rivera trato de abondo con
moitos dos principais personaxes de seu tempo.

Historia, degradado a profesor
adxunto polas coñas da Guerra,
debeu ser, e non foi, o escolante ideal para cantos -políticos,
locutores, doutores- se afadigaban aqueles días da Transición
galega, por falar a lingua de
Otero Pedrayo e do señor das

palabras.
Agora, por cerro, lémbrome das
vegadas nas que se xuntaban na
Redacción da Noite, o Señor de
Trasalba, Iglesia Alvariño e Pedro Martul. Conversas coma
aquilas non se volverán repetir:
A voz inxel de don Ramón no
que o galego estaba sempre nacendo no seu leito barroco . .O
grave acento, de ex-futuro coengo mindoniense, do Aquilino;
alfandegueiro vixilante do contrabando na fronteira do idioma,
do que foi o máximo coñecedor
de todos os tempos.
Pois ben, sobor da portentosa facundia de Otero, e da decantada
fala de Alvariño, emerxía o donoso, baril, fluinte xeito de narrar Pedro Martul as historias
que tiñan de protagonistas os
personaxes máis célebres do
mundo, contadas tan sinxelamente coma se aconteceran na
feira de Rodeiro.

N

inguén coma Pedro Martul
para narrar e maxinar feitos ou circunstancias autobiográficas máis ou menos verosímiles. Ten entretido con
eles a xente egrexia de dous
continentes; dende o presidente Cárdenas, de México, e a
Eleonora Roosevelt, deica o
Cardeal Quiroga Palacios e o
rector Legaz Lacambra. E as
conversas que lembraba co
Pandit Nehru; ou con Charlot
e seu sogro Eugenio O'Neill, e
máis Picasso e Togliatti, na
Quinta Avenida de Nova
York, vertidas ao galego mellor
falado que xamáis ouví. Era a
lmgua de Rodeiro, a terra súa,
berce da xente de maior maxinación de Europa. Que fan da
caraca unha obra de arte.

O pasamento inesperado de Pedro Martul na primavera de
1982, cando parecía ter unha
excelente saúde, impideunos
seguir escoitando os seus fabulosos relatos, que xa non poideron deleitar aos mozos e mozas
que ian xermolando na nosa
cultura. Coido que foi Cunqueiro quen afirmou que si Pedro Martul volcara a súa maxinación histórica contemporánea nas albas cuartelas, empregando para iso a sua linguaxe
viva, xocunda e popular, contariamos cunha obra literaria que
podería parangonarse ca súa.

• A FALA DE PEDRO MARTUL. A fala coloquial de Pedro
Martul semellaba manar da
fontela máis leda da montaña.
Viña a ser Martul, pra nós, o
mestre gratuito, que, sen textos
nin fichas, daba a lección viva
de seu galega fresco, celmoso
coma unha mazá tabardilla.
Catedrático de Xeografia e

nha apreciación similar,
con diferentes matices, escoiteina aos mentados señores de Trasalba e das palabras. E a Montero Díaz, Bouza
Brey, Filgueira Valverde, Car-

U

P I R I E I S I E IN I T IA I C l l l Ó I N
EN

OURENSE
DE

"IilSTORIA XERAL DA LITERATURA"
DE
SÁBADO

26

A NOSA TERRA
DE

MAio

ÁS

19 HORAS

NA SALON DO LIBRO GALEGO
NA RUA DO PASEO
COA INTERVENCIÓN DE

MERCEDES QUEIXAS

ZAs.

ballo Calero e demais persoas
ilustres que ti veron o lecer de
ouvilo contar os seus encontros
cos famosos coetáneos no infinito espacio da súa fantasía. lsta
peculiaridade da maxinación
martuliana, circunscrita aos xenios e héroes de seu tempo, viña ser o que resaltaba Santiago
Montero Díaz, ante os alumnos
do Doctorado, en Filosofía da
Historia, na Universidade
Complutense, entre as peculiaridades da mente de Martul.
Poñía Montero coma paradigma
algunha das sorprendentes historias que lle contaba o fablistán de Rodeiro, nos días en que
se xestionaba a volta o servicio
activo, no Ministerio de Educación Nacional; tras os seus anos
de transterrado en México, e lago, ao seu regreso á terra natal,
de axente de seguros. Ao enxeños ísimo catedrático ferrolán
(que tanto o axudou a conseguir
o reingreso), compracíao extraordinariamente o relato das
conversas do Pandit Nehru con
Pedro Martul, sobre os seus repectivos nacionalismos: o indio
e o galega, durante os seus habitua is paseos por Hyde Park,
cando ambos coincidiran exiliados en Londres . .
díálogo das eminente~ ~i
guras sempre o em1tta
Martul no seu delicioso
galega de Rodeiro, de insuperable sonoridade. Así, o Pendit
falábao coma ningún profesional
da língua de hoxe poidera soñar.
E Montero, ao repetir a historia
rnartuliana, na cal don Pedro
advertía ao adail hindú acerca
da ameaza potencial do comumismo, ao independizar o seu
continente, procuraba o chispeante Catedrático imitar o inimitable acento e a enxebre dicción
do creador do Instituto Español
de México, retomado á súa terra
poucos anos antes.

O

• Ü ASALTO AO PRESIDENTE
CARDENAS. Saltara o pescante

do landó presidencial de Lázaro
Cárdenas, pra entregrarlle un
memorial, pregándolle a creación de tal Instituto. Mais, o
grande Presidente mexicano
pensou que o asaltante de seu
coche iba a apuñalalo. E respirou cando se dou conta do bon
propósito de Martul. Tanto que
aceptou a sua proposta, e nomeouno director do Instituto que
deseguida fundou. Cargo que
ocupou Martul, ata que Eleonora Roosevelt, a famosa viuva do
glorioso presidente dos EE UU,
aconsellóullé que "o primeiro
era o porvir dos seus fillos". Por
iso, volveu á Península Pedro
Martul; sendo substituido naquela dirección por D. José Giral, quen xa fora xefe do Gober,
no da República na Guerra e
volvería aselo no exilio.
Pasados uns anos, cando Martul xa estaba moi integrado en
Compostela, secundeino nas
súas vanas xestións pra crear
un remedo daquel Instituto Español de México, no Hostal

dos Reís Católicos, que acababa de inaugurarse. Sería un
marco precioso, coma lago foi,
para os concertos, exposicións,
conferencias que pensaba organizar Martul; traendo de onde
fora os artistas e os intelectuais
famosísimos que disfrutaban da
súa amistade. V.g. proxectaba
realizar o ciclo dos tres Pablos,
na renacente capela do Hostal:
Pau Casals dirixiría un concerto; Pablo Picasso faría unha éxposición; Pablo Neruda daría
un recital dos seus poemas.
Non lle fallaría ningún dos
seu~ grandes amigos, pero a
Empresa Nacional de Turismo
non aceptóu aquila idea de Pedro Martul, tan adiantada nos
anos sesenta que inda corrían
do franquismo.

Saul Otero
'Coa abstración
quero amosar
o meu corpo e
a miña mente'

