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Remata a folgo de ~a Unión
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entre a CIG e a empresa

~~~~~-20-----~

Os sen teito.de Barcelona non son gal egos

Xavier Paz
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que se están a recuperar
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PP e PSOE asinan un Pacto da Xustiza que non
ten en canta a realida,de autonómica
Os cantantes dos caraveis e das liberdades.
.homenaxearán a José Afonso en Coimbra
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Miguel-Anxo Murado
· Caderno de Xapón
Máis ca un libro de viaxes,
un ensaio literario.
A narración do encontro
cunha realidade estraña
aparentemente occidentalizada.
* ....

*,.

A campaña da folga xeral
Quince dias antes da folga xeral (15 de Xuño), cando as grandes
empresas, agás Citroen que ainda non decidiu, teñen anunciado
que se sumarán ao paro, comeza a campaña a prol e en contra
desta acción reivindicativa. Campaña que, esta vez, ten, coma
sempre, dous frentes ben definidos. Dun lado o Governo e a Pª'
tronal e doutro a CIG e UGT. A diferéncia doutras moitas mo,
bilizacións estriba en que o sindicato Comisións Obreiras está
totalménte alineado co PP. Mesmo nesta campaña de sensibiliza,
ción sobre a folga, os sindicatos convocantes, CIG e UGT,· acu,
san a Comisións de difundir datos falsos a favor do Governo e da
patronal no referente ao acordo que asinou sobre as pensións. Os
convocantes consideran que este acordo recortará as prestacións
dos galegas nun 20%. Comisións reiterá que é unha conquista
social e aug9ra que a folga está condenada ao fracaso. Para logra,
lo esparexe infúndios sobre o diñeiro que se vai descontar polo
dia de folga, segundo denúncian tamén os ensinantes. O PP afir,
ma que esta disputa cuestiona o paró. +

Un estudo afirma
que se votan máis de 100.000
conseguirá 4deputados máis
dos acadados no interior

OPP quere·censar
a máis de 300.000
emigrantes
(Páxs. 4 e 5).

Os expertos opinan sobre .
atrascéndencia do grupo téxtil

Cal é o papel de lnditex
na ecónomia galega? .
(Páxs. 14 e 15)
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Os imigrantes contan as suas expectativas antes de chegar aGaliza
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''Traballo de eete e média de mañá ás tres e média da tarde como empregada doméstica, de Luns a Venres. Páganme 45.000 pesetas. Asi que bota cantas e xa me dirás se non se nos paga menos ás imigré'.lntes". Lili leva cinco meses na Galiza. É arxentina e viaxou despois de que o seu home, Jorge, carpinteiro, dera o salto. Xunto a
eles, tomando mate, un grupo de persoas pechadas no fin de semana na CIG cantan as suas histórias de emigrantes. Non pensan en Galiza como o país das marabillas; só saben que non podian viver no seu país de orixe.
aito, colombiano, ensínanos unha
cicatriz na man. "Cando cheguei
a Vigo, hai .case un ano, comecei
a traballar de escaiolista. Levaba
dous meses cando tiven o acidente. Pasou un Xoves, fun ao
hospital e déronme quince dias
de incapacidade. O Venres visitoume o xefe para advertirme que
se non me apresentaba o Luns ·
despedíame e non me pagaba o
salário do Luns. Ali estaba eu o
Luns mália as recomendacións
médicas". Sen_embargo, este colombiano non carga as tintas contra os galegas. Agora ten un novo
patrón. "Levo vários meses traballando con el tamén na montaxe
de escaiola. Está amañando os
meus papeis e teño un contrato
de traballo",~ sinala Maito, que espera voltar ao seu país algun dia.
Explica que o salário mínimo en
Colómbia abala entre as vinte e
as vinte tres mil pesetas ao cámbio. "O arrendo do piso leva unhas dez ou quince, asi que a ver
como vivimos!", engade.
"Só se coñece Colómbia pola
guerrilla e polo narcotráfico. Pero Colómbia• é un país rico, ternos minerais, ouro, café e froita, do mellor do mundo. Un prémio Nobel, García Márquez, un
investigador como Patarroyo e
un campeón de fórmula 1 de automobilismo Juan Pablo Montoya", di Maito que sostén un atlas
sobre os xeonllos para amosarnos algo máis que a ubicación
xeográfica do país.

Jaqueline. á esquerda, chegou hai dous meses á Galiza desde Cáli. A sua inna Alejandra leva xa un ano e ten os papeis amañados

Agustín Rifón
tivo que vendelo
todo no Uruguai.
Agora traballa
nun estaleiro
pero ten
dificuldades
·cos papeis.

Xosé M. Fdez. Abraldes

Redacción e Administración:
Rua do Príncipe 22, baixo.
36202 Vigo
Apartado 1371. 36200 Vigo

Edición Electrónica:
www.anosaterra .com

Teléfonos:
RIIDACCION:

(986) 43 38 86 - 22 24 05
Fax (986) 22 31 01
Correo Electrónico:

lnfo@anosaterra.com
Al>MINISTRACION. SUBscRIPCIONS E
PIJBLtCIDADE:

(986) 43 38 30·

Imprenta:
E.C. C-3 1958 .

Depósito Legal:
C-963-1977

ISSN:
0213-3105

Non se mantén
correspondéncla sobre
orlxlnals non solicitados.
Está permHlda a reproduclón
sempre qua se citar
procedéncla.

Natalie e Pablo tamén extrañan a
sua casa e a sua xente. Son mozos, el arxentino e ela uruguaia.
Retírense as situacións dos seus
respeitivos países como "complicada". Ela esttJdou relacións laborais e el, deseño gráfico. Pablo
cántanos ·que el é cidadán español; os seus pais son galegos. A
que ten problemas para regularizar os seus papeis é Natalie. Para ela, a morriña e as dificuldades
para atopar traballo convertéronse xa nun motivo de tristeza. ''Viñemonos porque Pablo quedou
sen traballo e non habia perspectivas, eu teño que ser forte por el
pero o que me provoca é coller o
avión e marchar para casa", di. .
Agustín Rifón Pintos ten un sorriso acolledor mália que a vida se
lle pon costa arriba. Ostenta fachendoso dos seus apelidos galegas e lembra que aos seus avós,
de Vilalba, sen documentación,
non se lle pecharon as portas no
Uruguai. Agustín, que chegou hai
cinco meses a suerte e verdad,
"ou sexa sen coñecer a ninguén e

Ezequiel, a esquerda, chegou hai nov.e meses. Ten contrato de traballo e chamou· por
Gabriel, á direita, e o irman deste, no centro. Comporten un piso alugado.

sen traballo", vive en Moaña coa
No Uruguai perdeu o emprego
sua muller e a sua.filia de catorce
nunha fábrica e tivo que vender
un pequeno comércio da sua proanos e representa a paraáoxa de
priedade. "Non podia pagarlle os
moitos imigrantes. ''Teño traballo
pero non me queren dar os paestudos a miña filia. Ela estivo os
peis. Comecei nun estaleiro pero
dous primeiros meses en Moaña
agora estou ilegal porque me re- · sen sair da casa, agora vaise
vocaron o visado", sinala Agustín
adaptando porque as compañeique non entende a exixéncia de
ras de clase son encantadoras
voltar ao Uruguai por o selo dun
con ela. Tivemos moita fortuna de
papel. "O billete de avión deixar(aque non se namorara en Colómbia!", remata Agustín.
me sen un can", comenta. Só fai
unha recomendación final á xorEnxeñeiros ·taxistas,
naiista: que "o Govemo reflexione
porque se hai traballo para nós,
por que non podemos quedar?".
Tamén exiben un amplo sorriso

Gabriel e Ezequiel. Xunto ao irmán de Gabriel posan diante da
bandeira arxentina que pendura
no local no que están pechados
con outros imigrantes uruguaios,
colombianos e senegaleses.
Ezequiel foi o primeiro en cheQJir, hai xa nove meses. Os seus
papeis van camiño de amañarse
grácias ao traballo nunha fábrica
de volantes de automóbil que
subministra a Citroen. "Nun primeiro momento ia quedar en
Barcelona, pero uns amigos falá ..
ronme de Vigo e aqui quedei.
Pasa á páxina seguinte
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Vén da páxlna anterior

Cheguei sen nada, tomei un
cuarto nunha pensión. Os dous
primeiros meses foron duros,
chegaba de traballar e tiña que
meterme nunha habitación, non
coñecia a ninguén", conta.
Aos dous meses, chamou por
Gabriel, o amigo que seguia na
Arxentina. "Non me contou marabillas da Galiza, simplesmente
díxome que aqui habia traballo.
E a miña situación en Bos Aires
era moi má. Son· enxeñeiro industrial e estaba empregado en
Danone. O salário non me chegaba nen para quince dias e a
saída laboral dos enxeñeiros está senda o taxi. Asi que fixen as
malas", canta. Recentemente
acaba de chegar o seu irmán, tamén para a fábrica de volantes.
Agora os tres alugaron yn piso.
Síntense integrados? "E difícil
pero estamos xuntos. Ao príncipio o que nos chocaba de sair de
noite e que aquí vostedes van a
moitos locais en toda a noite, en
Buenos Aires pagabamos unha
entrada e estabamos até as sete
da mañá na mesma discoteca",
contan con gargalladas.
Os catro ollos de Jorge e Lili son
enormes, brillan ao ollar ao interlocutor. A ela cústalle máis que a
el manter a sorrisa. O xefe de
Jorge na Arxentina emigrou e el
acompañouno para traballar como carpinteiro. Semellaba doado
amañar os papeis pero as causas torcéronse e agora ten que
comezar de novo o proceso.
Despois de catro mese·s, Lili, profesora de educación física, chegou a Galiza para estar xuntci ao
seu home. q_uere continuar estudando pero non pode ao non ter
papeis. Traballa nunha casa oito
horas ao día, sen contrato e CUn
salário de 45.000 pesetas.•

A Jaqueline secuestrouna a
guerrilla do ELN en Cáli. Foi a
gota que rebordou o vaso na
decisión de emigrar. A parte positiva, a sua irmá Alejandra leva
xa un ano en Vigo; a parte negativa, o seu home quedou en
Cáli porque non pode deixar o
emprego. "Viñamos de pasear
duas parellas e parounos un retén . En Colómbía chámanlle
pescas milagrosas, ou sexa, a
guerrilla retén xente para obter
diñeiros. Estivemos secuestrados tres días e duas noites. Deixaron sair aos homes para que
trouxeran a plata. Despois de
que nos liberaran, decidin virme,
por medo e porque ternos que
afrontar o pagamento do que

Entre catro e cinco mil persoas pendentes dos papeis
Lois Pérez Leira, responsábel
da CIG lmigración, cifra en máis
de catro milleiros os emigrantes ·
que viven na Galiza sen ter os
seus papeis en regra. Durante o
peche nos locais da central sindical, que comezou na tarde do
Venres ·25 de Maio e rematou •
na do Domingo 27, demandábase a regularización e o remate da política migratória "ch?PUza" do Governo central. "E in. concebíbel que o govemo diga
unha cousa e mañá outra. Que
primeiro os ecuatorianos teñan
que viaxar ao seu país, e logo
desistan desta idea extravagante. Que se fale de regularizar
aos peruanos e agora aos colombianos. Que en Valéncia e
Múrcia haxa unha regulariza-

ción, e deixen ao resto do Estado sen saber a que atarse. Todas estas medidas crian unha
grande confusión tanto nos colectivos migratórios como na sociedade en xeral. Mentres o ministro Raxoi, declara que o Estado precisa dous millóns de
imigrantes, o seu delegado para
a migración; segL:Je equivocán-

dose con medidas contraditórias e cunha falta total de planificación", comenta Pérez Leira.
Noutros lugares do Estado, como Barcelona, os imigrantes
pecháronse para reivindicar
ademais de papeis, unhas condicións de vida dignas. Os reunidos durante a fin de semana

~
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Eunha chapuza que en Valéncia e
Múrcia haxa unha regularización e
no resto do Estado non saibamos
a que aternos"
LOIS PÉREZ LEIRA

Pablo, arxentino, e Natalie, uruguaia, son noivos e queren atopar traballo parque nos
seus países de ori.xe "é impasíbel viver".·

Jorge e Lili son un matrimónio arxentino que intenta legalizar a situación. El é carpinteiro, ela traballa nunha casa.

'A pel escura éun atranco engadido'
debemos. Ainda teño que devolver as 330.000 pesetas que rrie
custou a pasaxe de avión", conta Jaqueline. "Levo un mes e
vinteseis días en Vigo. Quera
traer ao meu home, a miña nai e
aos meus irrnáns", engade.
Alejandra chegou o ano pasado
como turista. Primeiro recalou
en Ourense onde uns médicos
amigos aconselláronlle achegarse a Vigo. Traballou nunha
cafetaria e agora faino nunha
frutaria dunha coñecida cadea

Jaqueline che.gou de Cáli hai 2 meses e ten
que pagar as 330.000 pesetas da pasaxe.
da cidade. Ao contrário que a
sua irmá, que nen sequer pode
alugar un piso, ten os papeis
en regra. Casou cun galego.
Hai pouco que volveu a Colómbia a buscar aos seus dous pequenos. "A chegada .dos nenas
supuxo a ruptura do matrimónio. Non foi tanto a culpa del,

en Vigo, durmindo en colchóns,
recalcaban estas palabras e,
mália moitos deles taren papeis, amasaban a solidariedade
co resto. Con eles estiveron
cantantes como o galego ar- ·
xentino Héctor Findel, o cubano
Juan Manuel Herrera, o brasileiro Álex e a galego-arxentina
Mirian Sandoval. Manuel !Viera,
membro da Executiva e secretário confedera! de formación
sindical e migración, acompañou aos imigrantes durante as
duas xomadas. Visitáronnos tamén o deputado nacionalista
Carlos Aymerich, o concelleii'o
vigués Santiago Domínguez, a
parlamentária Olalla Femández
Davila e o secretário xeral da
CIG Suso Seixo. +

como da sua nai que non estaba de acordo coa nosa unión e
coa preséncia dos meus fillos",
di Alejandra doida.
Mentres os pequenos xogan, ja. queline e Alejandra contan que
facer relacións sociais en Vigo
non é tan sinxelo. "Decátaste de

que nós somos escuras, non como os arxentinos e uruguaios. ·
Outro dia pola rua, achegueime
a un grupo de rapaces e esquiváronme, seguramente porque
pensaban que quería roubarlles.
Cando cheguei pensei que tpdo
ia ir ben, pero agora boto de menos a miña casa. Vostedes son
tan frios", di Jaqueline, que traballa na limpeza. Alejandra recoñece que, ademais doutros imi- ·
grantes e das compañeiras da
frutería, non ten trato con ninguén. "Levo escoitado a algunha
clienta criticar que haxa unha
negra na frutería. Son as menos,
despois veñen as do outro extremo: que bonita é, que pe/ tan
preciosa ...", conta. •

A necesária integración dos imigrantes
A xa tristemente famosa Lei de Extranxeria está a
propiciar numerosas protestas dos imigrantes, algunhas
veces unicamente a xeito de longas ringleiras de
persoas con papeis na man na procura de
regularización. Persoas que se desprazan dunha
comunidade a outra, mesmo veñen da Franza, como a
semana pasada en Barcelona, movidas polo que o
Govemo central denomina "máfias" e que, na maioria
dos casos, non son máis que redes de solidariedade,
ainda que haxan alguns que se benefícien. Benéficianse
_cando, por prezos astronómicos adiantan posicións,
reservan prazas ... , etc, sen que Mariano Rajoi sexa quen
de vixiar o bon uso e funcionamento das oficinas de
· Extranxeria. Negarll0'aos imigra~tes •.ainda aos non
regularizados, os direitos máis elementais como fai o
Govemo central, atenta contra a dignidade humana.
Ademais, o causante destes grandes desprazamentos
internos dos imigrantes, cos graves problemas que
suscitan, non é outro que o Govemo español e a sua
política. Cando os imigrantes sen papeis _chegan por
centos a Múrcia ou a Valéncia non o fan como as baleas
seguindo un raro instinto que as leva a varar nunha praia

até morrer. Saben que ali existe a ¡5resión dos grandes
agricultores que necesitan man de obra. Coñecen que
esta situación leva a "legalizar" a moitos sen papeis.
Na Galiza recláman os imigrantes un proceso de
regularización extraordinário para as 4.000 persoas
que non.tañen papeis para residir. Non teñen papeis
pero tañen traballo, nunha.paradoxa que eles non
entanden. Como tampouco comprenden que noutras
comunidades se legalice a estas persoas, ante a
presión das empresas; e aquí se neguen en redondo.
A situación é propícia para a explotación ·destes
· traballadores e hai quen se aproveita. Pero tamén hai
outros moitos empresários que están demandando
unha legalización urxente dos seus operários,
afirmando que falta man de obra nalguns sectores.
Nos mesmos que hai catro décadas os próprios
galego~ tiñan que empr.egarse cando emigraron.
A outra paradoxa é que moitos destes "sen papeis"
son descendentes de galegos. Aos seus antepasados
non lles pediron nengun requisito para asentarse en

Latinoamérica e constituir famílias. A propaganda
oficial da Xunta píntalles un panorama idílico, falalles
de valores, de irmanamento e da "madre pátria". Os
ollas vóltanselle chiribitas cando ollan a TVG.
A realidade coa que se atopan aqui é moi outra. Nen este
é o paradiso pintado, a xeito da Vo.2. de América ianqui
aos cubanos, nen aquí son recibidos como crian, pois ser
deseen.dentes de galegas non lles dá nengun direito.
Por solidariedade, por nacionalidade e por necesidade
urxe unha regulación destes traballadores e a reforma
da Lei de Extranxeria tam3n sobre estas tres palabras
base do que debia de ser a nosa acción de govemo
cara os imigrantes.
·
Unha acción de govemo que debe levar consigo
medidas correctoras que lle permitan a integración
total, non só no mercado laboral senón na sociedade
galega e na nosa cultura nacional. Que deixe de ser
certo aquel dito de "non pidas a quen pediu, nen sirvas
nunca a quen serviu". +
- •
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Necesita que ocenso pase dos 300.000 emigrantes eaparticipación acade unha nlédia do 40%

Os emigrantes poderian darlle ao PP 4 deputados
-0- A. EIRÉ

O PP acusado

Máis de 100.00 galegos emi- ·
grados (residentes ausentes
en términos oficiais) poderian
votar nos próximos comícios
autonómicos. Se aumenta do
25% dos últimos anos a porcentaxe de votantes a unha
média do 40% e se mantén a
mesma distribución de votos
entre os partidos das pasadas
autonómicas, o PP poderia
acadar catro deputados máis.
Este dado ilustra de por si a
trascendéncia do voto exterior.

O 15% dos eleitores viven fóra,
pero até Setembro non se pecha o Censo Eleitoral de Residentes Ausentes (CERA) que,
en Xaneiro, ascendia a
268'.587 persoas rexistradas.