Rompendo os adivais da gorxa de
Cándido Duro, un poeta de Pon• A MISA DOS ATEOS. Anque
tecesures que publicou esta edio prohome de Rodeiro interesación de autor e Quen faga voar
ra no asunto ao Cardeal Quirode Xosé Vázquez Pintor.
ga Palacios, de quen fora com,
pañeiro de profesorado nun coQue recomenda ler?
lexio ourensán. O eminentísi,
mo purpurado, don Femando,
Este dous títulos ademais de A
así coma o seu bispo auxiliar,
fraga do pericardio de Xosé Maria
Monseñor Nóvoa Fuentes, rían
acompasadamente escoitando a · Vila Ribadomar editado en Lisboa por Tema.
Martul a narración das súas
fantásticas aventuras por AméExpón en Vilagarcia a sua obra
rica e seus comentarios da acNeuromanias na que segue
tualidade compostelán. Pero
apostando pola madeira como
fruncían o aceno cando Martul
soporte pero na que abandona a
lle falaba da Misa dos Ateos,
figuración.
que ia oficiar, en galega, o Arzobispo de Santiago. Era a Misa
En traballos anteriores utilizaba
de Rosalía ·que se celebraba no
a madeira como un elemento
que amda non se chamaba Día
- máis e combinaba a escultura e a
da Patria Galega.
pintura, era o que eu denominei
xilocromias. Agora a madeira
Pero tiña razón Martul (como tipermanece como soporte e só
tulei o anaco en que contei o
nalguns casos utilizo as fendas
episodio do Pandit Nehru) taou a sua cor. A figuración utilimén ao alcumar así a Misa a
ceina nun traballo de homenaxe
que concurría "unha sarta de~
ao cinema no que o ponto de
crédulos, de infieis, que semenpartida eran fotogramas, pero eu
tes naquel lecer, unha vez ao
aposto máis pola absf'ración.
ano, pisaban un templo ... " ReuN este caso parto de min mesmo,
nía os poucos masóns que quea fonte de inspiración son o meu
daban en Santiago, as persoas
próprio corpo e a miña mente.
de condición_anticlerical, agOs sentirnentos, os pensamennóstica, que sen ser ateos a pé
tos, as ideas... son difíciles de
da letra, manifestarían asi a
plasmar de maneira figurativa. O
oposición ao franquismo, asismesmo acontece, por exemplo,
tindo a aquela virtual liturxia
cando intento descreber unha
de Nosa Señora da Saudade.
paisaxe, transmitir o seu olor, o
vento, a sensación dos pés na
edro Martul, un deles.
are a.
Quen mantiña sempr.e
entre as lucubracións da
Porque este título?
súa maxinación a fidelidade
aos seus id~ais galeguistas, soNeuro vén do sistema nervioso e
cialistas, liberais. Mostrando
mania xa o _di a própria palabra.
nos seus ·estupendos relatos a
Son unha persoa moi nerviosa e
grandeza do seus sentimentos.
Por exemplo, cando se despo- · teño que aproveitar que o meu
sistema nervioso sexa máis proxou de seu tabardo de tenente
du ti vo por estar sempre máis
de Carabineiros, para cubrir o
acelerado. O súbtítulo poderia
cadáver, xa frío, de Antonio
ser o dunha obra que trata' de
Machado, en Colliure.
coller a miña natureza humana e
física, reflexar incluso os órgaMúltiples foron ·as anécdotas
nos, as células, as vísceras ... A
martulianas que poderían enmostra ten duas partes, unha de
cher outro dos meus libros segre,
acrílicos sobre madeira e outra
dos, se rivera ainda ñapa sufide pastel graso sobre papel. Nos
ciente pra escribir a marabillosa
dous cásos o proceso de criación
existencia do cuñado de Luis
é o mesmo, unha autopsicoanáT obío. Xunto ca diste, cabería
lise, non como un proceso curatrazar as vidas paralelas, compritivo senón como unha maneira
midas xa aquí, de máis agudo
de amasarme.+
contraste: Martul, a leda fantasía sen fronteiras. T obío a cosPintor. Vilalonga (Sanxenxo}, 1953.
mopolita e rexa integridade. +
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España uniform.e
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É un dos últimos libros de
Laiovento, que non hai
moito editou tarnén

Ow

Zo

~o

~~

Os nacionalismos perigosos.

°'
zo
UJ

Todos títulos moi
recomendábeis nos tempos

"t
N

que corren, de
demonización nacionalista.
España.Uniforme analisa
rnoitos dos tópicos dos
intelectuais do nacionalismo
español redivivo.•
• PÁXINAS COORDENADAS POR EVA MONTENEGRO PIÑEIRO •

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
URBANO CABRERA

Tricicle
Presentan a produción 20 anos, na que 'JS
espectadores poderán e~exir para a representación os gags máis coñecidos dos últimos vinte anos deste trio, o Venres 25 no
auditório municipal Gustavo Freire de
LUGO, e en VIGO, estarán ao dia seguinte, o Sábado 26 no C.C. Caixanova.•

Este cantautor vigués apresentará o seu novo disco de
blues fusión Segundo An·
dar, no Festival de Meiro o
Sábado 2.

Cambados
• EXPOSICIÓNS
XOAQUIN

Arteixo
•TEATRO
SOÑOS DUN SEDUCTOR

CHAVES

Pinturas cretenses titula a
mostra que, até ·o 13 de
Xuño, poderemos ollar na
galeria Borrón 4 (Avda. de
Galiza 39). ·

Cang_as

Talia Teatro levará a cen~
esta obra o Venres 25 no
Auditório Municipal.

• EXPOSICIÓNS

O Ba.rc:o

UN

• EXPOSICIÓNS

T AMAYO E LONGALAI
Podemos ver esta mostra
na sala de exposicións Caixanova até o 5 de Xuño.
INSTITUTO DE ESTlJIX)S
V ALDEORRENSES

Mostta fotográfica que ¡xxlemoo atapar no Pazo do Castro. '

-~

sÉcULo EN FoTos

Da vila, organizada pola
Escola de Adultos A Cepa
que poderemos contemplar
na Casa da Cultura. Tamén neste lugar ternos a
oportunidade de ollar a
mostra do reporteiro gráfico Jorge Mille sobre a
Índia. Ambas mosttas até
finais de mes.

O Carhalliño

TEATRO NACIONAL
DECuBA

• EXPOSICIÓNS

Fotografías na Casa da Cul-

XAIME FUENTES

tura.

A frau.ta máxica
A Ópera de Cámara .de Varsovia vai
inte!Pretar esta grande obra de Mozart
en UURENSE o Xoves 24 no teatro
Principal; e en VIGO 'o Venres 25 no
C.C. Caixanova. •

Bueu
• CONFERÉNCIAS
COMÉRCIO XUSTO,
UNHA ALTERNATIVA
POSÍBEL
O Martes 29 ás 20:30 no
Aturuxo terá lugar esta
charla organizada por
Amarant_e na que falará
Xoán Hermida, presidente da mesma.

As suas pinturas de paisaxes están colgadas no Muiño das Lousas.

Carballo
• EXPOSICIÓNS
MARIA CASARES

A asociación cultural Lumieira organiza. esta mostra,
no pub Silfo até meados de
Xuño, coa intención de dar
a coñecer a vida e personalidade desta grande muller
galega que o exílio converteu nun dos mitos do teatro francés. Como ela <licia
nas memórias "Yin a lus
por vez primeira en 1922.
A terra coa que fun feíta é
Galiza. Nacin en Novembro de 1942 no teatro
Marthurin. A miña pátria é
o teatro, e o meu país a Es-

paña Refuxiada.

eed·. etra..
~

•ACTOS
LETRAS GALEGAS

O Venres 25 unha conferéncia de Henrique Ra·
buñal que falará sobre .Heladio Rodríguez e o seu
papel na cultura galega; e
o Sábado 26 ás 17 h. vaise
celebrar a IV edición de
Xogos Florais na igrexa
de Sta. Maria do Mar.

Cee
•TEATRO
MENOS LOBOS
O Luns 28 teremos na Casa da Cultura a Talia Tea·
tro cenificando esta obra.

A Coruña
•CINEMA

CGAI
O Martes 29 e Mércores 30
ás 20:15 proxectarase, dentro do ciclo de cinema Novas Miradas de Oriente, a fita O Emperador e o asa·
sino (China-Franza-Xapón, 1999) de Chen Kai·
g_e ; tamén neste ciclo, o
Xoves 31 ás 19:45 Ka·
mikaze Taxi (Xapón,
1995) de Masato Harada.
Por outra banda a fita que
se proxectará esta semana
no ciclo Producción Galega
será, o Venres 25 ás 20:15,
A verdade senón minto
(2000) de Pablo Iglesias,
con entrada de balde. E
dentro do Último cinema
portugues o Xoves 24 ás
20:15 Em fuga (PortugalUSA-Luxemburgo, 1998)
de Bruno de Almeida e a
curtametraxe o pedido de
emprego (Portugal, 1999)
de Pedro Caldas; e o Sábado 26 ás 18:30 ••• Quan•
do Troveja (Portugal,
1999) de Manuel Mozos.
• CONFERiNCIAS

tervirá o artista e na que se
analisará a obra que conforma a mostra. Información no 981 227 355.

• EXPOSICIÓNS
CAIXAS NEGRAS
Este é o título da mootra iné-

dita que ternos na sede da
fundación Luís Seoane de
Manuel Facal. A sua obra,
dispersa en museus e galerias
de todo o mnndo, refücte as
correntes dominantes na Europa dos anos 70 e resulta
clave para entender o percurso da arte contemporánea
galega. Até o 25 de Xuño.

• Flonelon

Crcuh
(arriba)

estarán
na sala

Mardignu
cla CORUÑA
o Venres 2.S.
lnsanity
Wcrvee
Protones

XAYIER MARTIN

(abaixo)

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.

no

mes1nO

cenário pero
oSábado26.