No PP tentan que, para as
eleicións autonómicas de Outu b ro, o censo supere os
300.000 inscritos e que podan
votar máis de 100.000 persoas. Tratarán de que os votantes pasen do 25% de anteriores comícios (un dado consolidado) ao 40%. Ainda que a necesidad e de participación para
sumar escanos non é a mesma
en cada circunscripción, o PP
parte do dado de que máis qo
85% dos novos votantes do exterior lles deron o seu apoio en
anteriores comícios.
Segundo unha análise realizada pola publicación España
Exterior, de non variar as porcentaxes de votos das anteriores eleicións, o PP necesitaría
que votase o 24, 7 do censo do
CERA na Coruña, para tirarlle
un deputado ao BNG, como
ocorreu nos comícios de 1997.
Daquela o PP obtivo o 72, 18%
dos votos emitidos. O 84,3%,
dos novos votantes fixérono ao
PP.
En Lugo o PP poderia ter un escano máis a conta do PSdGPSOE, polo efecto do voto emi-

de controlar o·
censo
Xosé Blanco, secretárlo de
organización do PSOE, acusou a dous altos cárregos
do Ministério de Traballo de
viaxar a América para "contolar o censo". Blanco sinalou á secretárla xeral de
Asuntos Socials,
Concepción Dancausa, e ao
director xeral de Mlgraclóns,
António Maceda, como as
persoas que se desprazaron
a Buenos Aires, acusándoos
de "querer facer algo semellante ao caso balear para
tratar de controlar censo
pois están preocupados".

Os emigrantes manifestáronse en Buenos Aires reclamando pensións non contributibas para paliar a situación económica.

grante. Para que isto sucedese,
teria que darse unha participación superior ao 60%. Cifra
alta, pero non imposíbel, se tem os en conta alguns dados.
Como que en 1997 o número de
votos favorábeis ao PP incrementouse en máis dun 200% a
respeito das anteriores autonómicas. Se en Outubro se rexista
un aumento similar, e o PP logra 17.500 sufgráxios, teria o
décimo escano pola província.
Hai catre anos en Lugo participaron o 27, 11 % dos 27. 601
censados.
En Ourense, se a porcentaxe de
participacióna acada en Outubro
só 5 pontos máis que hai catro
anos, situándose no 26,9%, o
PP poderia conseguir un deputado máis a costa do PSdGPSOE Para iso, o PP teria que

recebar o 76,3% dos sufráxios
en lugar do 68, 6% de 1997. O
CERA aumentou en Ourense en
máis de 15.000 persoas desde
1997. Daquelas, 4.200 novos
votantes dos 5.090 que o facian
por vez primeira enviaron a papeleta do PP.
En Outubro de 1997 o CERA
de Pontevedra contaba con
68.416 incritos. Menos de catro
anos despois, os emigrantes
pontevedreses con dereito a
voto xa son 77.717, un 13, 6%
máis. Hai catre anos votaron o
24,5%. Destes votos o 67 ,82%
foron parar ao PP, o 23,13%
ao PSdG-PSOE e unicamente
o 4,6% ao BNG.
Para que o voto exterior modifique os resultados en Pontevedra teria que rexistarse unha

participación non inferior ao
63%. Facendo unha extrapolación dos resultados de hai catro anos, o PP teria que conse·guir 43.500 votos, dos 49.120
inscritos. Oeste xeito poderia
arrebatarlle un escano ao
BNG. Pero con esa participación, se o BNG lograse en
Pontevedra 7.500 sufráxios (o
39%), arrebatarialle un escano
dos conseguidos polo PP en
1997. Ainda asi, o aumento
dos inscritos no CERA sempre
beneficiaria ao PP, segundo o
estudo de España Exterior.
Estes dados poñen ben ás claras a importáncia do voto exterior nos próximos comícios autonómicos, pero, sobre todo, a
incidéncia que pode ter para o
PP o aumento do censo dos
CERA.+

1

Máis de 3.000 galegos con 105 anos de idade
inscritos no censo da Arxentina
No Censo Eleitoral de Residenpara que podan votar. Tanto
tes Ausentes da Arxentina exisPSOE coma BNG tentarán poñer
ten máis de 3.000 (tres mil) galeen marcha unha investigación
gos que superan os 105 (cento
para saber se estas persoas cencinco) anos de idade. O censo
tenárias votaron e se están martotal é de 80.000 galegos no Rio
tas ou non. Se votaron e están
da Prata. Así o puxeron de manimartas a fraude eleitoral está serfesto as parlamentárias socialisvida, evidentemente.
tas Marisol Soneira e Maria Antónia Alvarez, con dados consulaO Senador do BNG Anxo Quinres. Seria esta unha demostratana xa denunciou na cámara
ción de como na Galiza, o mesalta casos de votos de mortos,
mo que nas Baleares, tamén vodebido ás irregularidades exis_tan moitos mortos. O que haberia
tentes no CERA. "Calquer cidaque saber agora é se estas perdán pode estar incluido neste
soas centenárias (ninguén cree · censo sen ter feíto nengun tráque existan tantas, por moitos
mite administrativo. Así, non esbos aires que haxa naquelas latitá todos os que son, nen son totudes) non foron dadas de baixa
dos os que están'', afirmou o sepolos seus familiares por non
nador nacionalista. Os papeis
desprazarse aos consulados, ou
de voto envíanselle, de ofício,
se foron apuntados a mantenta
aos censados, facilitando asi

que unhas persoas poda votar
por outras. Calquera pode reclamar os votos dos censados, ainda que eles non saiban nada.
Tamén se dá a circunstáncia
de que non se actualizan as direccións dos censados e que
moitos .votos veñen do mesmo
enderezo e cubertos coa mesma letra. En diversas ocasións
o PP puxo anúricios para que
os emigrantes fosen votar ás
süas sedes eleitorais, que, por
outra banda, comezan a proliferar en Latinoamérica.
Tamén o Consello de Comunida~es Galegas denunciou hai
un ano esta situación (na sua
reunión de Xullo). Afirmouse na
reunión que a algunh~s perso-

as nunca lles chega a documentación do voto por correo e
chégalles a outras que non
existen. En Venezuela tamén o
Consul español recoñeceu as
irregularidades, sendo despedido un carteiro por levar todas
as papeletas de voto aos locais
de Coalición Canária.
O Senado criou unha comisión
para estudar a reforma da lei
eleitoral, a proposta do BNG,
para facer máis transparente o
voto dos emigrantes. Tamén o
PP anunciou que promoverá
medidas como a reforma lexislativa dos Consellos de Residentes ausentes e do Consello
Xeral da Emigración. Pero nada disto terá ainda incidéncia
nas eleicións galegas.+

O caso balear ao que se retire Blanco, foi a detección de
votos de emigrantes que xa
habia tempo que estaban
mortos. O ministro de Médio
Ambiente, Jaume Matas, daquela presidente balear polo
PP, foi acusado en múltiples
ocasións de enviar a persoas
do seu governo para inchar
estes censos e tratar de non
perder as eleiccións, sobre
todo na illa de Formentera.
As viaxes fbcéronse con cárrego ao governo balear. Até
o momento o escándalo sustanciouse coa demisión do
xefe do seu gabinete, relacicr
nado direitamente, segundo
as denúnclas, con eses
feitos delictivos.
Desde a Dirección Xeral de
Migracións afírmase que a
viaxe se enmarca dentro das
"continuas visltas"que realizan os altos cárregos deste
mlnistério a América.
No PP de Gallza recoñeceron
que a vlaxe des altos
cárregos minlsterials era para "regularizar o censo". Auréllo Miras Portugal, asesor
xurídico dos que se opoñlan
á autopista a fins do anos setenta, e agora director xeral
de Turismo e responsábel do
PP para asuntos da emigración, aflrmou que Maceda e
Dancausa cumplen na Ancentlna co seu deber de velar pcr
los españois sen censar que ·
queren recuperar a naclonalldade. Miras contestoulle aos
socialistas que debian analisar porque o censo non se
actualizou con anterioridade.
Dase a clrcunstáncla que a
actualización deste censo de
"residentes ausentes" se
produce, casualmente, nos
meses prévios aos comícios
galegos. Semella que é cando acordan empadronarse
os nosos emigrantes pois ternos que nas eleicións xerais
de 1996 o CERA galego era
de 149.424 persoas, pasando
nas autonómicas de Outubro
de 1997 a 232.067. Un
aumento significativo que
para estas eleicións o PP
pretende situar en 300.000
votantes potenciais. •

-
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Beiras non critica a Fraga na sua viaxe latinoamericana

Ovicepresidente cubano

declárase propagandista do BNG
Un terremoto político que superou incluso en intensidade
aos telúricos que se dan nas ribeiras do encoro de Belesar,
sacudlu ao progresismo político, incluido o nacionalismo,
cando Fidel Castro recibiu a
Fraga lribarne e cando o líder
revoluclonário visitou Galiza.
Alá e aquí, Fidel loubou a Fraga
e expresoulle a sua amistade.

Beiras transmitiulle o desexo de
que as relacións de Galiza con
Cuba milloren despois das eleicións. Ambos mostraron coincidéncias ao analisar asuntos como a globalización e o futuro ao
que se enfrontan os pequenos
paises. Con esta cea na casa
do governo , Xosé Manuel Beiras puxo fin a unha viaxe que
comezou o 20 de Maio.
Beiras non ataca a Fraga
As mensaxes de Beiras aos
emigrantes estiveron tinguidas
dun tono institucional. O candidato do BNG non criticou publicamente a Fraga nen á Xunta.
Beiras fala ·do Governo galega
como algo próprio, de todos,
aos que se lle debe respeto, o

5

O barómetro do Centro de lnvestigacións Sociolóxicas
(CIS) do mes de Abril atribue ao BNG o 1,4% dos votos
de todo o Estado, un ponto por riba do PNV, que acadaria o 1,3%. No mesmo inquérito o portavoz do Bloque,
Xosé Manuel Beiras, é o quinto máis valorado entre os
líderes dos partidos de todo o Estado. Estes dados indican que o BNG é a segunda forza nacionalista do Estado, por detrás de CiU e. a quinta se se incluen o PP, o
PSOE e IU. O inquérito do CIS atribue ao PP o 43,5%
da estimación de voto, ao PSOE o 35,2%, o 4,9% para
IU, o 4% para CiU, o 1,4% para o BNG e o 1,3% para o
PNV. No que atinxe á valoración dos líderes, o socialista José Luis Rodríguez Zapatero ten unha nota do 5,38,
Aznar do 5,2, Duran i Lleida do 4,27, Pujo! do 4,23, Beiras do 3,88 e Gaspar Llamazares (IU) do 3,83. A cinco
meses das eleicións autonómicas, astes son os mellores
resultados que o GIS ten outorgado nunca ao BNG. +

no encoro de Belesar un plano
de seguridade ante riscos naturais e sismicos
So/uziona, a filial de Unión Fenosa, vai aplicar un sistema
pioneiro no Estado de auscultación automática para predecir o comporamento frente aos riscos naturais e o
envellecimento do formigón do encoro de Belesar. Entre
os riscos naturais que cita este sistema están os
movimentos sísmicos. O plano de seguridade de Fenosa
en Belesar coincide cunha das principais conclusións do
Estudo Sísmico de Galiza (Esigal), que recomenda un estudo específico da repetida incidéncia dos tremares de ·
te·rra á beira dos encoros. O Esigal é un estudo que foi financiado pola Xunta, a Deputación de Lugo e o Instituto
Geográfico Nacional e a sua elaboración correspondeu
ao lnstitut Jauma A/mera de Barcelona e á Universidade
Complutense de Madrid.•

AXunta anúncia que en dous ou tres meses
suprime parciamente a peax.e de Rande

"Sí, son amigo de Fraga, pois
tennos axudado, pero ideolóxicamente estamos a unha distáncia enorme". Esta distáncia, como xa o puxo de manifesto cando veL' preparar a viaxe de Fidel , non existe a respeito do
BNG, formación coa que proclama a sua sintonia total: "Beiras,
ademáis de amigo, é un compañeiro ideolóxico", afirma o vicepresidente.

Que lle diria Fidel Castro a Beiras? Oficialmente só se sabe
que a cea de Beiras con Fidel
que se prolongou por máis de
cinco horas, ambos analisaron a
situación poi ítica dos respeitivos
paises, aproveitando o lider galega para informar ao mandatário cubano do particular contexto
no que se atopa Galiza antes
das eleicións de Outubro.

OCIS atribue ao BNG o 1,4o/o na
estimación de voto en tocio o Estado

FENOSA aplica

A visita que Xosé Manuel Beiras
está a realizar a Cuba púdolles
abrir unha lufarda nesta oscuridade que pudo deixar a moitos
sen o tino axeitado e os folgos
precisos para a taita. José Ramón Fernández, vicepresidente
de Cuba, coñecido polo sobrenome de Gallego Femández, que
xa visitou Galiza en várias ocasións, explicaria estas supostas
contradicións da Cuba de Fidel.

Pero non se queda aí, senón
que afirma que a solidariedade
do BNG con Cuba é recíproca,
até o ponto de que Gallego Fernández afirma que exerce de
propagandista do BNG na illa,
"explicándolles a moitos galegas
de aquí o que é o BNG, pois ainda non o sabian". Vai axudar o
Partido Comunista Cubano ao
BNG na sua próxima campaña
eleitoral? Nen os cubanos nen
os galegas queren pronunciarse.

A NOSA TERRA

Xosé Manuel Beiras e Gallego Fernández, vicepresidente cubano, durante un acto celebrado na Habana.

mesmo que ao presidente. As
discrepáncias políticas, lóxicas e
indisimulábeis, proclámaas en
tono de propostas positivas para
millorar a situación dos emigrantes ou para darlle un capitón a
Gal iza.
Beiras explica o seu programa
de governo. A cada colectivo exponlle a sua receta para o cámbio cando sexa presidente. Fata
do BNG, da sua ideoloxia e da
sua composición.Tendeos vin-

X.

callos, cando é propício, co exílio, xa seña galeguista ou progresista. E cando ten que criticar critica ao governo Aznar e a
sua política contrária aos intereses de Galiza. Beiras afirma que
non quer meter cizaña entre os
galegos, que vai interesarse polo seus problemas, propoñerlles
ideas de futuro, solucións, unidade nun proxecto comun. Pero
sobre todo, "levarlles dignidade
e a mensaxe de que forman parte do País".•

CARBALLA

Viaxes de Estado
Ainda se lembra o seu espectacular patinazo en Compostela cando
perdeu amplamente unha votación fronte a Jordi Pujol para presidir a
Asemblea de Rexións Europeas. Pero hai unhas semanas o presidente
da Xunta encheuse de autosuficiéncia e afirmou: "Puxen a Galicia no
mapa". Os seus eséxetas, sobretodo os conversos que nos primeiros 90
cambiaban de bando, argumentaban ''hai que recoñecer que agora te, .
rnos máis prestíxio no mundo". Pero Galiza quedará e Fraga non. E do
que presurnia o presidente do PP nos primeiros anos de mandato, -fa,
cer unha política exterior para Galiza- resulta que responde a outra
causa que ao seu gastado apelido de político en debalo.
Porque o caso é que Pérez T ouriño e Beiras veñen de realizar senllas visi,
tas a un total de cinco países latinoamericanos e en todos eles foron red,
bidos polos máis altos mandatários, presidentes incluidos. Poucos Esta,
dos consolidados poden presumir de ter tan rápida e alta interlocución,
mesmo para os partidos de oposición. Daquela é o prestíxio dos galegas
neses países, a estima á nosa cornunidade exilada, o seu peso numérico e
cualitativo, o que obriga aos mandatários a esa singular atención a tcx:los
os políticos do noso país, e non ao revés corno pretendeu o sempre pres,
to á autopropaganda, pagada con cartas públicos, M. Fraga. • ·
r,¡· r

O periodo pre-eleitoral chega ás autoestradas de peaxe.
Ante unha pergunta da deputada do BNG Salomé Álvarez, a Xunta anunciou que a consellaria de Política Territorial e a Deputación de Pontevedra ultiman o acorde
que pe~mltirá suprimir parcialmente a peaxe de Rande
na Autoestrada do Atlántico, nun prazo de dous ou tres
meses. A supresión parcial significa que só se beneficiarán os viciños de Vigo, Cangas, Bueu e Moaña, que
ademais terán que levar un certificado de empadroamento. O director xeral de Obras Públicas, Agostiño Hernández, asegurou que a supresión non é universal porque afecta directamete aos viciños do Morrazo, que de. penden dalguns servizos de Vigo. Hernández non explicou por que si se benefícian os viciños de Vigo, que non
dependen do Morrazo, e non os de Redondeta ou Vilaboa,
por exemplo, onde está emprazada a ponte de Rande. +

OBNG considera necesários
20.000 millóns máis para servilos sociais
Un 7% dos orzamentos destinados a Servizos Sociais. Esta é a proposta lanza~a o Martes 29 de Maio polas deputadas do BNG Salomé Alvarez e Olaia Fernández, quen fixeron pública unha proposición de lei que inclue máis
cartos, máis prazas en residéncia, financiamento estábel
e o papel activo das deputacións. Actualmente Família e
Sanidade aportan para este capítulo 30.000 millóns de pesetas cada unha; as deputadas nacionalistas estiman que
con 20.000 millóns máis poderia desenvolverse a
atención social en condicións óptimas. Se o
envellecemento demográfico continua, está previsto que
en 201 O un 18% da povoación supere os 65 anos.•

-ADeputación de Lugo renúncia aos cheques
para as comunidades viciñais
O reparto de cartos que efectua a Deputación de Lugo
através do plano de cooperación con comunidades viciñais sofreu algunhas modmcacións segundo as bases
. apresentadas en pleno o Luns 28 de Maio. Tanto BNG
como PSOE denunciaron reiteradamente que o plano
non funciona de xeito transparente e encobre unha rede
de axentes eleitorais. A entrega dos cartas facíase até
este ano cun cheque en man; agora tarase cunha transferéncia bancária. O plano regula a concesión de 250 millóns de pesetas; destes, 200 Jestínanse a obras e 50 a
actividades culturais e sociais. Nacionalistas e socialistas
votaron de novo en contra dun plano do que consideran
que carece de·baremos obxectivos para as concesións e
favorece a alcaldes populares, concelleiros e familiares.+
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OPtNI.ÓN

AIRES DE CRUZADA
EMILIO

O discurso nacional-españolista, em prendido polo Partido Popular e os seus
aliados socialistas (con que facilidade os
herdeiros de Pablo Iglesias perden a memória histórica e se poñen á disposíción
da direita), e imbuido do espírito da cruzada franquista contra os inimigos da
Pátria comun de todos os españois,
avanza inexorábel polas terras do estado
facendo valer a razón da forza que lle dá
a maioría absoluta e ameaza con levar
por <liante a liberdade de expresión, os
direitos elementais e o discurso plurinacional. Impertérrita, !mpertétrica, imperturbábel, imperterríbel, a esfinxe do presidemte do governo español, rodeada do
seu estado maior de conselleiros conspícuos, dirixe con puño de ferro as operacións de castigo e esmagamento das forzas disolventes.