TAMÉN
FOMOS EMIGRANTES

Até o 24 de Xuño na Sala
de Exposicións da Fundación Caixa Galicia. Máis de
duascentas fotografias e reproducións de periódicos
sobre a emigración na segunda metade do século XX.

MANUEL FACAL

Con motivo da exposición
que acolle a fundación Luís
Seoane teremos unha charla o Venres 25 na que in-

Sluóe&aJcen

ÁNXELA

P. MEILÁN

Pintora coruñesa, amosa un
proceso criativo en constante evolución, plasmado

Manuel
Fac:al mostra
a IUG série
Calxu•
Negras na
Fundación

lufs Seoone
da CORUÑA.

• EXPOSICIÓNS
GALIZA SOLIDÁRIA

Mostra sobre comercio
xusto, organizada pola Coo rd e nado ra Galega de
ONGDs, no Aturuxo.
•MÚSICA
Os

metaleiros
The Dismal
tocan o

Domingo27 .
noAturuxo
de BUEU:

THE DISMAL
O Domingo 27 ás 21:30 teremos a esta banda de metal pontevedresa apresentando o seu disco Make
your mind up, no Aturuxo
por 600 pta.

de 1942 para cofitat a hlstó-ria de Vassili Zaitsev (Jude
Law ), un fra1;1.cótirado.r ruso

-
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•MÚSICA
El ACTOS
NOITES· ABERTAS
Obradoiros e todo tipo de actividades como lecer alternativo nas
noites da mocidade . O Venres
25, na Casa da Luz, obradoiro de
coiro; habilidades domésticas ;
ilustración e banda desefiada; e
xogos: loitas históricas . No Coléxio Froebel, o Vemes 25, bailes de
salón e xogos de rol; e o Sábado
26 concerto folc ás 22 h., cos grupos Debuxos reanimados e
Didjeridoo. Na Praza de Curros
Enriquez (se chover no Coléxio
Froebel), o Vemes 25, damas étnicas de. No local da Área Comercial
Zona Monumental o Venres 25,
arte floral con teas. E no teatro
Principal, o Sábado 26, proxectarase a fita A semente do diaño
de Roman Polanski Má.is información no telf. 986 804 336, ou
www.noitesabertas.com.
•CINEMA

EL PEQUEÑO CAZAOOR
Proxección deste fita infantil no
teatro Principal, dentro das actividades para escolares de Caixcv
nova, ás 10 e 12 h. o Xoves 24.
VÍDEOS GALEGOS
O cine-clube, que este mes celebra as letras galegas, proxectará unha série de producións galegas. O Mércores 30 no Café
Moderno ás 20 h .

WILDLIFE PHOTOGRAPHER
OF THE YEAR 2000
Até o 3 de .Xuño poderemos
ollar es.ta mostra fotográfica
nas salas de exposicións Caixanova, froito do concurso máis
prestixioso de fotografia de na·
tureza que existe no mundo,
organizado polo British Museum e a BBC Wildlife. Os
principais prémios e as mellores imaxes de cada sección,
ademais dun audiovisual.

GAITEIROS DE LISBOA
Grupo de músicos poli-.
instrumentistas que teñen
editados dóus traballos
discogr#icos con .ese son
próprio que os caracteriza,
cargado de tradición portuguesa e mesturas doutras
culturas. O Xoves 31 actuarán no Gustavo Freire
ás 21 h. con entrada de
balde.

•MOSICA
HUMBERTO QUAGLIAT A
Pianista, dá un concerto este Xoves
24 ás 20:15 h no edifício Femández
L6pez do Museu de Pontevedra, en
homenaxe a Daniel Stéfani.
BELLA HELENES
Esta coral oferece o seu concerto
de primavera no auditório Caixanova o Xoves 24 ás 20:30 h.

}ESUS SÁNCHEZ TENA
No espazo para a arte de Caja
Madrid teremos unha exposición antolóxica deste pintor zaragozano. Até o 10 de Xuño.
PuLSOS PICTÓRICOS
Baixo este título ternos na galeria Sargadelos, até o 2 de Xuño,
unha mostra de lrma Álvarez.
Laviada, Paula Aneiros, Sil·
via Argüello e Manuel lgna·
cio Montes, organizada pola
faculdade de Belas Artes.

• EXPOSICIÓNS

XOGAS?

tradicionais ao ar libre.
tado por A Nasa Terra, o
Luns 28 ás 20:30; e O pen•
samento de Castelao, ae
Xoán Carlos Garrido, ta·
mén editado por A Nosa
Terra, o Xoves 31 ás 20:30.

A CACATUA VERDE
Obra de Arthur Schnitzl cenificada polo CIXJ. A acción rrancorre
nas vésperas do dia no que comeza
a Revolución Francesa, para simbolizar as ~pas históricas nas que
as clases dominantes comezan a
perder o control social, e en particular para ilustrar a situación na
que se atopa a sociedade da sua
época, que nese fin de século
avanza cara a I Guerra Mundial. O
Mércores 30 e Xoves 31 no Pazo

THECADS
A sala Mardigrás servirá de
cenário, o Xoves 24 ás 22
horas, para a actuación
deste novo grupo coruñes
namorado dos sons de Allman Brothers, Neil Young
ou os Rolling, por 300 pea;
o Venres 25 teremos a Fes·
ta Lixo Urbano con Stu·
debakers e Flanelon
Crash, tamén ás 22 por
700 pta. (l.500 con CD); e
o Sábado 26 lnsanity
wave + Protones. Máis
información: http://mardigras.8k.com.

Manuel lgnácio Montes participa na mosh'a Pulsos Pictóricos.

• CONFERÉNCIAS
A MÚSICA GALEGA HOXE
Charla programada por Galiza
Nova, o Venres 25 na galeria
Sargadelas ás 2030, na que falará
Xurxo Souto, compositor, músico, escritor e ex-vocalista dos
Diplomáticos de Montealto.

MúSICA CON RAÍCES
Dentro deste cielo teremos,
o Xoves 24, un concerto de
Joao Afonso rio teatro
Rosalia de Castro ás 21 h.

• EXPOSICIÓNS
ARTE ROMÁNICA NA
GALIZA E PORTUGAL
Colaboración entre as fundacións
Barrié e a Calousre GuJbenkian de
Lisboa, podemos contemplala no
Museu de POl'ltru?dra, desde o Xoves 31 até o 24 de Xuño, esta interesante mostra sobre o románico,
que tivo un extraordinário desenvo lv imento, tanto no noso pa(s
como no viciño, dando un conxu nto excepcional de construcións, esculturas, manuscritos iluminad
pezas d orfebraria, se
a disparidad d contexto no
uce o
tamento e difusi n plica a diversi e d manifestaci6 e a distinta evolución.

GREEN RlVER BAND
Que estarán, dentro do fo,
rum Celticum, no pub A Vi'ña do Burgo o Xoves 24 ás
22:30 con Creedence clearwater reviva! como referente obrigado se ben oferecerán criacións próprias. En,
trada de balde.

WILDLIFE
PHOTOGRAPHER OF
THE YEAR 2000
Até o 31 de Decembro po·
deremos ollar esta mostra

• LEITURAS
EUTAMÉN
FUN COAS VACAS
Libro do que é autor Afon•

so Eiré, director deste pe-•
riodico, e que será apresentado, o Venres 25 ás 8 do
serán no local da AC Alexandre Bóveda, coa presenza de Manuel Maria, Mi·
guel Anxo Femán· Vello
e o próprio autor. Este mesmo lugar serve para a apresentación, por parte de Ce·
sáreo Sánchez e Xosé R.
Freixeiro Mato, do libro
Don Eladio Rodríguez
no seu tempo, de Xoán
Carlos Lagares Diaz, edi-

Bio BAND
Acude ao ClUbe das 1O do
Forum Metropolitano este
Xoves 24 ás 22 horas; con
entradas a 500 pta. Os ·
seus, case que, vinte músicos achegarannos ao son
dos portas, ainda que o carácter latino será o protatonis ta na segunda parte a
carón dunha pequena homenaxe a Tito Puente.
FESTIVAL MOZART
Dentro déste programa, organizado conxuntamente
polo Concello e Caixa Galicia, teremos o Luns 28 a
actuación do badtono
Wolfgang Holzmair no
teatro Rosalia de Castro. E o
Xoves 31 e Sábado 2 no
Pazo da Ópera teremos a
Orquestra Sinfónica de

Maio xov-e en Ourense
A Casa da Xuventude e o Conce llo organizan a XV edición
desta actividade que trancorre
durante todo o mes e na que
participan 40 asociacións xuven is e entidades relacionadas
coa mocidade. As actividades,
que se celebran maioritariamente na própria Casa da Xuventude contemplan para o Xoves 24 ás 20 h. a proxección de
Flores de outono con posterior debate que abordará a situación da muller emigrante.
·Para o Venres 25 ás 20:30 h.