Propondo a inteireza inequívoca como
única solución contra as forzas políticas
que se afastan do modelo xurídico-político estabelecido e identificando malévolamente nacionalismo con terror .e con
tribalismo etnicista, os ideólogos e valedores da unidade inquebrantábel das terras de España, por imperativo constitucional, non admiten discusións ·e seguen
adiante coa campaña de desprestíxio e
aniquilamento dos outros nacionalismos,
tal como teñen trazado. Camiño abocado
ao fracaso, a pouco que consulten a história e se decaten da magnitude do empeño.
Os ataques verbais e as senténcias condenatórias contra os chamados nacionalismos periféricos, e mesmo contra quen demostra moleza ou brandura por non implicarse de cheo na campaña antinacionalista, son moeda corrente e sucédense vertixinosamente, chegando a adquirir proporcións epidérmicas. Cos inimigos nacionalistas non valen outros termos que non sexan os da confrontación
total. Non hai que darlles respiro, hai
que fustigalos até o desánimo, convén
desbancalos como sexa e reducilos á roáis
insignificante das expresións políticas·. E
para tal obxectivo recoméndase empre . .
garmos todos os instrumentos e vilezas
mediáticas e instituciop.ais ao noso alcance. Ternos que corrixir como sexa
tanto exceso autonomista e soberanista e
tornar as augas políticas á placidez rexionalista como queren os nosos ancestros
franquistas e como é o noso deber sacrosanto, rezan as consignas dos artífices
da campaña nacional-españolista.

Abre un o xornal, pon a rádio ou acende
o televisor e non hai outra cousa que declaracións agresivas. Fecha un o xornal,
apaga a rádio ou quítalle a imaxe e o son
ao televisor, e as mesmas palabras agresivas
atravesan o siléncio e
seguen zoando como .
lategadas doutrinais.
A aposta antinacionalista do PP-PSOE está
en ve lenando o ar e
envilecendo a convivéncia. Euskadi é unha boa mostra. Oporse
a calquer vía de solución diferente da sua,
criminalizar o diálogo,
rexeitar aos nacionalistas bascos como se
fosen apestados, non é
a mellor maneira de
atallar os problemas e
tratar de resolvelos.
Facer do ataque aos
nacionalistas periféricos todo un programa
político, pensando que
iso será a solución,
ademais dun maná
eterno .d e votos no
resto do estado, non ·
conduce a nengures.

Cm
teria consecuéncias desastrosas. Están levando as causas a unha ruela sen saída,
por non quereren aceitar que o que hai
aqui é un problema político e que o xeito
de resolvelo é a negociación política. Nen
o soberanismo é un
deÍito antidemocrático nen o que denominan constitucionalismo é un diploma
democrático. Asi e
todo, non é tempo
para queixumes nen
desenganos. Toca resistir as agresións do
patriotismo imperialista desde a dignidad e. moral dos nacionalistas que non
queren submeter a
ninguén pero que
tampouco queren que
ninguén os submeta.

'Os ataques verbais e
as senténcias
condenatórias
contra os chamados
nacionalismos
periféricos
son moeda corrente e
sucédense
vertixinosamente
chegando a adquirir
proporcións
epidémicas"

lmpor o nacional-españolismo corno única
relixión política do estado, lapidar todo o
que non sexa auténticamente español, dinamitar as institucións cando non se
governan, facer da
Constitución un Deus '
imutábel e proferir enfurecidos "Ou a Carta
Magna ou o caos", erguer falsas bandeiras
de liberdade contra os
direitos nacionais dos
pavos oprimidos, negar a violéncia colonizadora e a persecución
lingüística, utilizar os
rneios de comunicación para criar un clima de histéria colectiva, fomentar a ignoráncia, alentar o irracionalismo, impulsar o linchamento, equiparar a Arzalluz co demo e insultar ao lehendakari,
chámase belicismo fascista. Xa se sabia
que a rnaioria absoluta nas mans do pp

Ler a Castelao. O
dia da entrega do
Prémio Cervantes a
Francisco umbral, o
Reí leu o que lle escrebeu o PP. Co seu
discurso, o Rei partici pou de cheo na
campaña nacionalespañolista que asola
as terras do estado.
Dicer que a língua
"castellana" nunca
foi unha "língua de
imposición, senón de
encontro¡ a ninguén
se lle obrigou nunca
a falar en castelán", é
unha barbaridade
"soberana". Nótase
que o Rei non lei o
Sempre en Galiza que
lle regalaran os deputados do Bloque. Se
o lera, ben seguro
atoparia parágrafos
de abondo que lle refrescarian os excesos
discursivos.
Por
exemplo, este tan coñecido que principia
así: "Prohibíchedes o galego nas escalas
para producir no espírito dos nosos rapaces un complexo de inferioridade, facéndolles crer que falar galega era falar mal
e que falar castelán era falar ben ... ¿E de
que vos valeu? Porque despois de máis de

catro séculas de política asimilista, exercida con toda riqueza de astúcias e violéncias, o naso idioma está vivo. Sodes,
pois, uns imperialistas fracasados". Nen
mais nen menos.
A ministra de Educación e Cultura, Pilar del Castillo, insistiu nas palabras do
Rei e chvéronlle as críticas. Desde Catalunya respóndenlle que "Negar o intento de aniquilamento do catalán e dicer
que non pasou nada porque sobreviviu é
o mesmo que negar o xenocfdio nazi
porque houbo superviventes". Esquerra
Republicana propón criar un "museu da
memória" onde se expoña a persecución
política padecida por cataláns, bascas e
galegas. Sobran os libros, os decretos e
as ordenanzas onde se detallan os excesos coercitivos e proibicionaistas cometidos polo império da língua dominante.
Incorrer en semellante falsidade histórica como incorre a ministra non se debe
á ignoráncia, senón á aplicación meticulosa da doutrina que emana do discurso
que vimos descrebendo desde o princípio.
Fraga, que nunca falta ás grandes citas,
pois tarnén compareceu e dixo a sua: "O
euskera é un idioma prehistórico e de
museu". Quen é o prehistórico? Quen é a
peza de museu? As palabras de Fraga cornéntanse por si mesmas. Xa se sabe que
Fraga leva o xenocídio nas suas palabras.
Calquer língua, aínda a de menos falantes, merece todos os respeitos e non se
pode declarar peza de museu. Todas as
línguas son unha riqueza viva. Mentres
hai vida (falantes) hai esperanza (língua), e iso non hai frase de presidente de
comunidade autónoma que o mova. O
triste é ver como hai xente que apoia o
que di, como algún catedrático de economía en París: "Pretender que a língua nacional dos vascos é agora o euskera, connota unha vontade de regresión primitiva
contra a civilización ao tempo que artificioso pretexto para manter activa a metnalidade guerraci vi lista e o cainismo".
Palabras tremebundas que brotan da cova
das eséncias fascistas e recordan o extermínio.
Asi, dia tras dia, a España arrebatada pola

fe e cobizosa de cruzadas políticas, económicas e colturais vai estendendo o seu domínio e tecendo o pano inquisitorial do
seu fanatismo. Esa España que cheira o
chamusco e leva a intoleráncia nas suas
manifestacións. •

Xosé Lois

Arredor
de Castelao
De Mª Pilar Garcia Negro
NÓS OS GALEGOS

ANOSA TERRA
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Estaria a meQos dos 2.000 metros de distáncia.de núcleos ·habitados impostas pola ~ei

Acorporación de Ferrol,
en contra de instalar a regasificadora en Mugarclos
sustituido por un presidente en
liña cos intereses do PP.

-0. G.L.

O recheo da Ponta do Promontório en Mugardos non é
lugar para instalar a planta de
gas. Así opina a Corporación
.de Ferrol que advirte do perigo para a povoación da Ria
desta indústria e depósito co
risco engadido do tránsito de
barcos gaseiros e da ilegali·
dade do recheo realizado polo
Grupo Toxeiro para este fin.
No entanto, Fraga comprometeuse públicamente co empresário promotor e apoiou o seu
proxecto para Mugardos.
As alegacións contra a planta
de recepción, armacenamento e
regasificación de gas natural licuado, que está a tramitar a
área de lndústria da sub-delegación do Governo central, foron respaldadas no pleno polos
votos de BNG (8), PSOE (4)
lndependentes de Ferrol (3) e o
de Román Cenalmor, concelleiro do PP discrepante coa posición dos fraguistas. O concelleiro do PSOE Fernando Blanco
non puido votar por auséncia.
Na véspera do pleno, Blanco
declarou que o proxecto de Mugardos non ten volta atrás.
A Corporación de Ferrol denúncia a ilegalidade e improcedéncia
técnica do plano de Reganosa.
Despois das alegacións aportadas ao estudo de efectos ambientais do proxecto, estima que
o anteproxecto non se debe declarar de utilidade pública por ilegalidade e improcedéncia técnica e, sobre todo, pala ubicación.
Tendo en canta que Regulamento de Actividades Molestas, Insalubres e Perigosas
(RAMIP) establece unha distáncia mínima de 2.000 metros a respeito do núcleo de
povoación próximo, a regasificadora ficaria a 800 metros do

Os fraguistas queren compracer
a Toxeiro: non haberá regasificadora pública de Enagás senon unha planta sobre un recheo que xa foi sobardado en
máis de 6.000 metros dentro da
Ria. O mar interior de Ferrol.tivo
que ser recortado de a pouco
polo recheo da Malata, que estragou este recanto urbano de
Ferrol en nome da necesidade
urxente do desembarco de carbon para o ciclo misto da central
de As Pontes. A razón para este
emprazamento na ponta de Promontório non é outra que a propriedade privada dos terreas.

Desde a Ponta do Promontório a Ferrol ahi menos de 800 metros.

1.600 do centro da cidade (bárrio da Madalena e casa Consisto ria I; a 900 do casco de
Mugardos a 1.200 do Seixo e a
1 .200 do Arsenal militar. As
afeccións do proxecto de Reganosa compáranse nas alegacións coas que resultaran de
establecer a planta de gas na
bacia de As Canelas : 3.000
metros a San Cristóbal, 4.500
metros a San Filipe; 5.000 metros á Redonda, 7.000 a Mugardos e 7 .000 a Ferrol.
Para o Concello, a indústria de
gas non pode instalarse na ubicación sinalada no anteproxecto por proibición expresa do ordenamento xurídico. O espazo
de reserva que prescrebe o
RAMIP, aparece confirmado
nas normas complementárias.
A xurisprudéncia do Tribunal
Supremo é inequívoca sobre o
emprazamento a salvo de cen-

cia de Abril de 1990, o Tribunal
sinala que "calquer interpretación que se faga do RAMIP debe ser analisada dende a perspectiva do artigo 45 da Constitución que non é unha norma
programática nen unha proposición de boa vontade suxeita á
interpretación dos ecoloxistas
ou dos titulares dos poderes
públicos e asi o direito a un
meio ambiente axeitado a desenvolvemento da persoa ten
un contido a protexer que deben velar os poderes públicos".

A Autoridade Portuária de Ferrol
autorizara un recheo de 60.000
metros cadrados na ponta Promontório á iniciativa de Forestal
do Atlántico. En Xaneiro deste
ano, a presión da sociedade privada Reganosa para instalar a regasificadora nestes terreas puido
máis que o sentido común: levar
esta utilidade necesária ao porto
exterior de As Canelas xunto coa
EDAR (estación depuradora de
augas residuais) e o porto de carbón. A sucesion de incidentes tráxicos do porto petroleiro urban da
Coruña non valeu de escannento.

A Xunta, obrigada a intervir
A corporación confirma tamén
cos seus votos en pleno que a
Xunta está na abriga de avaliar
as importantes infraccións da
normativa de meio ambiente e a
perigosidade da indústria que
se analisan con detalle no informe pericial.

O conselleiro de Política Territorial cesou ao presidente da Autori d ade Portuária Ferrol-San
Cibrao, Guillerme Romero, ante
a imposibilidade de ter o seu voto para a transferéncia do recheo de Mugardos e o seu uso
ara-a planta de gas. Romero era
partidário da solución integrado-

Os nacionalistas defenderon
dende a oposición e no poder
municipal a regasificadora pública (Enagas) e, ao fracasar esta
iniciativa, a privada de Reganosa, por considerar o servizo estratéxico. "Manifestámonos contra o recheo e o tránsito de cargas perigosas ou nocivas dentro
da ria, ainda que defendemos a
planta -explicara en Xaneiro
deste ano o voceiro do BNG e
concelleiro de Urbanismo, Xosé
Maria Lastra-, non hai razón para que non se instale no porto
exterior". A nova carga de Fraga
a pral dos intereses de Toxeiro
provoca a reacción da corporación de Ferrol e unha declaración terminante de Lastra "a instalación da regasificadora en
Mugardos seria unha irresponsabilidade".
Coral Seoane, voceira do PP,
alegou que outros concellos da
Ria eran partidários da regasificadora de Toxeiro, calificou as
alegacións de obstruccions mercantilistas baseadas en informacións da empresa competidora
(Enagás) e lembrou que a instalación proposta daria moitos
postas de traballo. •

,

novidade

Luís- Amado
CARBAL LO
de X9sé Abilleira Sanmartín
COLECCIÓN ESENCIAS

Un libro para
un centenario
casco urbano de Ferrol, a

tras habitados. Nunha sentén-

ra de As Canelas e por iso foi
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O tren da
demagóxia
Traballadores da Celulosa axexan a saída da manifestación celebrada en 2000.

A.N .T.

Madrid afirma que pretende evitar pelotazos especulativos

O partido de Fraga xa se reno,
vara nas últimas municipais,
di o Presidente do PP de Pon,
tevedra, Rafael Louzán. "O PP
cambiara antes de eu ser presi,
dente provincial: nas últimas
eleicions, máis do 50% dos
seus candidatos á alcalde
foran renovados -declara Lou,
zán nunha entrevista con J.
Sánchez de Dios, publicada
no FARO DE VIGO-. Un
cámbio importante. Alguns
dos que foran candidatos xa
pediron o relevo. Considerou,
se que o candidato de Ribadú,
mia pocha ser eu mesmo, e, de
feito, foi a derradeira lista que
pechamos. Con todo, resolve,
mos que o alcalde repetise; a
min pareceume ben." O presi,
dente territorial do PP acusa á
oposición de demagóxia en
tres asuntos: "Primeiro: a em,
pacadora de Ríbadúmia, moi
criticada na altura e que hoxe
funciona a pedir de boca. Se,
gundo: o encoro de Caldas,
que hoxe considérase algo ra,
zoábel e necesário. T erceiro: o
tren a Marin, solicitado desde
hai case un século e necesárío
para o progreso da comarca.
As reaccións en contra son
para desgastar ao govemo, pe,
ro hai cámbíos curiosos. Esou,
tro dia criticaban ao Bloque
nos incidentes de Os Placeres
e eu vexo que o BNG toma a
mesma pócima amarga que
nos deran eles a nós durante
anos".+
J

OGoverno central
resérvase un voto de cualidade en ENCE
·contra a entrada portuguesa
Sob a excusa de evitar pelotazos no proceso de privatización
da Empresa Nacional de Celulosas, Ence, o Governo central·
anunciou de súpeto que se reserva unha golden share (voto
de cualidade). A novidade chega cando xa está aberto o proceso de privatización e as ofertas están encol da mesa. Ao
tempo, o Domingo tres de Xuño terá lugar a tradional marcha
para exlxlr o traslado de Celulosas tora da Ria de Pontevedra.
O anúncio do voto de cualidade
-que permite ao Estado intervir
nalgunhas decisións de Ence
cando xa sexa privada- supón
mudar as condicións da privatización, cando os tres grupos
que poxan pola empresa de
pasta de papel -en realidade
son dous- xa fixeron públicas
as suas ofertas de adquisición.
O anúncio govemamental aparez
maquilado sob o pretexto de evitar un pelotazo urbanístico, pero
non vai dirixido contra a oferta

formulada por eaixa Galiza, Bankinter e Banco Zaragozano, oferta puramente financeira e daquelas susceptíbel de incorrer en
tentacións especulativas. O voto
de cualidade reservado por Madrid vai directamente contra os
intereses de Portugal, en concre-,
to contra Portucel e Sonae. A primeira das compañías é a papeleira portuguesa, que se convertiría de contado no principal fabricante de pasta de papel da Pe_nínsula, con opción clara a devir
no produtor dominante en Euro-

pa. A segunda, propriedade de
Miguel Azevedo, auténtica besta
negra de Manuel Fraga, xa é
proprietária da pontevedresa Tafisa. O Estado non quer permitir
un suposto monopólio porque tiraría cos prezos, ainda que en
realidade, a participación de Silvanus e Foresgal impedirian esta
situación. O obxectivo último de
España seria evitar ceder o sector estratéxico ·da explotación do
eucalipto en Galiza.
Por outra banda, o Domingo
tres de Xuño celébrase a marcha anual que a Plataforma pola
Defensa da Ria de Pontevedra
celebra para exixir a saída deEnce da Ria. A mobilización
parte a meiodia da Alameda de
Pontevedra e chega diante da
porta da f~ctoria en Lourizán. •

Enlaces co 13% de ·pendente en zona con xeo.econstantes cortes nos viais

PSOE, BNG e viciñanza de Pedrafita.
exixe acesos dignos.á Autovia do Noroeste

O Congo,
Estado radiactivo
Xavier Vinader escrebe en
EL TEMPS: "En Kinshasha
todo se vende. Hai seis

millóns de habitantes, misé, ,
ria e desorde xeralizados.
Venden pequenas cantidades
de uránio procedentes do
Centro de Investigación e
Experimentación Nuclear
(Crenka), instalado polos
norteamericanos a finais dos
anos sesenta, en tempos de
Mobutu; venden resíduos nu,
cleares ocidentais
depositados naquel país hai
trinta anos, hoxe moi busca,
dos a causa da alta
concentracíón radiactiva. En
oficinas das empresas minei,
ras, estas mercadorias perigo,
sas véndense coma pan. A
mina de uránio de N tenke
Fungerema, na província de
Saba (Katanga), de onde saí,
ra o material fisfbel das bom,
bas lanzadas sobre Hiroshima
e N agasaki, foi repetidamen,
te roubada desde 1991 e o
mercado nuclear clandestino
atrae a compradores de Esta,
dos que queren entrar no
clube atómico. Na Europa, a
situación preocupa a cada
máis pero ninguén quer reco,
ñecelo. E menos por
escrito".•

Auto . . inculpación
insólita
"Feíto insólito que un alcalde
se auto, inculpe dun delito",
comenta E. Lois na sección
GALICIA do xomal El
Mundo. "Pero Xosé Ramón
Barral non andou con panxo,
liñas e cantou o Mea Culpa.
O recoñecemento das suas
feitorias non deixou de
surprender ao próprio xufz
que lle segueu teimudamente
os pasos nos dous últimos
anos e aos funcionários da
Alfandega que lle puxeran as
alxemas na sua casa de Riba,
dúmia. Os antecedentes de
Nené Barral remóntanse a
1997 polo menos, cando se
detectou o envío dun carga,
mento a traveso dunha
empresa madeireira de impor,
ración. Hai dous anos, unha
comisión rogatória que as au,
toridades holandesas
enviaron a España derivou
no rexísto da sua casa e dal,
guns dos seus nogócios, a ins,
táncias do xuíz Garzón. Pou,
cas persoas o sabían. Nené
confesara en privado a sua
preocupación porque os
documentos intervídos nunca
máis volveran a
Ribadúmía". •
TEMPO SINDICAL

Se o primeiro semi-enlace de
Pedrafita coa Autovía do Noroeste acusa pronunciadas pendentes, ainda que xa está en
funcionamento, o segundo deles
vai ter unha pendente do 13%
na saída a Madrid desde estrada do eamiño de Santiago,
nunha zona de xeo no inverno,
o que provocará que moitos veículos caían sobre a autovía. Ante esta situación, PSOE, BNG e
a viciñanza de Pedrafita comezou unhas protestas que coincid i ron cunha fracasada negociación ·entre a alcaldía e a concesionária das obras porque entregou ao alcalde un proxecto
diferente aoque manexa ela.

a

O alcalde de Pedrafita Xosé
Luis Raposo (PSOE) tentou ne-

gociar con Fomento-Aes para
mellorar o segundo semi-enlace
da localidade, vistas as suas
maas condicións que apresenta. Pero Fomento-Aes entre- ·
goulle un proxecto diferente ao
que manexa ao tempo que tentou enfrentalo cos viciños dicindo que estaba de acorde. Non
había tal acordo e Raposo sumo use ás mobilizacións que
desde hai quince dias mantén
esa localidade.
"Non hai alternativa para sair a
Madrid porque o primeiro semienlace é ruin e o segundo discorre por un desn ível do 13% polos vellos viadutos da antiga NVI, sobre a autovía, nunha zona
sombría na que en inverno hai
xeo, polo que quedará inutiliza-

da polo inverno, xa que se se
usa os veículos arríscanse a
cair sobre a autovía, como pasou na Gudiña, ainda que aquí
hai máis xeo", denunciou Raposo, que tamén dixo que "xa non
pedimos que fagan noves enlaces en condicións, senón que
mellaren un chisco estes".
O alcalde de Pedrafita tamén
denunciou que "até Astorga, a
autovia non existe. porque hoxe
caí unha parte inutiliza un carril e mañán outra. A obra é unha trapallada, en Valcarce van
tardar en rematar porque váise.lles a montaña abaixo, traballan
sen proxecto e van facendoo
sobre a marcha. O Ministério de
Fomento cala, mentres non haxa protestas".•

e
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o futuro do seu traballo.

Xavier Paz

'Paradoxicámente a 9uerra do lletán meHorou a
in~estigación nas augas da NAFO'
-0- A. ESTÉVEZ

"OS BIÓLOGOS PESQUEIROS NON SOMOS SEMPRE PORTADORES DE BOAS NOTÍCIAS", DI XAVIER PAZ. HAI SÓ UNS DIAS QUE VOLTOU DA CAMPAÑA PLATUXA 2001, EN AUGAS DA NAFO, NA QUE EXERCEU DE DIRECTO.R A BORDO DO BUQUE VIZCONDE DE LEZA.
XUNTO A OUTRos· DOCE BIÓLOGOS, TRAE CONSIGO UNS RESULTADOS QUE PASARÁN DO ÁMBITO CIENTÍFICO AO POLÍTICO EN
TRES MESES. AINDA QUE A PRESIÓN DO CANADÁ É PERMANENTE, OS DADOS PERMITEN_CERTO OPTIMISMO PARA A FROTA GALEGA.

Non podo falar por todos os. biólogos pesqueiros. En todo caso,
alguns de nos ternos unha certa
implicación no que significan as·
comunidades pesqueiras, en
canto a activiodade económica,
social, cultural, tradicional. Vai
por diante conservar aos mariñeiros. Preferimos que ~e pesque a que non se pesque. O que
si queremos é que o noso traballo mellare a racionalidade da explotación, non desexamos pan
para hoxe e fame para mañán,
normalmente non somos portadores de boas noitcias porque as
especies comerciais sufren unha
presión moi grande. Hai unha
evolución, hai vinte anos era im-:
pensábel chégar a pescar a mil
metros. A presión das plataformas continentais fai que xa se ·
esteña pescando nos cantís, a
moita profundidade. O pescador
quer pescar máis, e nós estamos
de acordo; pero fai falla unha
certa reflexión, tentamos loitar
contra esa conceición do imediato. Pero non somos quen ternos
que facelo, para isto está a politica e ordenación pesqueira.

Que os galegos eran uns esquilma do res foi das expresións máis escoitadas no
conflito co Canadá.
É exaxerado. Nen máis nen menos que outras comunidades de
tradición pesqueira como os ho. landeses. A pesca continua a
ser, ainda no século XXI, a busca e captura do maximo posíbel
no menor tempo posíbel.

Van dar ináis de si as augas
da NAFO?

A.N.T.

'

En que consiste a campaña
realizada en augas da NAFO?
As campañas chamadas Platuxa
son campañas de prospección
pesqueira destinadas a estimar
abundáncia das principais espécies comerciais da zona de regulación de NAFO como a platuxa, o bacallao, o fletári negro,
etc. Esta campañas comezan no
ano 1995. Facemos pescas de
arrastre de media hora. A bordo
separamos as espécies, pesámolas, identificámolas, tomamos
mostras, vemos o sexo, etc. lamos sete biologos nun barco e
seis noutro cunha xornada de oito da mañán a once da noite con
paradas. para comer e cear. O
traballo é moi intenso pero tamén asi pasan mellar os dias.
Os barcos sairon de Cangas e
· Vigo o 26 de Abril e voltamos o
26 de Maio. A equipa de pesquerias de lonxe do Instituto
Oceanográfico de Vigo, un dos
centro que ten o instituto español no Estado, é a organizadora.

Cal é o destino dos dados que
recaban?
A finalidade das campañas é
apresentar os resultados no Consello Cientifico da NAFO que se
reune en Halifax, Canadá, na primeira quincena de Xuño. Estamos moi apurados. O que inten-

tamos é ter dados cuantitativos
para defender os intereses da
frota galega. Con opinions non
irnos lonxe, ternos que ir con resultados. A bioloxia pesqueira
dista moito de ser unha ciéncia
exacta e existen discrepáncias
sobre o estado dos recursos cos
científicos canadienses. Así que
os dados serven para chegar a
conclusións e facer un diagnóstico sobre a evolución a curto prazo das espécies para facerllo
chegar á comisión de pesquerias
da NAFO que se reune en Setembro. Este xa seria o ámbito
político. Para q estúdio dunha
pesqueria hai duas fontes básicas: a própria actividade pesqueira e as campañas. Son complementarlas e necesarias as duas.

Entre os obxectivos está a
percura de novos recursos?
Hai que salientar que esta campaña non ten nada que ver con
novos recursos, nen con novos
caladoiros, nen con espécies alternativas. Esta campaña
desenvólvese desde o ano
1995, con . interese estratéxico
pero nada ten que ver cos problemas actuais dalgunhas frotas
e da falta de acordos. Hai quen
teima en utilizarnos de cortiña
de fume, pero non.

Os resultados en Xuño, pero

que pode adiantar desta investigación?

.

Cando comezamos as campañas, no ano 1995 estaban pechadas as pesquerias de platuxa, limanda e bacallao. Había especíes non reguladas como a raia e
habia unha cota introducida de
fletán negro. Nestes anos a pavoación de limanda ten medrado
ainda que cunha captura total
permitida moi pequena, significativa porque pasamos de non pescar a pescar. A platuxa ainda es-.
tá pechada pero recuperándose,
con espécies xuvenís que agoiran un bon futuro para os vindeiros anos, e o fletán negro foi recuperando cota nos dous últimos
anos. A única espécie que apresenta un estado de deterioro permanente é o bacallao de Terranova. Continua cunha moratória,
e, na miña opinión, non ten síntomas. de recuperación.

Comezaron as prospeccións
no ano 1995, co conflito do
apreixamento -recente do Estai.
En que medida esta guerra
· condicionou o seu traballo?
Semella paradóxico, pero a raíz
da guerra do fletán impulsouse a
investigación. Antes do ano
1995 os meios eran pobres en relación coa importancia da pesqueria. Co conflito intensificáronse o

interese e os meios materiais.

A cinco anos vista, como analiza a preséncia da frota galego no Atlántico Noroeste? Cal
é o seu peso económico?
En Abril de 1995 cesou a pesca
como consecuencia do conflito.
Non puidemos mandar observadores e fixemos a campaña no
mes de Maio nunha situación de.
parálise da pesca comercial. O
sector e a administracíón impulsaron as campañas platuxa como
reacción a unha ofensiva inxusta
de Canadá. Ali traballan barcos
con base en Vigo e no Morrazo.
Alternan con outros caladoiros do
Atlántico Norde; alguns teñen pasado a Malvinas. Coido que é unha pesqueria moi importante en
termos sociais e económicos. Son
vários centos d~ famílias que viven directamente e milleiros de
maneira indirecta. Como indican
os estudios de Carme Garcia Negro, a pesca non é só a captura e
descarga, está o sector frigorífico,
conservación, tecnoloxia, sectores que dependen dela. Cada
barco que se retira non significa
só a ruína dos tripulantes . .

O sector pesqueiro observa
en ocasióos ao Instituto Oceanogr9fico e aos biólogos en
xeral como conservacionistas,
con investigacións que atacan

.

\

Non van aparecer novas espécie$. En todo caso habera que
prospectar as elevacións submarinas do Atlántico Central. Coñécese.o chamado peixe xabarín, o
relóxio, o alfonsino. Son pescas
complementárias, non alternativas. Dun tempo até aquí houbo
maior diversificación, a frota non
se queda todo.. o ano na NAFO,
alguns van a pescar a gallineta
no suroeste de Islandia, unha frota nova e interesante; hai tamen
unha certa actividade ao Norde
do Gran Sol con peixe pao e outros, e uns poucos van pescar 9
camaron enriba de Noruega. E
un xeito de quitar presion na NAFO. No Oceanográfico ternos que
asesorar a Ad111inistración, ainda
que coido que o noso traballo deberla estar máis en contacto coas
necesidades do sector, transmitidas ao próprio Govem_o.

O Oceanográfico ten entre as
suas misións percurar alternativas.
Hai todo un campo de traballo
por diante, pero non poden substituir á pesca tradicional. Servirán
de alívio ou complemento, pero
hai que adicarlle recursos.

Por último, como biólogo que
lle agoira á frota galega ne$tas augas?
Non son futurólogo. Despois da
tempestade, veu a calma. Hai
maior autocontrol nos barcos, a
sensación é de maior tranquilidade, pero a presión e incompresión
canadiense é permanente. Os canadienses teñen xestionado moi
mal os seus recursos. No Pacifico
teñen fracasado co salmón e ali
non hai nengun galego. Non ten
sentido xestionar mal e botar a
culpa as frotas extranxeiras. Dentro das duascentas millas os responsábeis son eles.•
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cinco de Xuño
.Omaugurase
,
o parque de Bens

Os técnicos

tivero~

ANT

que realizar inumerábeis catas para coñecer o estado C:lo terreo. Na fotografia, unha das perforadoras empregadas. .
··,

PSOE ePP, cos seus meios_de comunicación, defenden cadanseus intereses comerciais

Aguerra dos estacionamentos baixo chan en Vigo·
~

H. Vt·XANDE

Convertendo problemas menc>res·en grandes cuestións cívicas
de Vigo, o PSOE e os seus meios de- comunicación afin.s están a
obstaculizar·as infraestruturas públicas ·aprobadas nos últimos'
meses do mandado do -PP no concello. Subsiste de fundo unha
cuestión de defensa de intereses comerciais. Pola contra, o feito de constittr1ren conce.s ións administrativas ou de estaren
principiadas as obras abriga á alcaldia a apoiar .estes proxecto~.
Dunha banda, o PSOE e os seus
grupos de comunicación afins '(Faro de Vigo e Rádio \figo-Cadena
SER) e doutra o PP, protagonizan
un enfrentamento por obras públicas proxectadas e aprobadas durante o mandado de Manuel Pérez, anterior alcalde do Partido-Popular. Se ben o estacioriamento
baixo chan en Urzáiz é o ponto
máis polémico, anteriormente outro estacionamento ou as obras
de acondicionamento da praza da
Princesa reproduciron a situación
que agora se libra en Urzáiz.
Faro de Vigo contra as obras do
PP e TelevigO' contra Faro de Vigo. Este é o cadro que resume as
campañas que veladamente enfrentan a socialistas e populares e
aos meios de comunicación afin.
Se Faro de Vigo ve inseguridade
ou maa redacción dos proxectos,
Televigo -que conqueriu evitar un
intento de compra por parte de
Prisa (El País)- arremeteu contra
Faro de Vigo por entorpecer -estes
proxectos, dos que o máis recente é o dun estacionamento baixo
chán en .Urzáiz.
En concreto, neste último estacionamento, a intensa campaña do
,. Faro de Vigo e en menor medida
de Rádio Vigo conqueriu retrasar
vários meses o comezo das
obras, ainda que como contrapartida significou unha nova redacción do proxecto construtivo que
permitirá o tránsito pola superfície
mentres duren as obras. Non era
esa a intención do PSOE e deses
meios de comunicación. O pleno
municipal do Luns 28 de Maio
desbotou unha insólita moción do
PSOE que solicitaba "rescatar a
cencesión de estacionamento de

Fíxoo en base á "sensatez e segu ridade colectiva", seguridade
que levou a que deste proxecto se
redactasen até oito informes e
contra-informes sobre a seguridade. Nunca en Vigo unha obra, nen
_ sequer o longo túnel de beiramar,
requerira tanta literatura técnica.

O Corte Inglés

comun acordo coa compañia concesionáriaff. Naturalmente, a conDürante o debate da moción socesionária; a unión temporal de
cialista que solicitaba a anulación
empresas formada por Eloymar e
do estacionamento, o concelleiro
Tranvias Eléctricos d~ Vigo, né-- nacionalista Xabier Toba aludia a
1
gase rotundam~nte, de modo que
un eventual estacionamento baixo
a anulación obrigaria a indenizar
chan na Gran Via, a carón do Cora esta UTE por dobre via: pola
te Inglés, para a continuación lem~mulación e pol6 lucro cesante, é
brar que non é o que con máis ur- dicer,:·os· cartas que deixaria de . xéncia necesita a cidade. Toba
ingresar por este negócio. En total
puña o acento ñunha ·cuestión que
a cifra seria de vários miles de mi- · afectaba directamente ao Faro de
llóns, cantidade que hipotecaria o
Vigo, ao Corte Inglés e ao conceorzamento do concello durante
lleiro sociatista Carlos Príncipe.
vários lustros.
O máximo responsábel de TranO Faro de Vigo, na sua editorial
vías Eléctricos de Vigo, Xosé
do Domin§o 27 de Maio, volveu a
António Valcarce, considera nesuxerir a anulación,. ainda que non
cesário o estacionamento do
se atrevou a pedilo formalmente. - Corte Inglés, pero matizoü que

1

cipe sinalaron como obxectivos
infraestruturas aprobadas du1, rante a pasada corporación, na
qu.e o PP tiña a maioria absoluta, pero cuxas obras comezaron
ou se estenderon durante o actual mandado. O resultado sempre foi conquerir retrasalas, pero nunca impedilas porque a
aprobación non tiña volta atrás.

1

Un exemplo foi o estacionámento da praza da lndependéncia, o
outro dos adxudicados a Eloymar-Tranvias. Neste caso, paradoxicamente tivo como aliado
circunstancial ao PP, que aprobara o estacionamento. Tanto
socialistas cerno populares esta-

ban en contra da peonalizació11
que acompañaba ao estacionamento, ainda que o obxectivo do
PSOE era máis amplo, xa que
tamén vencellou a sua aprobación a que 11.un futuro se suprima
unha das entradas para dar paso ao tranvía lixeiro, obra cuxo
traxecto descoñécese mesmo
se transcorre por riba da praza.
A humanización da praza da
Princesa tamén se enfrentou a
unha dura campaña do Faro de
Vigo. Esta obra tamén se aprobara nos tempos da alcaldia de
Manuel Pérez e as obxeccións
do meio de comunicación callaron no PSOE. Ao cabo; un desencontro entre socialistas e nacionalistas -sócios de govern·o
muncipal- adiou o remate dunna

Mocion de censura
de tránsfugas e
independentes en Cúrtis
Catro tránsfugas do PP
(todo o seu grupo
municipal), un do PSOE e
outro da Plataforma
Popular de Cúrtis
apresentarán unha
moción de censura para
desaloxar da alcaldia ao
PSOE, que tiña un pacto
de governo coa
Plataforma Popular. Tanto
o PP como o PSOE
decidiron a expulsión dos
concelleiros tránsfugas
que apresentan a moción.
Os asinantes argumentan
a sua decisión
asegurando que a xestlón
era municipal negativa,
ainda que todos eles
apolaron maltas veces
esa xestión. O cinco de
Xuño é a data elelta para
a celebración do pleno de ·
moción de censura. Un ex
concelleiro popular será o
novo alcalde.•

"é unha aberración xurídica
cambiar unha concesión por outra; a nosa ten a aprobación do
pleno e a do Corte Inglés haberia que dala despois dun concurso público", por isa rexeitou
unha posibilidade que defende o
PSOE; do concello de Vigo.
Valcarce non quixo criticar ao Faro de Vigo pola sua campaña contra o--estacionamento, pero si sinalou ao concelleiro socialista Carlos
Príncipe como o principal hostigador do estacionamento. "Non entendemos esa postura -afirmou
Xosé António Valcarce-, sobretodo porque o 29 de Maio de 2000
el e todos os concelleiros da corporación aprobaron por unanimidade o estacionamento". Valcarce
entende que Príncipe ''ten que explicar por que el e os seis concellei ros do PSOE, dos vintesete
que ten a corporación, cambiaron
de opinión; se o fixeron porque estaban equivocados é que tomaron
unha decisión á lixeira e daquela,
que demitan, se están trabucados
agora, tamén". +

: Príncipe, Contra as ob~s aprobadas polo PP
1
1 O longó do que leva o mandado
actual corporación,. tanto o
1 da
Faro de Vigo como Carlos Prín-

O tristemente célebre
vertedoiro coruñés de Bens
-derrubado en 1996- será
inaugurado o vindeiro cinco
de Xuño como un parque
público que será unha zona
verde de máis de meio
quilómetro cadrado dividida
en tres áreas: unha valada,
outra rexenerada e outra ·
como espazo natural desde
o que divisar o monte de
San Pedro. Costou máis de
catro anos rexenerar o que
tora vertedoiro da cidade da
Coruña, que en parte
seguirá, como marca a lei,
sen aceso ao público por un
espazo de dez anos. Tras o
derrube do vertedoiro, o
concello coruñés afrontou un
ambicioso plano de
reutilización , reciclaxe e
recuperación de lixo que se
converteu en modelo
alternativo ao plano de
resíduos da Sociedade
Galega de Meio Ambiente,
Sogama.+

Reabilitación integral
para o casco histórico
de Ribadeo

obra que en.boa lóxica só podia
prec¡sar duns poucos meses.