CExA organiza un F'EsTivAL DE
CABARt; ás 21 horas, na Auriense, apresentarase a revista

Huevo. O Sábado 26 ás 9 h.
podemos facer un roteiro de
sendeirismo periurbano con
saída do pavillón dos Remédios;
ás 1O h. ternos un roteiro lite•
rário polo Ribeiro que nos
mergullará na vida de Eládio
Rodriguez; tamén ás 10 comeza un torneo de balon-cesto
no polideportivo; torneo de
Magic, tipo 1, das 10:30 h. en
diante .Para o que se hai que

inscri~ir

en Mazinger; e ás 20 h.
teremos a representación tea·
tral www. mujeres.com. O
Domingo 2 7 comeza ás 9 h.
cunha excursión a Teixido
con roteiros guiados polas i;ibeiras do Queixa para a que se
hai que inscribir na Casa da
Xuventude; ás 10 h. temas ro•
teiros en bicicleta para persoas
de 16 a 30 anos; ás 17 e 19 proxectara·se o filme Boys don't
cry que relata a história dunha
xove que se sente mozo. O
Luns 28 teremos un taller de

Galiza e ao Coro de Cá·
mara do Palau da Músi·
ca de Barcelona interpretando a Mozart. Servizo de
venda de entradas no telf.
902 434 443.

•MÚSICA

da Cultura. •

na Casa das Ciéncias, froito
do concurso roáis prestixioso de fotografia da natureza
que existe no mundo orga·
nizado polo British Museum
e a BBC Wildlife. Os principais prémios e as mellores
imaxes de cada sección,
ademais dun audio visual.
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Green River
Bond toca
este Xo:ves

O Venres 25 ás 18 h. Cabezo·
los, na praza de Curros Enrriquez, con xogos cooperativos e

na maior simplicidade nas
formas e na consecución
dunha gama cromática que
contribue a potenciar o de·
buxo. A mostra, organizada
pala galeria de arte Imagen
na Sala de Exposicións do
hotel Tryp MGPita, poderase visitar até o 26 de Maio.

'

Monforte

•TEATRO
ÜSMEUS
CONTEMPORÁNEOS
Baixo este título poderemos ver
a mostra de Daniel Vázquez
Diaz no edifkio Sarmiento do
Museu de Pontevedra.

'

z~

enerxia solar que organiza o
Centro Iris de Medio Ambiente e
no se amosará como facer un ·
reloxo solar. O Martes 29 ás 18
h. proxección do vídeo Antár·
ti.da no salón de actos do Edifí,
cio Politécnico. O Mércores 30 ás
21 h. teremos -a represntación
de Teatro do Grilo que cenifican O mestre. E o Xoves J 1,
para rematar, temas na Praza
Maior Quinta feira sen fume
de 11a13 h; e ás 20:30 de no·
vo .teatro con Loli Buján e a
obra Somos os que somos.•

• EXPOSICIÓNS

1936: SEOANE E
OS POETAS FRENTE
DA SUBLEVACIÓN
Na galería Sargadelos ( r/
Dores 55), organizada por
Edicións do Castro, Sargadelos e a fundación 10 de
Marzo.

Os RENovAooRES
A colección de arte de
Caixa Galicia estará na sede da fundación até o 31
de Maio.

24 no pub
A Viña
do Burgo,
np Coroña.

Our-e.nse.

-,

• EXPOSICIÓNS
PAULO GOMINHO
Mostra os seus pasteis e
óleos no café Bohemio.
Narciso Corral ten, no
Cátedra, ceras e acrílicos. E
Xosé Álvarez acuarelas
no café lsCií1C.
FERNANOO ALMUIÑA
Ten as suas pinturas na
galeria Estudo 34. Aqui
tamén podemos atapar as
pinturas de Serpa del
Collado.

Fanzinasa Clips + Curitaba
O Xoves 31 das 22 h. en diante teremos na Nasa de SANTIAGO un
espazo para os pequenos formatos
audiovisuais con curtametraxes e
etno-transfusión. Poderemos ver
Ak:heimer, na que Álex Sampaio
aborda a perda das 1embranzas; en
Lost head o director-Emilio Fer·
nández analisa o mundo dos soños;

Lali.n.
• EXPOSICIÓNS

ÜSTECIDOS
1RADICIONAIS GALEGOS
· Con motivo da celebración
do congreso de Antropoloxia Musical estará até o 26
de Maio no Au,ditório. Tamén haberá exposición e
venda de CDs.

Lugo
• EXPOSICIÓNS
XosÉMARRA
O noso fotógrafo mostra o
seu traballo na taberna A
Cava, da Praza do Campo;
durante este mes.
XoÁN XOSÉ
As suas fotografías podere·
mos ollalas no Arquivo

Histórico.
GONZALO BIEITO
Os seus gravados están 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 Pintores do Medi·
terráneo.

1936 ...
... Seoane e os poetas fronte á sublevación, na galeria

Sargadelos.
MINO Yr Cttou
Os gravados desta artista
poderemos ollalos na sala

Augatinta.

La t1erdad sino miento é a oferta
que nos fai Pablo Iglesias. T amén
se proxectará o trailer Por un pu-·
ñao de chourizos e a animación
de plastilina O neno testarudo.
Na sección de vídeos musicais proxectaranse, entre outros, os de Ne.
nos da Revolta, Os Contentos e
do gaiteiro Budiño. •

As MULLERES GALEGAS
NO III MILÉNIO
Fotografías de Aurora
Montes no Liceu.
• LEITURAS

FADO
Abano editores, a libraria
Torga e o Mesón O Queixo
(que é onde se celebra o
acto) convidan a apresentación desta novela, de Álva·
ro Lago, e na que participarán, ademais do autor,
Xabier Paz e Paco Espino,
o Mércores 30 ás 8 do serán.
•MUSICA
lSUÉ
O novo traballo de Merce·
des Peón vai soar o Venres 25 no teatro Principal ás
20:30 h.

Ribadeo
• EXPOSICIÓNS

DE PrCASSO A BARCFLÓ
Mostra didáctica de pintura
que poderemos contemplar
do Martes 29 en diante.

Santiago
•CINEMA
PROXECCIÓN DE
CINEMA EN VÍDEO
Organizada polo cine-clube
de Xomalismo, o Martes 29
proxectarase Cero en
conducta {Jean Vigo) e
Escapou un c;ondeado a ·
morte deRobert Bresson.
O Xoves 31 Persona dirixida por lngmar Bergman.
No salón de actos da faculdade con entrada de balde
ás 18 h.

-

1

_.l

38
ANOSATERRA

·~······························································~··········
•DANZA
ÜNORTE
The Ballet Studio vai cenificar este espectáculo de ,
danza, que fala do carácter
diferente das mulleres do
norte influido pola paisaxe,
a luz e o mar, que reflicte o
seu estado anímico. Na sala
Nasa o Venres 25 ás 22 h. e
o Sábado 26 ás 23 h.

• EXPOSICIÓNS
•

.¡

PODRIFICACIÓN
Vídeo-~talación debida aos
lusos Carlos ~' H~lder
Dias e Susana Jaques que
podeJilos contemplar no corn da Igrexa da Universidade
até o 9 de Xuño.
Slcoloriolc,
á direita,
í

estará o
Xoves 24 nci
NAsAde
SANTIAGO.

Nesta
mesma
cidode, e
con motivo
das festas
do Ascensión,
temos
numerosas
actuacións
musicais,
como a de
Cristina
Pato, Liorna,
Manolo
Gan:ia,
Guillermo
Cides, Tierra
ou El Combo
Linga, este
· último

")

. CARME HERMO
A pintora coruñesa 'mostra
a sua obra máis recente na
galería Espacio 48 (Rua do
Vilar 48) até o 4 de Xuño.