Para rexouba do PP -que _non.
remataba de artellar unha qposición ao govemo local-, entre unha polémica e outra tanto o
PSOE como o Faro de Yigo conqueriron que se desviasen da
atención pública asuntos verdadeiramente im·portantes para a
cidade, como a sua concreción
na área metropolitana ou a dotación de grandes infraestruturas.
Entroques, as campañas tiveron
como efeito situar en primeiro
termo cuestións pontuais como
os estacionamentos. Mentres, o
principal sócio do govemo de Vigo, o BNG, sucumbiu á presión e
non foi quen de informar convenientemente aes eidadáns .•

V

O Instituto Galega da
Vivenda e o SolO' vén de
catalogar todo o casco
histórico de Ribadeo como
Área de Reabilitación
Integral. Esta decisión
implica que a Xunta terá
que habilitar subvencións e
axudas para a mellara das
vivencias e
acondicionamento de
espazps públicos. O casco
histórico de Ribadeo
comprende case todo o
litoral portuário, asi como ó
centro desta vila. Ademais
do porto, ten especial ·
importáncia a Praza de
España, onde están
enclavados edifíci.os que,
como o concello, son
dunha arquitectura
- relevante.-
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Xunto ao ex alcalde de
Ponteareas,
.
oito imputados máis e80 persoas chamadas ad~eclarar en cinco dias
-

AAudiéncia de Ponteveclra xulga
a Xosé Castro por 57 contratos ci dedo
A contratación irregular de 57 persoas no
concello de Ponteareas leva a Xosé Castro
ao banquiño apartires do 4 de Xuño. Xonto a
outros oito imputados terá que respostar a
acusación do fiscal de ditar "de xeito ininterrumpido unha série de resolucións en matéria de contratación laboral que, vulneraban
de forma manifesta e burda a legalidade viAs declaracións realizadas polos contratados, chamados un a
un no xulgado de instrución de
Ponteareas, confirmaron as
acusacións formuladas polo
BNG na querela apresentada en
1997. Das 60 persoas que acudí ron aos xulgados, seis recoñeceron ser membros de Nuevas
Generaciones, 13 afiliados do
PP, 23 familiares de concelleiros e cargos do PP, 8 candidatos do PP en eleicións municipais e 33 interv~tores populares. A querela apresentada polo
portavoz nacionalista Roberto
Mera a piques estivo de quedar
no caixón. A xuíz de Ponteareas
sobreseeu a denúncia. Tras o
recurso do BNG, os maxistrados
da Audiéncia Provincial apercibiron duramente á titular do xulgado de Ponteareas e reabriron
o caso. Castro contratacou cunha querela criminal contra os
tres maxistrados de Pontevedra,
que foi arquivada por Tribunal
Superior de Xustiza de Galiza.

l

xente en materia de contratación laboral das
administracións públicas e que se retiren ao
· respeito aos principios de igualdade, mérito,
capacidade e 'publicidade, realizando un exercício t&busivo das funcións que lle confire a
Lei". Ent~e o ano 1991 e 1997 Castro empregou, entre outros, a dous curmáns, un sobriño, un ha afiliada e diferentes membros do PP.

Xosé Castro.

.(N .T.

Ardán: A súa empresa e a competencia

No xuízo que comeza o dia 4, o
fiscal considera que os feitos
constituen un delicto continuado
de prevaricación. Solicita para o
ex alcalde e agora concelleiro
Xosé Castro 1o anos de inabilitación absoluta. Os nacionalistas piden ademais 21 anos de
prisión , 36 millóns de pesetas
de multa e unha indemnización
de 100 millóns para o concello.
No ano 1998 o gasto en persoal
representou o 66% do gasto total do orzamento. En Ponteareas forman parte da pi antilla
municipal 290 persoas, frente ás
102 e 114 de Redondela e O
Porriño, concellos de igual ou
maior número de habitantes, segundo subliña Roberto Mera.
Sete concelleiros máis están imputados con peticións de penas
por parte do fiscal de 9 anos de
inabilitación especial. Ademais
tamén o director do centro de
desenvolvemento local enfréntase á petición de 6 anos de inabilitación especial para emprego
público. Alguns dos contratos
asinados por Castro acompañába nse dunha oferta do INEM,
que apresentaba coa mesma
data ou incluso cunha entrada
posterior ao contrato.
Nos últimos tempos Castro foi
condeado en tres ocasións,
dua.s delas en firme: un ano de
inabilitación por un delicto de
impedimento de exercicios cívicos e dous anos de inabilitación
e tres de prisión por un delicto
de falsidade en documento público. A primeira senténcia está
pendente do Tribunal Constitucional e a segunda provocou,
gracias ao indulto parcial, que
non ingresara en prisión pero tivera que renunciar á alcaldía en
favor da sua tilla, Nava Castro.•
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As vindeiras e eicións autonómicas apreséntanse, a priori,
como as máis desputadas dos últimos anos. O final .de ciclo
que suporá para algun dos políticos que participarán n elas
é un factor engadido á incertidume futura do mapa de po,
der autonómico. Despois do fracaso colleitado pala alianza
antinacionalista no País Basca, os grupos políticos xa están
en condicións de encarar esta campaña alonxados <lesa es,
tratéxia de gÜerra santa.
Os mecanismos utilizados para acadar o favor do eleitora,
do galega son coñecidos e non haberá, neste caso, gran,
des diferéncias . A metodoloxia do poder co nstituído
axústase segundo o terreo no que se move o efeitor. Nas
zonas do interior, o caciquismo clásico rende, por agora,
os mellares froitos senda só atacado polo paso inexorábel
do tempo en formad pasamento de votos cautivos. Un,
ha certa mellara de ififraestruturas e servizos públicos é
utilizada para as áreas urbanizadas e máis dinámicas, cun
modelo da pau e cenoura, tratando de facer a contra aos
concellos govemados pa la oposición pero dun xeito sua,
ve, non vaia ser que os cidadáns se alporicen demas iado.
En suma, o sistema para se perpetuar adáptase ao grao de
densidade institucional de cada território.

A empresa retirará as denúncias polas sabotaxes aos autobuses do Grupo Monbus.

A. N.T.

Oconselleiro de Política Territorial emitirá un laudo ·sobre os despedimentos

Afolga.da Unión conclue con éxito
tras a mediación de Cuiña e Lores
* H . VIXANDE

Tras unha intensa xornada que comezara ás seis e meia datarde anterior, na madrugada do Martes 29 para o Mércores 30 de
Maio, patronal e folguistas da Unión acadaron un acordo para
rematar coa folga da Unión. A reunión contou coa participación
do xerente de Monbus, Raul López, ·de representantes da CIG e
dos folguistas, ademais da mediación do conselleiro Xosé Cuiña e do alcalde de Pontevedra, Miguel Fernández Lores (BNG).
. Os traballadores incorpóranse a traballar o Venres un de Xuño.
O mércores trinta, tras máis de
corporaranse aos seus postas
de traballo o Venres un de Xucento vinte dia~ concluiu a folga de Transportes A Uriíón, do
ño e criarase unha Comisión
de Traballo que analise o funGrupo Monbus. Despoís dunha
maratoniana xornada, as duas
do das cuestións laborais da
e meia aa maempresa. Rafael
drugada do Mérlglésias, da CIG,
estima que "pouco res trinta de
Xuño, remataba
S traballadoreS co a pouco vaise
o conflito máis
normalizar a vida laboral ·na
longo dos rexisreincorpóranse
tados en compaUnión", ainda
ñias que non es- . o Venres
que recoñeceu
taban afectadas .
que tras o confliun de Xuño e
por un ha crise
to requerirá un
empresarial.
chisco de temunha Comisión
po.
O acordo foi pod~ Traballo
sitivo para os
O conselleiro de
abordará
traballadores. A
Política Territoempresa retirará
rial,
Xosé Guiña,
as cuestións
todas as denúncomprometeuse
cias apresentaa emitir un laudo
laborais
das contra folarbitral que soguistas, intelucionará
a
grantes de picuestión
dos
quetes e sindidespedimentos.
Tras os últimos
calistas da CIG
por supostas saxuízos, as ma. botaxes a autoxistraturas de
buses das empresas do Grupo
traballo de Pontevedra emiti· Monbus. Igualmente, o acordo
ran dez senténcias, das que
supón para a compañia aceitar
oito declaraban improcedentes
o groso das reivindicacións foros despedimentos e duas procedentes. Quedaban por emimuladas polos traballadores
cando convocaran a folga, e ·tirse catro fallos, tres deles no
que son as relativas ás condixulgado núll)ero tres e un no
cións de traballo, ás xornadas
número un. A vista de que Guilaborais e á situación salarial.
ña pronunciará un laudo arbiOs empregados en folga reintral, posibelmente quede sus-

o

pendido o fallo destas senténcias, á espera do que diga o
conselleiro.
Ao respeito do pronunciamento
de Xosé Guiña, abordará os catorce despedimentos, ainda que
dez deles xa están sentenciados. Previsibelmente, Guiña decretará a readmisión de sete traballadores e a marcha con indenización doutros sete empregados qu3 xa tiñan previsto abandonar a compañia cando rematase o conflito.

As eleicións son importantes para todos os partidos, máis,
para o Partido Popular, unha perda da maioria absoluta
poderia levar ao devalar definitivo dunha f, rza política
que se leva esc,orado demasiado cara a direita centralista
e autoritária. E previsíbel unha forte presión mediática
para agrandar artificialmente os logros obtidos e para pro,
pagar a enorme cantidade de proxectos que se promete,
rán cara o futuro. Mais, neste caso, exist~unha arma letal
moi utilizada -e con bastante éxito, até agora- nas elei,
cións locais . A secuéncia vai vir, ven, veu ou foise a pale,
adora, representa un referente temporal do acontecer da
campañas eleitorais no rural que é moi coñecido por un
viciños que, na sua grande maioria, teñen unha ilu ión
cuasi infantil por ver as máquinas traballando e esnaqui,
zando, por veces, máis do que arranxan. A analoxia entre
a paleadora e o progreso ésta ben asentada no ideário bá,
sico de moitos votantes galegas.

~

'E de prever un desembarco
de parte importante
da maquin ária pesada
de obras públicas na Galiza
até o mes de Outubro"

Agradecimeritos

Tras un acordo que cualificou
como vitória, Rafael lglésias, da
Confederación 1ntersindical Galega, agradeceu a mediación de
Xosé Guiña e do alcalde de
Pontevedra, Migueí Fernández
Lores. "En nome da CIG, tamén
agradecemos o apoio prestado
por parte das asociacións de
país e nais do alunado escolar, das asociacións de usuários
dos transportes públicos e a solidariedade en xeral do conxunto dos traballadores", dixo ~afa
el lglésias.
Ademais da intensa folga, a mobilización social foi determinante
para animar a Xosé Guiña a intervir no conflito e forzar a Raul
López a sentarse a negociar. As
APAS celebraran numerosas manifestacións nas que exixiran un
transporte escolar digno que en
absoluto -prestaba A Unión. Os
usuários tamén apoiaron as reivindicacións dos folguistas e o
conxunto dos traballadores e
da sociedade financiaron unha
caixa de resisténcia que permiti u a este colectivo soport~u a
extremadamente longa duración do conflito. • -

Pois ben, é de prever un desembarco, en toda regra, de par,
te importante da maquinária pesada de obras pública na
• Galiza até o mes de O utubro. Das maneira de medir as po,
líticas públicas non é a menos importante a análi e do im,
pacto eleitoral das diversas actuacións. Capturar a vontade
dubitativa do eleitor médio pode ser máis doado ao com,
probar a simples vista como o tránsito de maquinária, mo,
vimentos de terra, asfalto, colocación de travesas, peares e
vigas só se difumina coas poeiras do traballo arreo. Por esta
vez, a inauguración masiva de todo o que se poida será
completada coa visión dun Estado de obras permanen te
que tratará de inculcar ao desconfiado eleitor que os pro,
xectos serán axiña realidade.
N átese que as eleicións ao Parlamento de Galiza son as
últimas dun ciclo e que haberá que esperar 20 meses para
as vindeir~s municipais e autonómicas españolas, de Xuño
de 2003. E unha tentación moi golosa o translado dama,
quinária de Fomento cara Galiza tendo en canta, ademais,
efectos secundário~ cara a sucesión no seo do PP poten,
ciando o modelo Alvarez Cascos frente ao Mayor Oreja.
En todo caso, pasadas as eleicións de Outubro o panorama
estará despexadO para seguir coa maquinária aqui ou des,
prazala xa para outros territórios máis difíciles e ainda sen
conquistar. No xogo de suma cero local, a paleadora tende
a ser compañeira do poder, mais, no caso dos vindeiros
comícios autonómicos estamos <liante dun pear que pode
soster ou decidir unha maioria de poder alternativo nas
; eleicións xerais de princípios do 2004. É máis fácil ali,
mentar con promesas futuras aos correlixionarios que re,
cuperar o favor dos votantes desafectos. +
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Arias Cañete insiste en que o Estado español non ten cartas para areconversión

AUE·ameaza os·armadores
con facerlles-devolver as axudas polo paro do Sáhara.
O governo español defende
publicamente a necesidade de
Iniciar un proxecto de reconversión da frota até Novembro
de 1999 destacada no banco
sahariano. O ministro de Pesca, Miguel Arias Cañete, culpa
diante dos médios de
comunicación á UE de querer
que os armadores devolvan
as axudas percibidas durante
o paro da frota do Sáhara. Esta explicación non convence
o sector, inquedo polo xogo
de pedras e tellados das admlnistracións neste asunto.
Entre pelotazos deste inútil frontón administrativo, os armadores suan co novo golpe que se
prepara. Cañete declarou o pasado 30 de Maio que "exixirá
que os armadores non teñan
que devolver as axudas que
percibiron durante o paro forzoso logo de se acabar o acordo
de pesca con Marrocos". Máis
que a defensa, as palabras do
ministro soan a ameaza, segundo os armadores. Un tema que
parecia fechado, de xustiza, coma o dos subsídios que salvaron as naves, agora pode acabar definitivamente con aqueles
que buscan acubillo noutros caladoi ros para seguir faenando.
A devolución dese diñeiro deixa
na ruína unha grande parte da

desde hai _vários meses, afogados nas excusas de Cañete e
as olladas de esguello cara a
Bruxelas.
O último capítulo na regueifa
sen graza entre Madrid e a UE
produciuse a finais de Maio. ·Az.nar segue a considerar que o
Estado español non ten capacidade monetária suficiente para
acometer a reconversión e pédelle á Comisión que aprobe unha axuda de 80.000 millóns de
pesetas. O presidente do governo actua máis para 'a galeria ca
para o próprio s.ector. Nun momento de alta tensión no seo da
Unión por mor da ampliación cara ao leste e o recorte dos fundos de coesión para as rexións
españolas, exixJr axuda para a
pesca cae coma un bon conto
no fiadeiro. A idea de Az.nar dá
para rir en Berlín e Paris mais
ninguén o toma en sério.
A frota sahariana pode acabar na ruina se os armadores teñen que devolver as axudas a Bruxelas.

frota e pon en dúbida o interese
real dos políticos de achar unha
saída ao problema. "Aqui hai diñeiro para axudar as multimillonárias eléctricas, fundos enormes
para salvar bancos da creba, pero xógase impunemente co futuro
de miles de persoas no nome do
politiqueo barato e mentiroso",
condenou Xabier Aboi, portavoz
da Mesa pala Defensa da Pesca.

"Demasiados tapetes para bordar e poucas puntadas". Asi
define un armador de Ribeira a
situación da xestión governamental da crise da frota do Sáhara. O gabinete de José María
Aznar xoga en moitos campionatos pero non remata nengun
partido, segundo a opinión do
sector pesqueiro galega. Por
unha banda, búscase a consoli-

dación de empresás mixtas con
Marrocos; por outro, rematar
dunha vez por todas o temido
Programa Cormorán, que ameaza con arrasar as comarcas
pesqueiras através de ilusos
proxectos de turismo rural e novas tecnoloxias. Finalmente, as
devecidas recolocacións de buques noutros caladoiros non
apresentan nengunha novidade

O comisário de Pesca, Franz
Fischler, sabe perfectamente
que debe ser o Partido Popular,
no seu papel de governante de
Galiza e España os que paguen
os pratos rotos do fracaso diante de .Mar!"ocos. A UE levou o
peso das axudas a armadores e
mariñeiros durante o paro e non
admitirá tamén subvencionar o
fracaso dunha política da que só
foi protagonista a médias. •
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A MERLA E O RAPOSO - Contos Po ulares
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GALIZA E O ÉXITO DE ZARA
O rotundo éxito da
saída á Bolsa dos
valores de lnditéx
criou un gran debate
entre e~pertos
economistas e
·sociólogos ao redor
do interese que para o
.país ten o exemplo da
firma criada por
Amáncio Ortega.
Todos eles c0inciden
en destacar a sua
fortaleza, o seu
espléndido domínio
das claves do
mercado no que se
move mais tamén nos
problemas que
arrastra e que deberá
corrixir para se
converter na máxima
referéncia empresarial
do século XXI.

-0- CÉSAR LORENZO GIL

aliza enteira redescubri u o poder de lndiex. Logo de anos
confiando na roupa
de Zara, Massimo
Dutti, Pull & Bear e máis recentemente Stradivarius e Bershka, os
galegas comezamos a saber da
vida dese enorme empório, criado
hai 30 anos na Coruña. O imparábel ascenso económico de lnditex
abriulles aos consumidores o apetito por saberen máis das causas
de que, en cada Cidade, os locais
deste grupo sexan máis lucidos
cós de Benetton ou Lacoste.
Roberto Vázquez Nogueral narra,
na publicación Vieiras, as orixes
da compañia. Desde a aprendizaxe case que autodidacta nos vellos armacéns de roupa do centro
da Coruña, conta Nogueral, Ortega atopou o seu sítio no mundo
téxtil aproveitando o esforzo criativo dos grandes deseñadores para
convertelo en produto de fácil consumo para as clases con menos
diñeiro. Daquela primeira tenda na
rua Torreiro, o seu grupo chegou
a adquirir os menores locais en cada unha das cidades nas que colocou algunha das suas tendas.
Nesta semblanza case persoal
que fixo Nogueral atópanse as características fundamentais da personalidade de lndi~ex.
O profesor de Economía na Universidade de Compostela, Xabier
Vence, considera que a importáncia de lnditex no tecido económico de Galiza é clave. "É unha das contadas empresas que
operan en Galiza con capital galega. A maioria das outras grandes sociedades , como Repsol ,
Citroen, Ence ou Unión Fenosa,
teñen a sua sede social fora e os
seus centros de decisión nunca
teñen nada a ver con Galiza."

Vários expertos
desennobelan
os fios do éxito
da firma
deAmáncio
Ortega

O parlamentário socialista en
Compostela Abel Caballero, denomina a lnditex "a única multinacional galega". Para o deputado, é tamén moi importante
que a sua alma máter permaneza no país. "Desde Arteixo saen
todas as decisións. Cada tenda
de París , Londres ou Xapón recibe ardes manadas directamente desde aqui."