Convocatórias
ACAMPALÍNGUA 2001
Campamento de verán, do 19 ao 29 de
Xullo en Lodoselo - Sarreaus, A Límia,
Ourense, organizado pola Mesa pola
Normalización Lingüística, para crianzas de 8 a 14 anos. Ten como obxectivo o reforzamento do uso da língua e
un maior coñecimento da nosa identidade sen esquecer o máis importante: o
lecer e a diversión para ó' que están
programados obradoiros de expresión
musical e plástica, lfnguf:I, fornada de
pan, saídas e roteiros, actividades noct:urlar de recriación e dive'rsióri;.-exercizos físicos, xogos cooperativos,,populares e tradicionais, etc. Para as persoas
que sexan sócias da Mesa custa 35.000
pta. e no caso de non selo 40.000,-incJuíndo morada, pensión completa, visitas e seguro~. Para inscribirse ' hai que
porse en contacto coa Mesa añtes do 8
de Xuño. Telf. 981 563 885, fax 981

583 782 ou ben a través de
amesanl@interbook.net.
SAFARI FOTOGRÁFICO

A asociación cultural Alexandre Bóveda da Coruña vén de abrir o prazo para
se inscribir nesta actividade, que terá
lugar o Domingo 10 de Xuño, e que
nos levará a percorrer o "roteiro do
Azumarra" pola Terra Cha lucense.
Ademais tamén está aberto o prazo de
inscripción para o curso de fotografia
que se impartira no local da asociación
a partir do 11 qe Xuño. Para inscribirse ou receber calquer información está
o..t:elf. 981 244: _~55 de 17 a 21 h.
CuRSOS· DE VERÁN DA
FUNDACIÓN CIEC
O Centro Internacional da Estampa
Contemporánea de Betanzos apresenta
os seus cursos de verán "Gráfica

2001", que se desenvolverán entre Xullo e Setembro, cunha duración de 50
horas lectivas. O centro e a Universidade da Coruña entregarán diplomas
de asisténcia e a Deputación da Coruña, así coma o MEC outqrgan becas
para a participadón nos mesmos. Os
sete cursos qµe están proxectados para
Xullo son: Gravado calcografico, serigragi~, litografia _e técnicas aditivas.
No mes de Setembro haberá cursos de
gravado calcográfico, procesos litográfic9s e xilográficos aplicados á imruée
fotográfica ~ variación~ na éstam~a~
ciqn i;p oco. Estes cursos váñse.'péchar
coa celebración dunhas xoinadas ínter-disciplinares sobre gráfica e poesía
co título de "O espello da palabra" ente o 2 7 e 29 de Setembro. As persoas
interesadas poden sólicitar información a própria asociación (r/ do Castro
2, Betanzos), no telf. 98l 772 ·964 ou

en www .fundacionciec.com ou no correo electrónico ciec@mixmail.com.

IX PRÉMIO LUEIRO REY
De novela curta, organizado polo concello de Ogrobe, está aberto a calquer
persoa que apresente textos en lfngua
galega conforme ás normas do ILGA,
inéditos e orixinais cunha extensión mínima de 60 páxinas e unha máxima de
120 en tamaño DIN A4 e cunhas 1.800
matrices por páxina. As obras hai que as
apresentar por cuadriplicado antes do
31 de Agosto no concello (pr/ do Cargo, 36.980 ). Os orixinais irán baixo lema e título e, nun sobre fechado no que
figure fora o lema e o título, irán os dadps do autor, indicando no sobre o nome do certame. A decisión do xúri, que
será inapelábel, darase a coñecer no mes
de Outubro e a editorial Sotelo Blanco
reservase o direitÓ de publicación.+

JAQUEUNE LAMBA &
PICASSO
O Pazo de Beru:laña, sede da
Fundación Granell, acólle
sendas mostras sobre estes .
dous grandes pintores e
amigos que xa forman parte da história universal da
pintura. Cos títu_los de Primavera a pesar de todo e
O canto dos corpos, res• pectivamente, chega a
Compostela a pintura da
máis alta calidade. A mostra de Picasso componse
dun total de 30 obras. Até
o 22 deXµño.

9!""poá

direita de
todo.

.-

XAVIER PENA
Este pintor e arquitecto;
amosa, até o 14 de Xuño, as
últimas criacións na sede
do Coléxio de Arquitectos,
a Casa da Conga. A paisaxe
imaxinada, que asi se titula
a mostra, reune casi unha
vintena de cadros de grandes dimensións realizados
·con distintas técnicas, "os
pinceis hai tempo que non
os uso", que evocan o imaxinário, o intuído, o presentido, e porén real.

deira de escala reducida,
evocan lendas populares,
episódios bíblicos ou anécdotas persoais, aportando
un toque de ironía que se
acentua ao descobrir o seu
autorretrato como leit-motiv.
Nesta ocasión terá como referéncia o Pórtico da Glória
e -0s pecados capitais, os milagres ·do Apóstolo e a devoción galega ás ánimas.

quicentenário da aparición
da luz electrica no Estado,
patrocinada polo Consello
da Cultura Galega, Unión
Fenosa e a Universidade
Compostelá, na lgrexa da
Universidad.e . Até o 30 de
Xuño.

do Toural ás 23 h. Das 18:30
h. en diante, na Quintana ,
teremos distinatas actuacións
folclóricas con motivos das
xomadas que se organizan
polas Festas da Ascensión.

so de criación que atopa na
co-existéncia de fotografía
e pintura unha persoal via
de expresión. O que foi
pioneiro no emprego da fotogradia como médio anístico a mediados dos sesenta, emprega a imaxe fotográfica, como base para
transmitir sensaci.óns.

•TEATRO

do polo COAG, que foi dirixida no ano 1934 por Emst
Lubitsch e que poderemos
ver o Xoves 24 ás 20-30 h. no

c. c. Caixanom

ERNESTO CHE
GUEVARA
No bar cubano Sabor Habana (Rosalia de Castro
48) o Mércores 30 ás 21 h .
dentro do ciclo de documentais organizado pola
CIG.