Sen lle restar protagonismo, o
deputado do BNG Xesus Vega,
acota o campo de actuación de
lnditex . "Máis que polo seu
achegamento ao PIB galega, o
seu interese reside máis no plano simbólico. Por si soa, lnditex
non é quen de alterar a dimenPasa á páxina seguinte

A tesoira que clona a Armani
Di Roberto Vázquez Nogueral
que o primeiro grande éxito de
Amáncio Ortega foi unha bata
de guatiné, calcada dun deseño catalán, que el vendia a metade de prezo e facia felices as
clases médias baixas que, doutro xeito, non poderian presumir de iren á moda. Esa idea foi
a revolución que el impuxo no
mercado téxtil mundial. O estilo Zara -cabeza de ponte da
sua invasión planetária- era a
combinación dos mellares estilos dos modistos máis importantes pero a un prezo accesíbel para todos.
·
O sociólogo Miguel Cáncio
compara o traballo de

clonación de Ortega co que os
xaponeses realizaron no campo da informática nos anos 80
e 90. "A revolución informática
que chegou através do PC deuse grácias ao abaratamento
das equipas da clonación
xaponesa. lnditex fixo o
mesmo con Zara. A compañia
ten espias nas discotecas máis
elegantes de Berlin, Paris, Londres, Nova York e Milán. Nos
seus obradoiros sábese case
antes ca ninguén cales son as
liñas de deseño de roupa que
van estar máis en boga nos
próximos meses. Cando unha
rapaza atende a un desfile de
modelos na televisión, pode
saír á rua e atapar aquelas blu-

sas que tanto lle gustaron por
menos de 4.000 pesetas no seu
Zara máis próximo."
Para Xabier Vence, este xeito
de comercialización só se pode dar grácias a duas
variábeis. "Por unha banda, a
reacción aos gustos do mercado é iminente. Cada duas
semanas, múdanse os trinques
de todas as tendas e oferécese
roupa diferente. Pola outra, a
cadea de ordes desde a
compra da matéria prima até o
remate final da roupa funciona
cunha precisión esmagante."
Abel Caballero repara nesa
idea como no cerne do modelo

de lnditex. "A tecnoloxia da soc'iedade é a obtención dos modelos de roupa que quere nun
tempo de marca. Chega ás tendas xusto a tempo para que os
compradores anceien mercar
os produtos que oferece."
Segundo Xesus Vega, ese aspecto da comercialización tivo un ingrediente amáis, a
ampliación da cota de mercado. "Cando lnditex tivo necesidade de manter a
hexemonia de Zara, absorbeu
outras tendas do mesmo sector, como Stradivarius". Asi, ..
· de pasar a facerlle a
competéncia, especializouse
na roupa feminina adolescen-

te, un dos públicos
obxectivos máis rendíbeis
nos últimos dez anos.
Para Fermin Bouza, o esforzo
de criación de marcas de lnditex tivo unha característica
básica moi interesante: a relación calidade-prezo. "Cando a xente entra en Zara ou
nas outras tendas do grupo,
sabe que de ali vai saír con
roupa barata, en relación a
outras empresas, pero que
non perde para nada a sua
calidade. Ese mistério da máx·ima rendibilidade é o que
non alcanzou Adolfo Domínguez, que segue sen poder
cadrar as suas contas." •
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GALIZA E O ÉXITO DE ZARA
cións laborais distan de seren
as máis axeitadas cando estamos a talar dun~a empresa
desta dimensión." ,

Vén da páxina anterior

sión económica de Galiza. O
sector téxtil é ben limitado e non
ten a penas capacidade de difusión noutros aspectos."

Miguel Cáncio reta a Amáncio
Ortega a dar pasos decisivos
nesta cuestión para converterse no exemplo necesário de
empresário galega do século
xx1. "lnditex debe respectar a
dignidade e a ética empresarial.
Se o seu modelo comercial é
tan moderno, a relación cos
seus traballadores non pode
ser decimonónica."

Autonomia financeira
O sociólogo Fermin Bouza resalta a independéncia financeira de
lnditex. "Galiza tivo moitos problemas para desenvolver a sua
economía porque carecía de
grandes concentracións de capital. Só as caixas tiñan diñeiro e a
sua estrutura era demasiado
conservadora para permitir grandes aventuras empresariais. lnditex superou este problema e puido rachar a dinámica dependida
do atraso económico do país."
Xabier Vence tamén recalca aliberdade de movimentos que alcanzou ao non estar atado aos
créditos bancários. "A expansión
de Amáncio Ortega deuse paso
a paso e cunha solidez total.
Grácias á sua conexión excelente co desexo dos compradores,
consegue rendibilidade suficiente para lanzarse ao seguinte
banzo no seu crecimento. lnditex segue unha política exemplar de reinvestimentos. Todos
os gañes reverten novamente
na ampliación de capital."
Ese modelo de construción dun
grande império económico con
alicerces de capital imobiliário ten
moita importáncia para explicar o
seu éxito no mercado bursátil.
Nos tempos da "nova economia",
o fracaso do capital virtual segue
a arrastrar as bolsas de todo
Ocidente polos chans da pantasma da recesión para os especuladores. Os financeiros que viven
da renda variábe1· precisaban
desde hai ben tempo un cabalo
gañador que correse con outro
xeito, sen ponto com, sen valores de futuro pero cunha rendibilidade a proba de crises conxunturais e unha fortuna xa conseguida en matéria de excelentes
locais nos mellares recunchos
das zonas comerciais das capitais do mundo desenvolvido. •

Zara é o puntal máis importante do império de Arteixo e cartaz pennanente de publicidode para a compañia.

Os traballadores,
á sombra do foco da glória
O tramo de accións que a dirección de lnditex colocou cun
descanto especial do 1 O por
cento para os trab~lladores do
grupo non acabou de se cubrir.
Xordamente, o cadro de operários negoulle á compañia esa
afirmación dé que os gañes son
de todos. De momento, parece
que uns reciben a luz dos focos
da glória e outros seguen á
sombra dos obradoiros.
As relacións laborais son o aspecto máis criticado do modelo
exitoso de Amáncio Ortega. Parece probado, coas estatísticas
sobre salários, que estes non
están acordes cos benefícios
obtidos. Constantemente saen
denúncias sindicais nos campos

Segundo o economista, a
maior eiva do modelo lnditex
está nas cooperativas subcont rata das. "Durante moitos
anos falouse de que estas ficaban no interno da economia
informal, sen direitos para as
costureiras que traballaban
moitas horas diárias para ZaXabier Vence relaciona os baixos custos de lnditex coa políti- . ra. Hoxendia, a empresa conseguiu regularizar toda aqueta
ca de salários precários, ainda
bulsa de traballo irregular mais
que non considera que este feié certo que as suas condito teña influído moito·no seu desenvolvimento. "Esta política
séguena o 100 por cento da~
empresas téxtiles do mundo. E
un sector que vive unha grande
explotación. lnditex déixase levar por esta dinámica pero o nivel dos seus traballadores non
é dos piares, nen moito menos."

da produción e da comercialización sobre as condicións de
traballo e permanece na dúbida
a legalidade dunha gran parte
das cooperativas auxiliares que
participan na ~laboración de
roupa para a rede de tendas.

O sociólogo teima en que, a
longo prazo, unha vez obtida
unha posición tan vantaxosa no
mercado, o investimento nos recursos humanos pode ser a mellar baza para se manter na elite. "Se todo vai ben, que vaia
ben para todos os que conseguiron que a compañia estea na
altura. Os traballadores, motivados e identificados coa sua empresa, poden chegar a ser criadores, motores de novas expansións e participantes activos na
consolidación do modelo."
Sen esquecer a dificuldade
dun mercado no que Galiza
non ten todos os elementos na
sua man, tal e como lembraba
Isaac Diaz Pardo en La Voz de
Ga/icia, lnditex pode chegar a
mudar a sua estratéxia de prioridades no mercado. A inxección de capitais chegados desde a bolsa serve para amortizar compras de sedes sociais
dalgunhas marcas e consolidar
a criación da nova rede de tandas de lenceria Oysho. O futuro, ainda sen escribir, pode ver
nacer un novo lnditex, fortaleza empresarial e motor lab()ral
e económico do país en todos
os sentidos.• ·

Galiza, marca de água invisíbel
Di a lenda que as marcas de lnditex son asumidas como próprias
por cada un dos países nos que
o grupo se estabeleceu. Asi como neutros negócios foi fundamental incidir na orixe galega para conseguir o éxito, as características específicas do sector téxtil fan necesário que o espírito da
empresa, obviamente galega, fique diluído nunha marca de água
invisíbel.
Afirma Fermin Bouza que a identidade galega dáse, no nivel empresarial, cando pode ax udar a
vender o produto. "Pescanova
presume de ser galega porque
vende peixe e marisco, dous elementos moi vencellados no imaxinário colectivo a Galiza. Zara
ou Pull & Bear non teñen necesidade de daren esa imaxe. O feíto
. da sua galeguidade vai implícito."
Miguel Cáncio ere que Galiza debe verse nese seu espello que é
lnditex. "Non nos representa, dános un camiño que se pode seguir para cambiarmos. Somos o
país, xunto con Brasil, que ten
unha máis elevada relación entre

prazas de funcionários e aspirantes. Non existe interese en correr
riscos, en participar na evolución
da sociedade, en medrar a base
de esforzo. Preferimos a comodidade de sentar á espera do diñeiro público", recalcou.
Segundo a sua opinión, os triunfos de lnditex son tamén do resto
da sociedade galega. "Ortega escolleu o máis difícil. Fixo da· área
metropolitana da Coruña un campo moi dinámico, que se reproduce tamén en Vigo e que pode
converter a Galiza noutra causa,
nun país con posibilidades reais
de progreso. Que superasemos a
Catalunya no téxtil é algo asi como cando o Deportivo gaña no
Camp Nou e vence na Liga."

Multinacional galega?
A teoría económica non se pon
de acordo sobre cales son os parámetros fixos dunha multinacional, pero para todos os expertos lnditex cumpre as premisas
básicas. O feito de posuír capital
próprio en vários países e de
combinar a produción en vários

continentes serve como mostra
de análise.
Xesus Vega entande que estamos diante dunha multinacional
galega atendendo a vários supostos prévios. "Se por multinacional entendemos unha empresa que actua e vende produtos noutros mercados, hai moitas
que entran nesa catalogación. Se
ademais de vender, produce, ese
é o modelo no que se·encadra lnditex. Ten unha forte e sólida preséncia neutros estados, mália
que o seu campo de actuación
estea limitado á fabricación ecomercialización téxtil."
Xabier Vence considera que alcanzou o grao de multinacional e
atópase entre as maiores do
mundo. Tamén Cáncio reflexiona
de xeito semellante. "Agora mesmo está por riba de Benetton en
canto a peso específico no mundo da moda". Sen precisar campañas de Toscani nen patrocínios na fórmula un. "Cada tenda
é un investimento en publicidade. Non precisa nada máis", confirma Vence.• ·

A astúcia á hora de atopar men:ados rendíbeis foi unha das bases da empresa.
Na imaxe, unha tenda de lershlca, a marca máis barata do grvpo, sen-renunciar
á clonación dos novísimos deseños das capitais da moda.
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Na capital catalana teñen.censado a 2.143 sen.teito
O futuro

residencial do
último
estaleiro
da Coruña
O comité de empresa de Asti~
lleras V aliña vai solicitar unha
entrevista co alcalde da Coru,
ña, Francisco Vázquez, para
que clarifique cal é o futuro
da empresa e para demandar
que os terreas continuen sen,
do de uso industrial. Hai xa
dous anos que foron recalifi,
cadas os terreas do estaleiro
para convertilos en zona resi,
dencial, coa intención de
construir 130 vivencias. O pa,
sado 10 de Maio os traballa,
dores celebraroÍ1 unha asem,
blea na que se lle informou de
que podian apresentar alega,
cións ao Plan Xeral de Orde,
nación Municipal (PXOM)
debido a uns cámbios na deli,
mitación de Costas. "Pero es,
tas alegacións non varian na,
da, é dicer, en calquer mo,
mento ·poden empezar a cons,
truir", explica Alfredo Bocija,
secretário comarcal da CJQ,
Metal.
Ainda que o empresário ma,
nifestou publicamente que o
estaleiro noñ vai pechar, Bo,
cija sinala que nos planos do
concello os terreas xa apare,
cen en mans de inmobiliárias.
A posibilidade _do translado
non resulta <loada a primeira
vista. "Hai que ter en canta
que un estaleiro non é unha
· nave industrial calquera que
se pode cambiar de ubica,
ción", sinala o responsábel de
Metal.
Ao redor de cen persoas están
empregadas en Valiña, situado
en Oza, unha empresa que pa,
deceu unha crise forte hai seis
anos, pero que nos últimos
tempos foise recuperando.
Ten carga de traballo e é a
única empresa que queda na
cidade adicada á construción
naval. "Nón ppde entenderse
que ese afán por construir un,
ha cidade bonita, causa que
todos compartimos en princí,
pio, poda condenar á desapa,
rición a unha empresa que
desde hai moitos anos ven
construíndo barcos con moito
éxito", comenta Alfredo Bo,
cija. Na central sindical con,
sideran que A Coruña estase
a converter nun · deserto in,
dustrial con empresas en peri,
go de desaparición como 'Ta~

bacalera, Santa Bárbara, Vara,
deros Coruña e agora Valiña.
"A operación está encamiña,
da a que algunhas empresas
inmobiliárias saian enriquecí,
élas sen importarlles en abso,
luto que mái de cen famílias
queden sen o seu méio de vi,
da", conclue Bo~ija. +

Os mendigos de Barcelona non eran galegos
A notícia saltaba como titular: · "Un informe revela que
grande parte dos indixentes de Barcelona son de Galicia".
Hai vinte anos nunha notícia ~emellante confundiran portugueses con · gal egos. Desta volta calcularon mal as porcentaxes e a nova sensacional desinchouse. Apenas 100
sen teito din que a sua última residéncia foi no naso país.
O Departamento de Asuntos Sociais de Barcelona apresentou o
pasado 22 de Maio un informe
sobre as suas actividades. Unha
parte deste traballo adicábase á
analisar o censo elaborado sobre os sen teito, realizado a
efectos de seguimento sanitário
polo departamento municipal.

As cifras obtidas neste informe
sinalan que hai unh~s 2.100
persoas sen teito, de hábitos
nómadas nas grandes cidades
que é onde atopan marores
probabilidades de subsisténcia.
Unha das perguntas dese censo referíase ao seu último lugar de residéncia, que non ".:le

nacimento, e do total un 38%
eran de diferentes pontos do
Estado español. No desglose
desta porcentaxe resultaron
que 300 viñan de Galiza. A
maioria destas .persoas durmen
en algun dos 33 albergues públicos e só 300 se negan a ser
atendidos polos servícios sociais municipais.
Desde o Concello de Barcelona
non se explican a enormidade
das informacións que apareceron na Galiza, que supoñen que
se deben a unha mala transcrip-

ción de axéncia. De feito, un
dos máis sorprendidos foi o presidente do Centro Galega de
Barcelona, Olegario Sotelo
Blanco, que asegurou que nos
tres anos que leVa na presidéncia só apareceu unha persoa a
pedir axuda.
No censo de Barcelona de
1996, 39.199 persoas declaraban ter nacido na Galiza, ainda
que se estima que poden ser
unhas 120.000 persoas de orixe
galega as que realmente residen na capital catalana.+

En Cam~ados organizan unha mostra permanente para achegar oescultor aalunas evisitantes

'Por que o noso instituto se chama Francisco Asorey?'
Aparece como unha iniciativa orixinal para outros centros de ·ensino
de ~ecundária: organizar unha exposición permanente, non pontual,
que lembre a alunas e visitantes
porque un instituto de Cambados
se denomina Francisco Asorey. O
grande escultor cambadés, do que
artistas tan recoñecidos e actuais
oomo Francisco Leiro recoñecen a
sua enorme influéncia, pervive no
instituto através de fotografias e
poemas que amosan a sua obra,
tocada pola vangardas da época
pero cun selo persoal. Nomeado tillo adoptivo de Compostela ho ano
1959, Asorey morre tres anos máis
tarde e está soterrado no Panteón
de Galegas Ilustre de Bonaval.
Non son poucos os profesores
que tras propoñer e votar o nome
do instituto, preocúpanse de que
os estudantes coñezan quen foi e
que fixo a persoa que denomina
o centro. Casos como o de Celso
Emílio Ferreiro, Álvaro Cunqueiro, Castelao ou Otero Pedrayo téñeno máis facil, ao estaren incluídos como escritores nos programas formativos. Outros corren o
risco de diluirse co paso do tempo. Recentemente en Oleiros os
profesores do IES Maria Casares
rememoraban con diferentes actos á grande actriz galega-francesa. O novidoso da iniciativa de
Cambados é que se trata dunha
exposición permanente.
Unha mostra que inclue imaxes
·das suas obras máis representativas quedará no instituto'. Son paneis de case dous metros de altura que cubren un parede coas pezas de Asorey. Pero tamén está
instalada unha série,de fotografias
que lembran os seus datos biográficos e levouse a cabo o 17 de
Maio unha montaxe multimedia
con textos de diferentes autores
como Eladio Rodríguez, o seu paisano Ramón Cabanillas, a quen
en 1958 lle adica o monumento
que se pode visitar en Cambados,
Bemardino Graña, Castelao, Curros Enriquez e Roberto Blanco
Tarres. Alunas do centro participaron nesta montaxe na leitura, no
son ou na iluminación. "Esta idea
xurdiu nun claustro a princípios de
curso, queriamos que a xente que
entrara no centro soubera quen
era Asorey. Toda a comunidade
escolar participou no. proxecto",

explica Adela Leiro, unha das profesoras. O vindeiro 1O de Xuño repeti rase a montaxe multimedia
con imaxes realizadas por ordenador xa para calquer que queira
presenciala; tamén está a disposición de quen a demande a mostra

fotográfica, que se levantará das
paredes ese mesmo dia.
lncansábel traballador e de funda
relixiosidade, con vinte anos Asórey xa está a traballar como profesor de debuxo e participando

na Exposición Nacional de Santiago coa paza A viuva do pescador, que obtivo o segundo prémio. Antiacademicista, o mar, a
muller e a relixión foron algunhas
das fontes recurrentes nas suas
obras. No ano 1918 gaña a oposición para escultor anatómico da
Facultade de Medicina de Santiago, cidade na que se instala definitivamente. Xa no ano 1926 a
Exposición de Belas Artes de Madrid concédelle a medalla de ouro
pola obra San Francisco. Seguirán nos vindeiros anos o Monumento a Cuba, a Nai de Dor, hoxendia en Silbo, o altar do Centro
Galego de Bos Aires e o Cristo
da lgrexa de Moiá de Barcelona.