DIBEÑODE
CARTAS DE AMOR
A compañía Lagarta laV ANGUARDA 1880-1940
•MÚSICA
Escolma de pezas da coleegarta vai cenificar esta
ción T orsten Brohan, adquiobra no teatro Galán o XoPAMEN PEREIRA
SKALARIAK
rida polo Estado español e
ves 31 ás 22 h.
FERNA.'l\JDO QUESADA
Gabinete de traballo, o en-- adscrita ao Museu de Artes
Este Xoves 24 ás 22 h. estes
O recoñecido pintor oucontro coa sombra é o título
pamploneneses volven á
Decorativas, que documenta
LE HAREM DE
rensán mostrará a sua obra
desta mostrél- retrospectiva
Nasa co seu novo disco aino desenvolvimento e evoluMADAME ÜSMANE
na galería José Lorenzo até
da ferrolana que contempla
da maís cheo de ska. Máis
ción do deseño industrial
Teremos este filme, en
o 13 deXuño.
•
EXPOSICIÓNS
obra desde os princípios
información en info@saladesde o início, nas escolas de
versión orix inal, o Verues
.dos 80. A poética que desnasa.com.
arte e ofícios inglesas, até os
25 grazas á Alianza FranceLE CORBUSIER
NúRIA GUARDIOLA
sa no C. C. Caixanova ás
Viaxe ao mundo dun criai1ar a prenden os seus traballos: - nosos días. O ponto de partíA pintora de Cangas ex·
pintura, escultura, obxecCRISTINA PATO
da é a toma de consciéncia
20:30 h .
tmvés de vintecinco arquitec·
pon
no
Castelo
de
Souto·
tos e instalacións porase ao
no seo dos movimentos moAétuar o Xoves 24 na Praturas é o título da mostra
maior,
até
o
2
7,
unha
mosdescuberto. No CGAC até
za do Toral das 23 h. en
dernistas da Europa indus• CONFERÉNCIAS
que poderemos coñecer, até
tra que leva por t¡tulo + O
o 8 de Xullo.
trial con obras de Dresser,
diante. Máis información
o 29 de Xullo, no Audit6rio
En clatie de FA Los i na
Van de Velde, Josef Hoffen www.zoumarecords.com
Ü DISCAPACITADO
de Galiza ate o 29 de Xullo,
que o roáis predominante é
man, Olbrich, Peter Berhres • ou no telf. 966 240 248.
ANTE O DEPORTE
adicada á obra deste criador, . PETI'.R WüTHRICH
temática
marina.
a
O CGAC aeolle, até o 15
ou Hector Guimard, contiCharla impartida por Anxo
considerada por moitos code Xullo, a primeira exposinuando cos plantexamentos
MANOLO GARCÍA
Gomález o Domingo 2 7 ás
mo a máis importante conción no Estado do suízo, que
racionalistas propugandos
O Xoves 24 vai apresentar
20 h. na Cova dos ratos.
tribución realizada á arquiinclue unha retrospectiva de
pola Werkbund, Bauhaus e o
o seu último traballo en sotectura do noso tempo. Orinstalacións inéditas realizaN eopUisticismo holandés"e a
litário no Multiusos do Sar
DA PERIFÉRIA Á REDE
• IXPOSICIÓNS
ganizada pola Fundación Badas para a mostra e con relasua influéncia no Estilo Interás 23 h.
Internet en Galiza, lengua e
rrié en colaboración coa
ción co próprio edifício .
nacional do periodo de entrecontidos . A apresentación
GIANNIS KADRAS
ETS de Arquitectura da CoPintor, escultor e fotógrafo,
guerras. No Coléxio de FonseNOITE LATINA
deste libro de Isabel Va·
T eremos unha mostra da
ruña, está comisariada por
usa os libros como matéria
ca até finais de Maio.
Na Praza do Toral concerto
quero e Daniel Romero
pintura <leste soviético, até
Pedro de Llano e coordenaprima para construir ou
o Venres 25 ás 22 h. con
vai ter lugar, o Xoves 24 na
o 26 de Maio, na galeria de
da por Plácido Lizancos.
arremedar obxectos e paisaDARIO VILLALBA
Guillermo Cides, Tierras
libraría Andel ás 20:30 h.
arte Trisque! e Medulio
xes. As solucións de ton
Apresenta-se no CGAC,
e El Combo Linga. Ñeste
Nos tempos da globalizaÁNxEl:ES. PERNAS
post-miminal adquiren unaté o 2 7 de · Maio, unha
mesmo lugar pero o Doción neoliberal a dotación
Unha mostrada sua pintura
ha configuración pictórica
mostra na que se expoñen
mingo 2 7 ás 23 h . actuará o
de políticas públicas é a
e escultura vai estar ·na galenese xogo cromático.
unha ampla selección dos
cantautor Javier Álvarez.
única maneira de que paí·
ría Citania (Algália de Abai•CINEMA
Documentos básicos deste
ses ·coma o noso se vexan
xo 39) até o 15 de Xuño.
ANOITE ESTÁ
artista nacido en Donosti
LIORNA
representados na nova soA VIUVA ALEGRE
en 1939. Instantáneas que
VARRIDA DA TERRA
Este grupo folc de Marin vai
ciedade con identidade
ZHANGHUAN
Última fira do ciclo organizaserven de base a un proceMostra con ·motivo do sesactuar o Sábado 26 na praza
própria.
Até o 8 de Xullo no Museu
das peregrinacións, exibirá
as suas obras máis representativas realizadas na China,
New York, e Bélxica, ademais dunha escultura, reNa sua segunda ec!ición, comeza o Mérla, ambos a partir das 24 h. no pub Solehora máis tarde El Chonchón con Lós
po Carromato farao con Tauromápresentación de si mesmo.
cores 30 coa actuación de Titiritran
ra. O Sábado 2 á 1 do meiodia na Alabufos de la matiné; tamén ás 7, na
quia. O Domingo 3 empeza a cüusa á 1
que representarán Ínfuno; o Xoves 31
meda, as Marionetas do Porto voltan
Praza da Alfóndiga, Marionetas do
do meiodia na Alameda con MamulenEFRAIN ALMEIDA
Pelele
Marionnettes farao -con A
go.Presepada e O romance do vaqueiro
con Teatro don Roberto e Guaira
Porto repiten con Teatro don RoberPrimeira mostra individual
morte de don Cristobal; o Venres 1
Castilla con Títeres para niños gran- . to; e en Chapela, La píc;ara locuela reBenedito, ou, de querer, na Prazµ da Todeste brasileiro no Estado
Marionetas do Porto farán o próprio
des ••• ; ás 5 do serán no Multiusos, estapresentará Popularis; cando sexan as 8
rre, pois á mesma hora estará La pícara
tomando' como referéncia a
con Miséria, todos eles no Multiusos da
rán Artello con Unha de amor; e ás 9
do serán na Praza do Concello, Karrolocuela con Populari.s; pola tarde, ás 7,
iconografía · de Santiago
Xunqueira ás 21 horas. Tamén o Venres
da noite Jordi Bertrán con O avaro;
mato cenficará Circo de Madeira; xa
na Praza do Concello teremos a Guaira
criará unha série específica
1 será a cenificación de Los Bufos de
pero .ás 7, na Praza da T arre, estarán
ás 12 da noite, no pub Solera, Guaira
Castilla, e en Chapela, á mesma hora,
para a sua mostra no
la Matiné por El Chonch6n e Xogo
Mamulengo Presepada con O roCastilla montará Títeres para niños
El Chonchón; e xa rematamos na Praza
CGAC, que poderemos
mance do vaqueirO Benedito, e unha grandes e para grandes niños e o grude polichinelas por La Pícara Locuedo Concello, ás 8, con Karromato. +
contemplar até o 8 de Xullo. As obras, tallas en ma-

Soutomaior

-

Tui

Vigo

Festival lnternacional de Títeres de Redond_ela.

-
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Qui.c o Cadaval & Roger- Colom

• Xa está á venda o cademo: "Achegamento Segunda República en
Ordes. Artigos; documentos orixinais,
denúncias ... Por cen pesos máis
gastos de enyio. Pedidos a : AC
"Obradoiro da História" Apdo. 42 15.680, Ordes. .
·

a

• Grupo mlislcal busca casa, armacén, alpendre; ,cabanote, pendello, alboio ou choupana para ensaiar.
986 294 163 (á ooite).

para adultos e outra xente con cartos voltan ás andadas. Se vostedes
arquearon a cella cando escoitaron
o seu anterior espectáculo O viaxeiro afommadn, non deben rexeitar a oportunidade de tropezar coa
mesma pedra inpunemente. O Xoves 24 na A.C. Alexandre Bóveda

ÜLEIROS; o Domingo 27 no pub
Vinilo de ÜGROBE; o Martes 29

no Centro Social de A Barca en
POIO; o Mércores 30 na sala
Nasa de SANTIAGO; e o Xoves
31 en RmEIRA. +

• CONTACONTOS

NEVES CoSTAS
Estará o Venres 25 a partir
das 23 h. na sede da asociación viciñal Doutar Fleming dentro dun ciclo que
vai durar todo o mes. O prezo da entrada é de 250 pta.

• EXPOSICIÓNS

VISIÓNS FRONTEIRIZAS
DA NOVA FOTOORAFIA
Refüese á fotografia galega;
e é unha mostra artellada
polo Centro Galego de Artes da lmaxe con máis de
cincuenta obras que representan as últimas tendéncias no país. Con obras de
Xoán Anleo, Vicente
l3Ianco/Salvador Cidrás,
Vari Caramés, Tono
Carbajo, Calos Nieto, Simón Pacheco, Alberto
Varela Ferreiro e Manuel Vilariño, podémola
coñecer na Fundación Laxeiro a partir do Verues 25
e até o 15 de Xullo.

rese para profesores, alunado
e distintos persoas relacionadas coa comunidade educativa, e que se pode visitar
o s Luns, Martes e Mércores
de 9 a 14 e de 16 a 18 h.
KlKO DASILVA
A libraría Libros para soñar
(Triunfo 1) acolle as ilustracións orixinais, esculturas en madeira, do conto A
memória das árborei, do que
é autor X.A. Neira Cruz,
durante este mes.
.
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telf. 658 486 603 (Marga Espiñeira).

• Música cláslca para vodas. Diferentes grupos de cámara e soprano".
Telf. 981 507 925, simo32@teleline.es

• Vendo remolque-tenda. Bon estado, catro prazas. Telf. 986 243 870

• Técnico de son con experiéncla
busca ,trabaflo
campo ou do que
sexa. Disponibilidade total de mobilidad~ xeográfica. 981 200 229, Sérgio ..

nese

• Selos novos, con ou sen goma, usados
mundlais e tarxetas telefónicas novas ou
usadas. Merco. Libros de EXB, BUP,

COU, maxisterio, leitura Vendo baratos.
Josa. Apdo. 32 004, 28080-Madrid.

• Alugo piso en Compostela totalmente amoblado. Tres cuartos, 2 baños esa- ·
la. Frenté ao Hiperoor (baino do Restóllal). Telf. 639 129 585 / 981 578 070. • ..

• Xa está eh rede a séptima edición
do Bulletjm Onda Nada, magazine
electrónico de cultura e actualldade,
http://buUetim:tripod_.com.

MANuELCOIA
Mostra antolóxica composta
por 45 esculturas de distintas épocas en madeira, pedra, bronce ou poliester, na
Sala de Exposicións do CC
Caixanooa. Da sua escultura
dixo Ferrin " ... que nunca
nos deixa fríos, nen só admirados; nen apaciguados,
nen reconfortados; antes
ben, indtanos á indagación
dentro de nós mesmos e a
unha visión dialéctica, por
veces diríamos agónica, de
nós, do mundo e das cousas". Até o 10 de Xuño.

• Vendo taberna-pub tole funcionando, a 5 Km . de Bueu, con casa
de pedra restaruraaa con calefacción
e amoblada, terreo de 500 m 2 e manancial de agua. Telf. 600 717 628.
•Particular vende Clio 16 V do ano
1992, impecábel. Razón no telf. 981
128 630 polas noites.
• O grupo Pozo de Ideas busca
"voces". Este colectivo literário re únese na R.U. Monte da Condesa (Sala de Ensaios, 2g 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

VUagarc.ia

fómo xlratórlo, para panadaria ou confitaria, de catro metros de
diámetro. Dous éll10S de·uso, en perfecto estado. FunciOna
leña ou fuel,

ROMÁN PADIN
Mostra a sua pintura na
tenda-galeria Bomob (López de Neira).

LICEO DA CORUÑA

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

SAUL0rERO
Titula Neuromanias a série
de pinturas que podemos
contemplar na sala de exposicións da Casa da Cultura até o 17 de Xuño.

•

• Para non ter que emigrar ás ~ -~

·

• A peña deportivista Pardo de Cela tén á venda camisolas, puchas .•.
coa simboloxia da equipa branquiazul. Tamén organizamos viaxes en
auto-carro a Riazor. Máis información
no próprio local social: Bar San Pedro, Correlos 19, Mor Alfoz (Lugo).
• Alúgase casa amoblada por tempadas na Rlbeira Sacra (Nogueira
de Ramuin) . Telf. 986 376 022.
• Milhomes (grupo gai 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

nárlas,' diplomado en primária t>usca .
. calquer._traballó na Galiza. Manuel,
telf. 616 354 911.
·

H

·

• Rapaz retomado da emlgracÍon ·
desexa contactar con xente na
mesma situación para intercámbi9
de opinións, vivéncias, etc. e, de cadrar, criar un foro de debate sobre a
imigración, retorno ... Apdo 134 de
Burela 27.880.

..

• Se quigeres participar na campanha

contra as novas matriculas Impostas
polo Governo espanhol solicita no apdo. 2.134 de Compostela o autocolante
GZpara colocar em cima do E ou ao lado das matrículas velhas (deves mandar 150 pta. em selos por uni~). Podes tambén colaborar economicamente
com o fundo de resistencia da Plataforma Cídadá Galeguiza a tua Matrícula
para sufragar as multas depositando a
quantia que considerares portuna no n2
de conta 2091 /0316/9113000206989
CaiJ<a Galiza.
• Busco compañeirola de viaxes para facer o Transiberiano (MoscovaUlan Bator-Beigin) 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 alimentados
na casa (Melide). Telf.: 981 505 972 /
636 270 817.

Saul Otero
mostra a
sua série
Neuromania
s na Casa da
Cultura de
VILAGARCIA.

JUSTO lLHUICAMINA
A galeria Arcana (Sta. Lucia
11) acolle sua pintura.

• EXPOSICIÓNS

A Rede

':;

• Coleccionista ·merca moneco.s·
· Geyperman, Madelman, e Scalex;. . ·
trie. · NQn importa o estado. Pago moi.'..:
ben. Telf. 699 590 273.

• Vendo

• Merco ou troco plns de teinátlca
naclonalltta de .calquer tipo: políti- . inctuído ~ro. Telf. 650 069 438.
cos, sindica¡s, de bandeira (estreleiras), culturais, é~c. Especialmente in- , • Alugo habltáclón en éompostela
teresado nos ·p ins das distintas fede(Avd. de Lugó) por 15.000 pta. Sen
racións ·da CIG. ·interesados chamar
humidade, direito á cociña e lavadora.
Preguntar por Lufsa Mera no telf. 981
ao telf. 981 574 635'C>u ben mandar
mensaxe
a
554 219 ou no móbil 686 732 242.
mesiasgaliza@hotmail.com .
• A Asociación Cultural Obrado/ro
da Hlstórfa vén de publicar un trípti• Alúganse cuartos na zona da Praza Roxa en Compostela. Noites ou
co e marca-páxlñas para comemorar
o VIII cabodano da morte do crego nameses completos. Telf. 617 065 527.
cionalista Moncho Valcarce. Os interesados en recibilo, de balde, poden soli• Lantanla estrea nome e enderezo na web (www.lantania.com}. Xa
citalo a: Asociazón Cultural "Obradoiro
está na internete a nova edición .
da História", apdo. 42, 15.680, Ordes.
Ademáis edicións antigas e foro . Expresa a tua opinión.
• Véndese piso na Travesla de Vigo
(Vigo) de 111 m 2 , todo exterior, alto, luminoso, 3 cuartos, 1 despacho, cociña
• Alúgase apartamento para 4 pernova, calefacción individual, garaxe e
soas, totalmente equipado, a carón da
praia en Camota. Telf. 981 761 144.
trasteiro. 19 millóns. Telf. 986 378101.
• Profesor de formación vial oferécese para traballar en auto-escalas de
toda España. José. Telf. 913 760 723.

Barakaldo
• EXPOSICIÓNS
FERNANDO

S. DE}UÁN

Tradicións, rituais, herdan-

Comediante, escultura de Manuel
Coia que fonna parte da mostra
que sobre este artista podemos
ollar na Sala de Exposicións d_o
CC Caix.anovo en VIGO

wwy¡ .geocities.com/Col~eum/4.316
•MÚSICA

URBANO CABRERA
Actuará o Xoves 31 ás
21:30 h. no auditório Cai-

xanova.

PERSOAS QUE
ESTIVERON NA CADEA
Mediante esta mostra trátase de amosar as suas testemuñas e v ivéncias . Na

Cova dos ratos.
MINGOS TEIXEIRA
Mostra as suas pinturas na
Escola Oficial de Idiomas
até o 25 deste mes.

AFRo-Zozo
Na Cova dos ratos teremos
este concerto de percusión
africana o Venres 25 ás 22 h.
ToSEFINA A CUÑA E
}NGRID SOTORALOVA
A primeira coa sua voz e a
segunda ao piano, van oferecer un concerto o Sábado
26 ás 20:30 h. no e.e.
Caixanova.

RosAMozo
A galeria Sargadelos acolle
a obra de cerámica e escultura desta artista até o 3 1
deste mes.
ETNOGRÁFICA
Ten este cazácter a e'xposición do CEIP . Público de
Frián-Teis, de grande in te-

zas .. . colección de fotografias ao bromuro e viradas,
titulada Terramar, que podemos ollar na Casa de Galiza durante este mes.

Brag_a._ __
• EXPOSICIÓNS

•TEATRO

EL Ailiill)E DE ZAiAMEA.
Esta obra de Calderón de
la Barca forma parte da
mostra de arte cénica MOARE e poderemos vela o
Xoves 24 no teatro-cinema
Fraga ás 20:30 h. representad a po'la compañía de
Francisco Portes.

..

~º
~~

con

da CORUFlA; o Venres 25 no
pub Roi Xordo de .ALl.ARiz; o Sábado 26 ás 21 h . na Fábrica de

z~

Anúnci.o s de balde
• Grupo de música Irlandés oferécese para tocar en baiucas, tascas,
festas e outros actos sociais. As persoas interesada$ poden chamar aos
telf. 620143 494 '/ 981 560 159.