Despídase do seu traballo de
profesor en 1959 con homenaxes da Universidade e do concello de Santiago. Das obras citadas e doutras destacadas expóñense agora as imaxes no instituto cambadense. Trátase de
dar a coñecer a sinxeleza dunha
traxectória marcada polo expresionismo humanista e o realismo
primitivo. Nas figuras de Asorey
recoñécense a plasmación da
imaxe e sentimento da Galiza do
seu tempo. Agora todas as persoas que pasen polo instituto
atoparanse con el e a humanidade das suas esculturas.+
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"Unha boa operación de marketing, dous polo prezo de
un", asi explica o director de
El Correo Gallego, Rey Novoa,
a distribución conxunta deste
xornal con El Mundo. Unicamente? Afirma que si. Pero se
El Correo Gallego estaba consolidado e El Mundo era incapaz de entrar na Galiza, que se
lle oferece ao xornal galego?

O certo é que até o de agora
existian informacións publicadas
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El Correo Gallego e El Mundo, nun mesmo plexiglás

Segundo explica Rey Novoa na
prática os únicos cámbios que se
producen por este convénio é a
oferta "dous por un" e supresión
por parte de El Mundo da edición
de Galiza. El Correo Gallego vai
manter todas as seccións. Pero,
non poden entrar en contradicións as liñas editarais dos dous
períodicos?. Segundo o director
do xomal galego isto non supón
nengun problema, "cada un vai
ter a sua própria liña editorial,
non hai condicionantes de nengun tipo, nen cámbios en canto a
accionariado, conselleiros , redactores ou na dirección. Mantemos a nosa independéncia en
canto ao que se publique".

~·-
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As empresas ~egan que existan cámbios no accionariado enas suas liñas editoriais

Apartir do dia 1 de Xuño os leitores de El Correo Gallego ou El
Mundo receberan os dous xornais por 150 pesetas todos os
dias da semana e o Domingo,
con suplementos, por 275 pesetas. "Levabamos anos falando e
meses negociando para atapar
unha fórmula coa que apoiarnos . Entendemos que se trata
dunha boa operación de marketing e de fomento da leitura de
prensa , que vai incrementar a
difusión dos dous diários", explica o director de El Correo Gallego Xosé Manuel Rey Novoa.
"Os periódicos distribuiranse retractilados para que parezan unha unidade -engade. A idea é
que os dous produtos sexan
complementários. El Mundo suprime a edición de Galiza porque ten unha maior oferta ca
nós de internacional e nacional,
e nós, centrarémonos máis na
información de aqui".

••

Reclaman a licenciatura
de Traballo SoCial
Estase a desenvolver a nível
estatal unha campaña na que
se reclama do Consello de
Universidades a criación da Licenciatura de Traballo Social.
Na Galiza apoian esta demanda o Coléxio de Diplomados
en Traballo Social e Asistentes
Sociais de Galiza, a Escala
Universitária de Traballo
Social de Santiago, a Xunta de
Titulación de Traballo Social
da Faculdade de
Humanidades de Ourense, a
Asociación de Estudantes de
Traballo Social de Santiago e
a Asociación de Ourense.
Apresentan en Lugo o dia 31
de Maio a campaña no centro
de servizos municipais "A Milagrosa". Co lema ''Traballo social, licenciatura xa", no acto
estarán presentes traballadores sociais desta província. •

Ocolectivo RUA analisa
o urbanismo da Coruña
en Barcelona

Pedro J. Ramirez, Feliciano Barrera e Mariano Rajoy celebrando a alianza.

por El Mundo en Galiza que segundo a sua entidade pasaban a
seren incluidas na tirada estatal.
Rey Novoa explica que apartir
de agora a fonte de información
para esas novas vai ser o xornal
que el dirixe, "a nosa redacción
vai ser a corresponsal".
Con esta alianza El Correo Gallego pon a disposición de El
Mundo e dos intereses desta
empresa, un mercado galega no
que até o de agora este xornal
non conseguira consolidarse ,
"Non acreditamos no imobilismo
-di Rey Novoa. Isa non é un
problema. Os galegas xa non
ternos medo ao que veña de tora, nós negociamos de igual a
igual. Por que non irnos apostar
por esta alianza se podemos
conseguir aumentar a nosa difusión?", explica ao tempo que
aclara que o convénio ten unha
duración de dous anos e médio.

A operación pode entenderse
como un primeiro paso para unha futura absorción por parte da
empresa española de El Correo
Gallego. "E inevitábel que a
xente pense iso -constesta Rey
Novoa. Pero en todos os fólios
do convénio especifícase que
os dous xornais manterán a sua
independéncia e autonómia' empresarial".
O grande perxudicado por esta
oferta poderia o ser O Correo
Galega. Rey Novoa négao.
"Nesta primeira fase non entra a
formar parte da alianza, pero
non descartamos a posibilidade
de que nun futuro os leitores
poidan esco'ller ao mercar El
Mundo entre O Correo Galega e
El Correo Gallego, e asi fomentar o bilingüísmo. De calquer, .
xeito os sete anos de vida deste
xornal, indican que os leitores
de O Correo teñen unha militáncia afectiva co idioma, son fieis

e moi específicos, un público urbano, formado, ligados ao ensino e a cultura". .
Para mellorar a sua oferta, El
Correo Gallego reforzará as
suas delegacións, sobre todo as
máis "abandonadas", é dicer,
Montarte, Lugo e Ourense, e asi
"potenciar a edición única. Nós
o das províncias témolo superado -afirma o seu director- apostamos por unha Galiza única
con capital en Santiago". A
alianza editorial apresentouse
no Hostal dos Reis Católicos, en
Compostela, o Martes 29 de
Maio, nun acto no que interviron
o presidente do grupo Unión
Empresarial S.A., Alfonso de
Salas, o director de El Mundo,
Pedro J. Ramírez, o director de
El Correo Gallego, Rey Novoa,
o seu editor, Feliciano Barrera e
foi presidida e clausu·rada poló
vicepresidente do Governo, Mariano Raxoi.•
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Falamos ese día do lince e cómpre saber que
o nome tradicional en galego é lobo cerval, é
dicir "comedor de cervos". Con esa denominación -anterior á de lince- atopámolo no
sur de Europa. Mais hoxe queremos falar do
auténtico lobo, do canis lupus.
Como é sabido, o lobo -o animal probablemente máis temido no noso continente- foi
abundante en toda Europa. Hoxe en día desapareceu de moitos países pero a súa presencia segue viva na cultura e na lembranza das
xentes. En Francia, por ,exemplo -onde foi
reintroducido hai pouco, pois xa desaparecera- os topónimos formados co seu nome son
os máis numerosos de entre os formados a
partir de animais.
En Galicia -onde segue ben vivo- deixou
abundante pegada. Dende xogos, cantos e lendas (como a da raíña Lupa) a refráns, apelidos
e topónimos. De nomes de lugares poderíanse
citar dudas. Ahonda con lembrarmos Lobeira,
Lobelle, Lobás, Lobaces, Lubián, Matalobos,
Lobomorto, Cova do Lobo, Serra da Loba e
Cordal de Lobos. E de persoas citaremos o

O FÍO DALINGUA

O lobo
antigo nome Lapo e o apelido actual _López.
Da importancia do lobo testemuña o feíto de
que se parta do seu nome para caracterizar
outros animais diferentes. Semellante ao caso do lobo cerval é o do lobo mariño, un mamífero pinnípedo da familia dos otáridos.
Outra testemuña é a abundancia de expresións e frases feítas partindo de lobo.

As cualidades que se lle atribúen son a fortaleza
e a resistencia (de aí veñen peito de lobo, ser un
lobo de mar ou que nalgunhas partes denominen lobada á acometida con moito pulo ao traballo), a voracidade (de aí proceden un.ha fame
de lobo, comer coma un lobo, lobear ou lobada) e
II).áis a crueldade e a rudeza (lobadío é sinónimo

de áspero, fero). Se o ollar do lobo - animal que
ás veces representa ao Demo- infunde terror
(parece que viu o lobo), tamén se lle teme ao lobicán, cruce de can e lobo. E a terrible metamorfose da tradición é a do lobishame.
Con lobo, como con outras palabras, acontece que ternos unha triple raíz: a galega, xa
transformada, a latina e máis a remota grega.
Por exemplo en lobacho, lupino e licantropía.
Entre as curiosidades de raíz galega sinalaremos que ao parecer o nome do peixe chamado robalo procedería de lobo, pois sería antigamente lobarro que desprazou as sílabas. De
raíz latína son lúpulo (o nome da planta é un
diminutivo: "lobiño") e lupanar, denominación empregada xa na antiga Roma a partir
de lupa, "loba". E do grego lycos procede liceo. Explicámolo: o local no que Aristóteles
estableceu a súa escola foi coñecido co nome
de Liceo por se atopar a rentes dun templo
adicado a Apolo Lycos, é dicir "Apolo matador de lobos".
·
¡Lobos non nos coman!+

Convidados pola Universitat
Politécnica de Catalunya os
membros do colectivo RUA
de Recuperación Urbana e
Ambiental participaron nas
Xornadas lnternacionais pala Defensa do Património
que se celebraron os dias
24, 25 e 26 de Maio. O encontro, organizado pola
asociación SOS-Monuments,
ten como finalidade criar unha rede iberoamericana que
faga forza frente á progresiva perda de património cultural e social. O colectivo
RUA analisou o urbanismo
da cidade da Coruña durante
os últimos 18 anos como
exemplo de "depredación do
património histórico e construído". lncidiron no caso do
asilo de anciáns de Adelaida
Muro como exemplo da política municipal de eliminación
de espazo público e asistencial.

.

Racismo e DA,
,
preocupac1ons
de Amnistia Internacional
no 40 aniversário
Con motivo do 40 aniversário
do nacimento de Amnistía Internacional, a organización fai
un balance da sua traxectória
e apresenta o informe anual.
As preocupacións de Al no
Estado español céntranse especialmente na violación dos
direitos humanos dos
-inmigrantes "cunha nova lei
que restrinxe gravemente os
direitos das persoas indocumentadas". Tamén inclue no
informe un apartado adicado
a ETA condenando a marte
de 23 persoas durante o pasado ano. Segundo Amnistía,
catre décadas despois, o desafio continua sendo enorme
xa que ainda que a tortura
' estea proibida, "en dous de
cada tres países segue
cometéndose en segredo e ·
ainda existen moitos
governos que permiten que
os seus axentes encarceren
· arbitrariamente, asasinen ou
cometan desaparicións con
impunidade. •
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UNHA TRAVESIA QUE DESCOBRE o PATRIMÓNIO sn"GULAR DA COMARCA DA MARIÑA
contemplarse tamén as "bestas
bravas", cabal os que viven en liberdade e cuxa "rapa" ou corte
de crinas e marcaxe a fago
constituie un espectáculo único.

De vagar por Mondoñedo

Restos da fortaleza rocheira de Pardo de Cela no Pico da Frouseira. Desde aqui pode observarse tocia a comarca.

-0- PAULA BERGANTIÑOS

Séntese a auga e a cor da terra na Finca Galea. Entre
lusco e fusco preside a paisaxe a torre do homenaxe do
noutrora castelo do Mariscal que chegou a inquietar
aos Reis Católicos e que rematou os seus dias decapiA Rota toma o nome do lexendário Mariscal Pero Pardo de
Cela, que viveu nestas terras os
máis significativos acontecimentos da sua existéncia. O periplo
escomeza en Foz e a primeira
parada é San Martiño. A sua
igrexa -catedral máis antiga da
península que se mantén en
pé- foi sé episcopal desde o
ano 870 ao 1113, data na que o
Concílio de Paléncia acordou o
seu traslado a Vilamaior do Val
de Brea, a actual Mondoñedo.
A lgrexa construiuse -segundo indica a hi::;toriografia- sobre un
mosteiro cuxa antigüedade se remonta aos tempos da monarquia
sueva. Alguns autores, entre eles
Vicetto, Amor Meilán ou Villamil e
Castro, indican que este mosteiro
foi entre os século vm e 1x o centro
cultural l)'láis importante da cris. tiandade na Península. ldentificouse como o "Mosteiro Maximj'm

e aparece referido na ·división Parroquial que se fixo no Concílio
celebrado en Lugo no 569.

Desde a Frouseira
'
De camiño cara o Valadouro, na
parróquia focega de Santa Cília,
atópase "o pico da Frouseira", no
que Pardo de Cela tiña emplazada a sua fortaleza rocheira. Conta a lenda que o Mariscal foi traizoado polos seus criados, após
un duro cerco ordenado polos
reis Católicos con tropas a9
mando do Capitán Mudarra. A
Frouseira, onde ainda se observan múltiples restos do castelo
que Cabanillas deu en chamar
"muro das lamentacións da galeguidade", pódese aceder en coche. Cos seus 416 metros de altitude convértese nun mirador
privilexiado desde o que observar toda a Comarca de A Mariña,
a sua costa inzada de praias, os

A.N.T.

tado na Praza de Mondoñedo. É un dos paraxes que oferece a Rota PiJrdo de Cela artellada a princípios dos anos
setenta. História, cultura e património natural xúnguense na visita que arranca de Foz como unha auténtica
viaxe através do tempo para descobrir a Galiza medieval.
vales e a viciña
serra do Xistral.

santa unha autentica sorte de
illa etnográfica
onde se conservan algunhas das.
tradicións máis
nasas e un importante património arqueolóxico
nuns casos en
vias de estudo e
noutros descoñecido. Forma parte
dese legado a
área megalítica
do Curro de Santo Tomé, co seu
dolmen, mámoas,
vários círculos lipticos, pedras
abaladoiras e pedrafitas. Ao seu
pé, e ainda por investigar, fican
as ruinas dunha antiga edificación cunha planta que responde
as construcións características
do monacato Irlandés. Nos mesmos montes do Xistral poden

História,
cultura e
património
natural
xúnguense
na visita

Non moi lonxe, no
Castro de Alfoz
érguese a torre
do homenaxe. Foi
reconstruida no
x1x sobre os restos do que fora
outrora Castelo
de .Pardo de Cela
e poderia albergar nun futuro un
museu e un conxunto de vivendas
da época medieval. As suas costas a Fir.ca Galea, cruzada polo
Rio Ouro e na que a auga se
converte na protagonista dun recinto para o lecer que exalta a
, natureza e a tradición.
O Valadouro, dividido nos Concellos de Alfoz e Ferreira, repre-

Mon~oñedo, cidade histórica e
monumental, é un lugar para visitar demoradamente, dificil de
descreber sen o risco de esquecer algun recuncho de interese.
Unha das citas inexcusábeis é a
que compre facer á Catedral da
Asunción con fachada do século
XVIII e ao seu museu diocesano.
Da Catedral destaca a sua portada románica con rosetón oxival,
restos de pinturas murais do século xv1, baixo o órgano do xv111 e
a imaxe da Nosa Señora a Inglesa, fermoso exemplar da escultura gótico-turodiana. Asemade
coñecer Mondoñedo é reencontrarse a cada pegada coa lembranza dalguns dos grandes persoeiros da nosa história, nativos
da vella cidade, como Pascual
Veiga, Leiras Pulpeiro, Noriega
Varela, Lence Santar ou Cunqueiro, a maioria enterrados no
cemitério vello. Nas proximidades da cidade, as cavas do "Rei
Cintolo": salas con estalactitas,
correntes subterráneas de augas
frias das que falan landas que
permanecen vivas ao longo das
Terras de Mondoñedo.

De volta a Foz, a nove kilómetros
de Mondoñedo, áchase Vilanova
de Lourenzá e o seu mosteiro de
San Salvador. A fachada é obra
de Femando das Casas, o autor
do obradoiro Compostelá. Un pequeno museu con obxectos litúrxicos, o sártego do Conde Santo
-fundador do cenóbio- e o nutrido e fermoso relicário son o máis
salientábel desta lgrexa cuxa visita non resulta doada. O Conde
Santo, ven a ser Osório Guterres,
sogro do rei galego Ramiro 1 que
-segundo conta a lenda- arribou
morto nunha arca de Pedra na
Ria de Foz, un retazo de história
que lembra e entronca coa tradición artúrica.
A Rota Pardo de Cela encerra
un grande interese histórico, cultural e paisaxístico. Percorrela é
reencontrarse coa Galiza medieval desde a plenitude do Reino
Suevo, aos grandes proomes do
ano mil, no dicer de Cunqueiro,
para rematar con quen finou a
etapa máis rica e impresionante
do naso pasado.+

San Mar1iño, a catedral máis antiga da península
Os qL1ince bispos que chegou a
ter San Martiño, a primeira das
visitas, fan intuir a sua importáncia histórica. O primeiro de~es foi
Sabarico, que chegou procedente de Dúmio ao trasladarse a sé
episcopal despois de seren saqueada a cidade portuguesa poJ
los árabes. O último, e responsábel do seu traslado a Valibria, actual Mondoñedo, foi Nuño. Entre
estes; a catedral acolleu a outras
figuras senlleiras como San Rosando fundador do mosteiro de
Celanova, bispo de Íria e o persoeiro político, xunto a Osório
Guterres, máis destacado da Galiza do século x. Descobrir San
Martiño significa tamén reencontrarse con San Gonzalo, eclesiástico galega de princípios do
século v111, cuxos milagros se
manteñen na tradición popular e
conectan coas lendas doutros

pavos atlánticos, particularmente
de San Patrício de Irlanda.
Esta lgrexa, en cuxo adro foron
enterrados boa parte dos mercenários ás ardes de Mudarra que
sitiaron a Frouseira, despertou
sempre o interese de historiadores e estudosos da arte, que a
consid~ran como exemplar único
do pre-románico galega. O templo é de tres naves, con aspeito
basilical. Aos ·séculas x11 e x111
pertencen os elementos arquitectónicos e decorativos máis importantes, aínda que permanecen outros de épocas ·anteriores.
Os capiteis vístense con iconografia que nalguns casos representa figuras fantásticas de difícil
identificación e neutros pasaxes
bíblicos, como o rico Epulón, o
pobre Lázaro ou o degolamento
de San Xoán Bautista. Conserva

tamén unha singular colección
de canecillos no alero e no tímpano da.fachada figura o románico "agnus dei" e a cruz, asi como
un pequeno rosetón tetrafoliado
cunha curiosa cruz grega.
Especial interese encerra un retábulo pétreo sobre cuxo significado os expertos manteñen distintas versións. Chamoso Lamas,
por exemplo, ·retírese a: el como o
máis antigo de Europa e ultimamen~e a opinión máis extendida
na crítica coincide en situalo no
século 1x e en estabelecer como
o motivo o combate contra o Priscilianismo. Na mesma estáncia
-ainda que na actualidade moi
deJeriorados- perduran os frescos descubertos nos anos vinte
polo pedagógo Salgado Toimil e
que supoñen un caso escepcional no románico galega.+ ·
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Aprensa de Madrid intenta dixerir a resaca eleitoral basca

.

Vera e Barrionuevo
., ,
reingresan en pns1on
baixo o terceiro grao

Os perdedores pechan .fileiras tras
do seu fracaso en Euskadi
zada antinacionalista de imperativo democrático".

-0- B. LAXE

Os resultados eleitorais do
País Basco levaron a moitos
comentaristas e políticos e
poñer de manifesto os erros
e os perigos da política de
Aznar. Pero outros preparan
unha segunda batalla antinacionalista a desputar en
terras galaicas. O debate está máis no PSOE ca no PP.