Os famosos contadores de histórias

ON

A PART OF MY LIFE
Con motivo dos Encontros
da Imagem , a galería Mário
Sequeira acolle esta mostra
de Marianne Müller e outra, Work in progress , de
Laura Torrado e Alicia
Martín. Até ci 31 deste mes.
Máis información en
www .mariosequeira.com. +

En rota
Ao CASTRO DE LAÑAS
A asociación cultural Colectivo Camiños
organiza unha nova xornada polos carreiros do país o Domingo 27. Sairán en
autobus da Coruña cara Arteixo, onde
visitarán o castro de Lañas, no alto do
monte Galo (onde Carré Alvarellos
centra a Lenda da galiña dos pitos de
ouro), minas de wolfam, praia de Balcobo, onde comeza un roteiro polas dunas
de Alba en Sabón, castro costeiro e furnas de Langosteira en Suevos, porto do
Portiño e Monte de San Pedro, voltando de novo á Coruña. Máis información
no colectivocaminos@hotmail.com. +

ANOSA TE

DuECl'Oll: Alonso Eiré López EMPuM XollNAWDCA l!Drro11A: Promocións Culturals Galegas S.A. Pusml!NIE: Cesáreo Sánchez Iglesias
Príncipe, 22, planta babea (36202) Vigo. TeH.: Administración, Subsak:lóns e Pubficldade (986) 43 38 30*. Redacción (986) 43 38 86 - 22 24 05. Fax (986) 22 31 01.
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Inmaduros
XosÉ A. GAcmo

C

ando escoitei a Aznar
dicer que a sociedade
basca non está madura
para asitmir a mensaxe de
cámbio que lle oferece o PP
(como non o estaba a socieda,
de e~19añola no 93), sentinme
mozo de novo, como con trin,
ta anos menos, cando un facia
xomalismo entre liñas e tiña
que soportar o paternalismo
-ás veces de boa vontade- dal,
guns políticos do franquismo
que se confesaban demócratas
na intimidade pero que non
vian madura a sociedade espa,
ñola para unha democrácia
como a francesa ou a británi,
ca. (Un deses posibilistas ins,
piradores da democrácia "orgá,
nica" e do "espirito do 12 de
Febreiro" de Arias N avarro
chegou a ponente ucedista da
Constitución e agora, supoño
que xa plenamente maduro, é
deputado do PP) .

'* X. ENRIQUE ACU;i;iA
Quen ande á rebusca ainda
pode atopalas nalgún quiosque ou chambo. Son as postais dos anos sesenta e setenta do recente século pasado.
As que estenderon entre turistas e viaxeiros unha visión idílica e deturpada da realidade
galega que mesmo causou
mella nos "nativos" do país.

..,.

'

Foron aq"uelas postais con imaxes de "galleguiños" de pandeireta e tamboril dispostos sempre a
dar canta de espectacular.es
manxares sobrados de marisco e
viña de Ribeiro. Postais-bodegón
con santiaguiños en extinción,
centolos, bruños e cigalas da ria
preparados á carta dun xefe provincial do Movimento en xira polas casas de comidas e fondas da
terra. Os mesmos alimentos que
procuraban, a pouco de ver as
imaxes, os turistas pioneiros para
contar, logo da papada de turno,
o pouco que cobraban polo con-·
dúmio os tontos dos galegas.
Era a Galiza do Ministério de Información e Turismo de Manuel
Fraga lribarne. É tamén a do
Pazo de Meirás e dos veraneos
cortesáns en torno a Dona Carmen Polo de Franco. A do golf
na Zapateira, da pesca no Azor
e do tiro de pichón na Toxa.
Dos paradores de turismo desfacendo antigos pazos, do ballet
Rey de Viana con "niñas riqoiñas" e dos coros e danzas da
Sección Feménina. Toda unha
Galiza de postal barata que no
cinema de Cesáreo González
se· via secundada coas aparicións do inefábel Xan das Bolas
en perfecta cuota de castrapo.

\
,/

Os galegas e galegas que saían
na.,s postais non tiñan _
acento ne:n
de1xe. Formaban parte do colonn ·
que deseñaran as delegacións
provinciais de "Educación y Des,

AGaliza típicá etópica

Postais de nativos
canso" nun tempo no que Pío Cabanlllas recibia protestas "airadas"
das clases medias capitalinas porque na sua única e franquista televisión saian cómicos-con acento
galega. Protestóns alporizados
berrando ofendidos que na sua
Gallza de réditos da Victória sobre
o roxeri9 xa ninguén talaba de tal
xeito. E afirmábano aqueles e
aquelas que crian falar modelicamente castelán sen deixe. Como
en Salamanca, case. ·
Desde as imprentas saian por mi:lleiros· as·postais. Co selo dunha
peseta coa efixie do dictador·che7
gaban a calquer lugar do mundo
espallando en atrezo joseantoniano "la rica rnulticiplidad de nuestras regiones". Unha mensaxe
coincidente na axitación e propaganda coa fraguiana e ideolóxica
revista Mundo Hispánico. .

Aos galegas tocábanos as señoritas finas disfrazadas de labregas e os fillos do réxime en
traxe de augas. En medio, non
faltaba nen o pote,. nen· as gallas, nen o carro de vacas. Sem ell aba todo un antecedente
da acaída decoración do que
enche e maltrata iso que agora
se deu en chamar Casa Rural.
"Postales Fama" de Vigo, "Ediciones Arribas" de Zaragoza,
"Ediciones Fisa" de Barcelona
ou "Ediciones Alarde" de Oviedo encargábanse cos seus fotógrafos de afinar o cadro costumista até encher expositores
e anaqueis das nosas vil~s e cidades. Todo un canto en imaxes para aplacar a ·mala
conciéncia do autonoxo e fornecer á vez caixas de caudais
de librarias e estancos.

Con aspecto de coristas de revista elas e de coro de zarzuela
eles, posaban cos seus traxes
tan prestos a revisión como saídos dos talleres edulcorantes da
Sección Femenina. O cruceiro, e
· o hórreo eran os reis da decora. ción. Iconos apócrifos dunha Galiza qµe disfrutaba entre alalás e
.touporroutos do "plan de desarrollo" de López Rodó. Remedos de
slogan turístico como aqueles
que, a xeito de pegatina ocupaban -xunto o abrigado can movendo a cabeza coa lingua forao espazo traseiro de moitos Simcas, Seat e Renaults. Os paduanos "La Coruña, ciudad en la que
nadie es forastero" ou "Para comer, Lugo" nadas, non seria de
estrañar, da mente erudita dalgun leido procurador en cortes.
As postais de "gallegos" e "gallegas" seguian un fio condutor
co piar costumismo do x1x -tan
criticado por Castelao- e da
troula baluba dos tunantes de
"La Casa de la Troya". Desde a
exilada e radiofónica "Galicia
Emigrante", xa Luís Seoane, reparara na ráncia manobra kitsch
dos postaleiros.I Criticaba o contido tópico dunhas tarxetas postais empeñadas nese eufemismo no que· se c9nvertiu o adxectiyo "típico". A iGaliza inmedia-·
tamente "tipica", que de seguido
procuraron os turistas inxenuos.

!
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Os casetos de 1Santa Tegra, os
pastos de Sankenxo e os trinques de Comppstela vencieron
por mareas o producto durante
anos adentrandb a mensaxe deturpada no mes,mo devalar postfranquista. Por moito tempo, os
galegas taran ª8ueles que tocaban a gaita e v~stian todos, cal
consigna maoista, o mesmo traxe en vermello e negro á vez que
das gaitas pentluraban bordóns
obrigatorios co trenzado en "rojo
y gualda" da enseña monárquica
e imperial pala @rácia de Deus. •
!

)
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Pero a tese de Aznar abre un
inquietante campo Qe dúbidas
e conxecruras, como saber se
ahonda unha maioria de elei,
tores -e qué nivel de maioriap a ra considerar maduro ao
conxunto da sociedade ou se o
obxectivo é facer madurar -e
cómo- a todos os eleitores. E
se a madureza debe extenderse
a todos os níveis insti.tucionais
ou poderá haber, paño por ca,
so, algun concello inmaduro
como mostra exótica. E, sobre
todo , conviña clarexar se o
proceso madurador vai ser
irreversíbel ou se os eleitores
van poder conservar a posibili,
dade de volver á infancia polf,
tica e permitirse algunha tole,
ria inmadura.
Supoño que isto non pa a de
ser unha rabieta poseleitoral
-polo menos mentras os Hai,
der e os Berlusconi non pasen
das suas fronteiras-, pero, polo
que poda pasar, eu declárome
inmaduro impen itente e resis,
t ireime canto poda a que nin,
guén me madure e me poña a
podrecer antes de morto. •

V oLVER Ao REGO

A

noite do 22 de Maio
sucedeu algo na rádio
que marcará un antes
e un despois: Hora 25 trasmi,
tiuse en directo desde o cam,
pamento dos traballadores de
Sintel, en pleno centro de
Madrid. Nunca en toda a
transición se dera tanta can,
cha en directo a unha mobili,
zación obreira. Aznar quedou
espido', xunto a Mas Canos.a e
os danos da Telefónica. A
emoción e a forza dos trab a~
lladores de Sintel deulle ple,
no sentido a un meio de co~
mun icación. Que se animen
as televisións! • ·