O específico desta campaña basca é, para Pérez Royo, que "por
vez primeira nunha eleiccións autonómicas foi o Governo da nación o protagonista das mesmas.
E foino como un Governo faccio- .
so", isto é, "coma un governo que
convirte o seu princípio particular
en interés nacional. O problema é
que o Governo do PP foi faccioso
sempre".

José María Aznar non só ten
mal perder (xa se viu con anterioridade que tampouco sabia
gañar) senón que, como afirma
Eduardo Haro Tecglen, "o home que sobre unha enteléquia
e unha ambición persoal mete
ao país nunha aventura desgraciada e logo ri do seu desastre e engade que este é o
comezo da loita, non é un calquera. Coidado con el".
O PP non desactivou nengun
dos seus frentes de campaña
eleitoral. Tardou duas semáns
en dixerir o desengano eleitoral
- basco, pero segue a manter a
necesidade dun cámbio de réxime, de acabar co "pesadelo nacionalista" criminalizándoo. O
columnista de El Mundo Federico Jiménez Losantos (tiroteado
nunha perna por Terra Lliure en
Catalunya por impulsar unha
campaña contra 0 catalán) considera que a cruzada contra o
nacionalismo democrático é
máis necesária ca nunca porque, en eséncia, todos os nacionalismos son criminais.
Pero xa se comezan a levantar
voces contra esta campaña
que , de continuar, conducirá
ao Estado español a unha fractura non vista desde 1936. Diego Ramírez, outro comentarista madrileño, afirma que "o
sentimento antinacionalista
que se fomentou en toda España é real e esa ferida seguirá
aberta moito tempo [Aznar]
caído que poderia endereitar o
proceso autonómico seguindo
a liña de Alianza Popular e
Fuerza Nueva. Creo que coa
bandeira da unidade nacional
( ou máis ben unicidade nacional) pasaría a trasladar o

O conselleiro delegado de Prisa,
Juan Luis Cebrián, afirma nun
artigo en El País, que el, antinacionalista notório, sentiuse aliviado polo triunfo do PNV, ante
a campaña alimentada contra o ·
nacionalismo con "espíritu case
de cruzada".
Critica Cebrián tamén ao PSOE
por apoiar a estratéxia de configurar "un frente político que utilizou partidáriamente ás vítimas
do terrorismo, incluso ás que,
evidentemente, non comparten
para nada as suas análises", e a
satanización do PNV e dos seus
principais dirixentes.
A prensa en Madrid insiste no estilo anterior ás eleicións. Unhas declaracións de Ana·
sagasti á TV mexicana conxeláronse tres dias e só se falou delas despois do asasinato
de Santiago Oleaga.
A.N.T.

modelo popular basco a Catalunya e Galiza. Na sua carreira, ademáis, logrou involucrar
ao PSOE".
Pero unha parte dos socialistas
non só sabían antes das eleicións a que os conducía esta
política (estaban a escribilo
nas páxinas de Deia ), senón
que tentaron xirar sobre a marcha. Agora, liderados por Felipe González (con Chaves,
Guerra e lbarra na mesma onda) e co claro aguilloamento do
PSC de Pasqual Maragall, pretenden un cámbio de rumo no
PSOE que obrigue tamén a Aznar a rectificar.
Non vai ser fácil. Zapatero sabe que, de rachar o pacto antiterrorista, que tiña como principal obxectivo "desbancar ao
PNV de Vitó ria", como recoñe-
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cen agdra moitos socialistas, a
bateria mediática dirixirase tamén contra eles sen contemplacións, resucitando todas as
pantasmas familiares da sua
etapa guvernamental. Hai xente no PSOE, os que sofriron
ese acoso, que están dispostos a enfrontalo. Outros, coma
Zapatero, cavilan que facer,
pois pensan que sofrer agora
unha nova campaña impedirialle levantar "o seu proxeto".

Discrepáncias no PSOE

Recorda Cebrián que "o máis
elemental manual da democrácia obriga a distinguir entre obxectivos e médios (... ) Diferenciar entre métodos e fins pertence ao ideário básico das democrácias burguesas, por algo
chamadas formais. Calquer olvido de· tan simples regla esconde sempre unha frustración
autoritária".

Unha opinión própria
Tamén Xosé Luis Barreiro critica aos autodenominados "perdedores", afirmando que "ainda
existe unha antigualla que se
chama prensa nacional": Un
grupo de xornais que, "potenciados polas televisións públicas e
privadas, e convertidos en referéncia esencial das camarillas
de tertulianos que prodigan a
sua mediocridade polas cadeas
de rádio, conforman e controlan,
sen pudor algun, a opinión política de España".

Evidentemente existen discrepáncias internas. Javier Pérez
Royo pon de manifesto nas páxinas de El País como comentaristas do mesmo xornal están
a xustificar a sua opción despois dos resultados do 13 de
Maio. "Ninguén se viu no pasado obrigado a xustificar o porO· ex vicepresidente da Xunta
qué e o como dunha determinada opción persoal nun proretrátaos en La Voz de Galícia
ceso eleitoral. E menos, ainda,
afirmando que "non hai que tirar
a faceto dunha maneira non ·inmoitos exemplares, nen dispodividual, senón, en certa mediñer dunh'a oferta informativa rida, colectiva: en nome dos
gorosa e abundante, nen ter bos
"perdedores". Entre estes articolumnistas, nen ser leido nos
centros de poder político e ficulistas cita, ademais de a Fernanceiro. O único requisita esinando Savatér a António Elorza e a Patxo Unzueta. Non cita
xíbel é que veña de Madrid".
a Jon Juaristi, destacado dirixente de ETA no seu dia, que, . Barreiro refírse tamén a que a
segundo os mentideiros madriopinión pública "é un elemento
leños, foi quen redactou o disesencial do desenvolvimento
curso real afirmapdo que o esdemocrático" polo que "a polítipañol nunca tora imposto.
ca periférica se ve duramente
afectada por esa manipi..;lación".
Asi, conclue cunha opini.ón que
Pérez Royo considera que o reasumimos plenamente: "mensultado eleitoral foi o menos matres non solucionemos o problelo para o PSOE, "senón -perguntase- até cando teria perma- - ma da dependéncia inforamtiva,
será difícil que logremos crear
ñecido o PSOE como retén do
os valores e preferéncias que
PP?". Pérez Royo afirma que
sustentan un ha autonomia real".
non pode compartir que, para
Sen dúbidar que o recente conderrotar ao PNV ''tivéramos que
vénio entre El Correo Gallego ·e
subordinar sen matiz de ningun
El Mundo é outro paso máis na
tipo á estratéxia dun Governo
dirección contrária.+
·
faccioso que disfraza unha cru-

.

O ex ministro do Interior,
José Barrionuévo e o ex
secretário de Estado para a
Seguridade, Rafael Vera,
ingresaron o pasado 30 de
Maio na cadea Victoria Kent
de Madrid, na que
cumprirán os máis de tres
anos de prisión que lles
restan da sua condena no
caso do secuestro de -,
Segundo Marey en réxime
de terceiro grao, polo que
non estarán obrigados a
durmiren no cárcere.
Ademais de Barrionuevo e
Vera, terán esta mesma
.vantaxe penitenciária o ex
director xeral de
Seguridade, Julián
Sancristóbal, o ex xefe de
Policía de Silbo, Miguel
Planchuelo e o ex secretário
xeral do PSE en Bizkaia,
Ricardo García
Damborenea. + ·

Brutal carga policial
contra imigrantes
en Huelva
A policia nacional cargou
contra un grupo de perto
de 100 imigrantes cando
tentaban acceder á sede á
sede da Deputación de
Huelva para exixiren "papeis para todos", o
pasado 30 de Maio. A
carga policial provocou
un ferido entre os
imigrantes, pero ao redor
de 60 lograron entrar na
dependéncia
administrativa. Un dos
estranxeiros, de orixe
alxeriana, foi detido no
transcurso da operación
policial. Desde a
asociación humanitária
onubense Odite
resaltouse a brutalidade
da actuación das forzas
de seguridade e culpouse
á subdelegación do
governo nesta província
andaluza por non atender
as demandas do
continxente de
imigrantes. •

O 20°/o dos universitários
navarros falan basco pero
só o 4% pode estudalo
A reforma do Governo de
Nafarroa para "eliminar a
situación de favor para os
euskaldunes" na
universidade choca coa
realidade. O 20% do
alunado universitário tala
basca, pero só o 4% pode
estudar nesa língua porque
a Universidade f.ública de
Nafarroa só oferta aos
euskaldunes o 1,8% dos .
crétidos e unha carreira:
Maxistério, pero unicamente
nas ramas de Infantil e
Primária. Os profesores
basco talantes representan
o 7,05% e os que imparten
en euskera o 4,22%. En
toda a Administración
pública, só 1.380 das 18.281
prazas existentes obrigan ao
coñecimento do euskera e
prat1camente todas elas
corresponden ao ensino. •
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PACTO DA XUSTIZA

Lópe:z: Aguilar e Acebes escenificaron o pacto, pero a -sinatura final fa"!_se na Moncloa e non no Congreso.

va·¡seguir con poucos médios,.nas máns das asociacións profisionais e
sen ter en conta oEstado autonómico

Pacto er1tre PP e PSOE para a m~quilaxe xudicial
~A.E.

PP e PSOE reeditan un novo Pacto de Estado bipartito, desprezancto ás demáis forzas políticas parlamentárias. Co acordo acadado
tratan, segundo ambas formacións, de ~·axifizar e modernizar a Xustiza". O PP esquece o seu programa eleitoral a cámbio de atar de
novo ao POSE á sua política, despois do fracaso das eleicións bascas. Pero a Xustiza vai seguir carente de médios, controlada polas
asociacións profisionais e sen ter en conta a realidade autonómica.
A maioria dos titulares talan de
"reforma profunda da Xustiza",
ou de ''fito histórico", pero, as datas do acordo axudan, secadra,
a comprender moito mellor os
entresixos deste acordo político
que o único que fai é maquilar,
máis unha vez, a Xustiza sen resolver os problemas estruturais.
Despois do desastre eleitoral de
Aznar nas Bascongadas, arrastrando ao PSOE na sua caída cara o "totalitarismo faccioso" (en palabras de vários comentaristas
madrileños), o PP tiña que impedir
que os sopialistas os deixasen sós
e, logo, procurasen unha nova parella. A nova dinámica que' pretende .impulsar un ha parte do PSOE,
de achegamento ao PNV, angúria
a un Aznar que se sentiu moi cómodo co Pacto Antiterrorista.

Non son só os acordes do
PSOE con lbarretxe~ senón
que, se achegan as eleictóns
galegas .e, Aznar, trema pensando· nun segundo revés, que
Fraga perda o Governo. Non é
todo, pois elil Catalunya CiU baralla rachar co PP e mesmo Durán i Lleida recoñece publicamente que é moi difícil soster o
acordo .c oa direita española.
Mentres tanto, Maragall non s<?
lle tende a man a Pujo! senón
que define a .respeito do Estado
unha política mái·s catalanista
·que o próprio President.
Sabedores no PP do talante
pactista de Rodríguez Zapatero,
tanto que o pon como divisa po1.ítica, Aznar procurou un pacto
xudicial que evite ante a cidadania a idea de que o PP xa está

só coa sua enorme derrota e,
sobre todo, que o PSOE poda
chegar a outros acordos. Para
_lograr este ·obxectivo non lle importou esquecer totalmente o
seu programa eleitoral, tomado
como santa palabra ·neutras
cuestións desde que canta con
-- maioria eleitoral.

PSOE, non máis pactos
Non deben estar moi satisfeitos
no PSOE agora con estes Pac- tos de Estado pois o secretário
de organización do partido, Xosé Blanco, apurouse a afirmar
que os socialistas "non contemplan máis . cenários de acordes
de Estado . co PP'', despois dos
asinados en matéria antiterrorista e de Xustiza. Blanco recordou
que Rodríguez Zapatero se
comprometeu no último congreso a chegar a tres grandes acordos: terrorismo., imigración e
xustiza. Esqueceu Blanco que ·
Zapatero tamén prometera un
acordo en fínaciamento autonómico e, a perguntas dun xorna1ista "mostrouse optimista de
que se poda lograr un consenso
nesta matéria". Pero, voltou a

certificar que os "acordos de Estado acabáronse".
A vertente política deste Pacto
de Estado bipartidista viria demostrada pola sua própria elaboración, na que deixaron fora, a
mantenta, aos demáis grupos
políticos, igual que acontecera co
Pacto Antiterrorista. Agora, coma
daquelas, demándanlle que se
unan, sen darlles outra oportunidade de intervención que asinar.
CiU , que califica ao acordo de
"momento histórico", en palabras
de Durán i Lleida, lamenta que a
sua apresentación e discusión
sexa bilateral, cando, recalcan,
se recollen as propostas que, ao
longo destes anos viñan facendo
os nacionalistas cataláns.
Moito máis duro é o PNV, quen
califica o pacto como "bu lra" e
un total desprezo ás minorias.
Gaspar Llamazares de IU, califica o acordo como "fallido e conservador, elaborado pola grande
coalición que forman PP e
PSOE". Llamazares demandou
a abertura da negociación ao
r~sto dos grupos.+

AXustiza como garante da conciéncia nacional española
Se ·o máis resona·nte, mediaticamente, do Pacto de Estado
asinado entre PP e PSOE foi a
eleición dos membros do Conse11 o Xeral do Poder Xudicial
(CXPX), hai outros aspectos na
letra pequena e no espírito do
acordo de moifo maior calado
político. Asi, encoméndaselle ao
Tribunal Supremo a unificación
da doutrina en todas as ardes
xuridiscionais. Non só se mantén
a unidade xurisdicional do Estado, senón que, segundo· fontes
próximas ao PP "vai permitir que
se manteña no máis básico da
trama do país a conciéncia 'cie
E.spaña como nación". A xustiza
como ente político unificador. Os
· Tribunais Superiores de Xustiza van quedar, unicamente, como
Tribunais Supremos n~s distin-

tas ramas do direito autonómico.
lso si, as comunidades xestiqnarán máis persoal e terán máis
competéncias sobre os edificios.
$e ternos que crer ao ministro
Angel Acebes e ao socialista López Aguilar, os dous principais.
muñidores do pacto, o máis duro
da negociación foi atopar unha
fórmula para a eleición dos 20 vocais do Consello Xeral do Poder
Xudicial. O órgano encarregado
de govemar aos xuíces será eleito na s.ua integridade polo Parlamento, como ocorre agora e sostiña todos estes anos o PSOE. O
PP tentaba que fara eleito poios
próprios. xuíces, polo q~e existirán variacións: para nomear a 12
membros as asociacións de xuíces e os xuíces non afiliados pró-

poñerán áté un máximo de 36
persoas. O congreso e o senado
elexirán, 12 persoas cfas propostas. As outras 8, avogados ou xu'ristas de recoñecido prestíxio e
con máis de 15 anos de exercício
serán designadas como até agora: catro polo Congreso e catro
polo Senado.
Mantense a Audiéncia Nacional
(un tribunal non natural impróprio das democrácias), pero fixaráselle aos xuíces un límite de
permanéncia, para asi rematar
cos "xuíées estrela". As prazas
do xuíces cubriranse en todos
os casos por oposición, pero os
nomeamentos non se farán só
por p.ntigüidade, senón tamén
tendo critérios de mérito, formación, especialización, etc.

O demais son grandes palabras
que falan de axilización, modernización, descentralización, actualización dos regulamentos, aumento das retribucións segundo
traballo, novo Estatuto da Avogacia, etc. O PSOE demandaba do
PP que toda esta reforma, para
ser efectiva, tivese unha dotación
económica concreta. Esta fixouse
en 250.000 millóns de pesetas.
Pero os xuristas consultados, que
non queren facer aiñda unha volaraci.ón sen ler todo o acordo,
consideran que as reformas non
só dependen de como se poñan
en marcha, ·senón de como se
apliquen logo. Algunhas, como as
retribucións ou as axilizacións pode ser moi controvertidas e, mesmo, lesionar os aireitos básicos
dos cidadáns. +

F. Rodríguez
afirina que se
instaura unha
'xustiza
centralista e
autónoma'
Para Francisco Rodríguez,
co Pacto pola Xustiza
dirímese, por fin, a batalla
pola democratización, cun
acordo que ten unha clara
"visión corporativista, no
que se reduce o control
democrático sobre a
Xustiza e os seus
principais órganos de
governo". Asi, pon de
manifesto o voceiro do
BNG no Congreso, que
serán as asociacións
xudiciais as que,
propoñendo aos
candidatos ao Consello
Xeral do Poder Xudicial,
controlen este órgano de
governo, "que non é dos
xuíces, senón de toda a
Xustiza", cedendo PP e
PSOE ás presións e ás
llortas internas.
Co acordo "tentaron
reducir todo o problema da
Xustiza no Estado a
infraestruturas e médios
flnanceiros, que todo hai
que decilo, mol
minguados", sostén
Rodríguez, "sen que se
tiveran en conta para nada
demandas moi
razonábeis".
Outra das críticas que
realiza o BNG a este
acordo &que a xustiza non
se adapta para nada ao
Estado das autonomías,
esquecendo ás
nacionalidades con língua
e cultura própria. Tanto é
asi que a demanda de que
os xuíces e fiscais deberan
de coñecer as línguas das
distintas nacións, non é
tida para nada en canta,
apostando por unha
"xustiza centralista e
totalmente autónoma que
escapa ao control do
lexislativo".
Por último, Francisco
Rodríguez, critica non só
que se excluise outravolta
aos demais partidos,
senón que o acordo se
firme na Moncloa, o que
proba que estamos "nunha
democrácia executiva". +
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Toledo eGarcía prometen axustar cantas co anterior réxime

.Torturan a filla
de Hebe de Bonafini

Asombra de Fuiimori escurece
o final da campaña eleitoral ·peruana

Alejandra, tilla de 32 anos
da presidenta da
Asociación das Nais da
Praza de Maio, Hebe de
Bonafini, foi torturada na
sua própria casa por tres
mozos armados o pasado
25 de Maio en Ciudad de
La Plata. Seguindo o
próprio relato da torturada,
coa excusa de viren
colocar un teléfono que a
própria Alejandra pedira,
os tres indivíduos
tapáronll.e a cabeza,
amárráronlle as mans e
batéronlle cunha porra nas
costas e nos ovários.
Despois de espertala con
água fria, queimáronlle os
brazos e o peito con pitos
acesos. A tortura rematou
cando recibiron unha
chamada. Bonafini coida
que os responsábeis son
policias, única explicación
lóxica para o feíto de que
coñecesen a avaria do
teléfono da casa.•

-0- CÉSAR LORENZO GIL

Cos inquéritos conxelados desde o Domingo, 27 de Maio e certa modorra nos discursos dos candidatos Alejandro Toledc;> e
Alan García, o protagonismo deste final de campaña no Peru
está a tomalo a sombra do réxime de Alberto Fujimori. O empate técnico que se espera nas urnas o vindeiro 3 de Xuño abriga
os dous políticos a se empregaren a fundo para conquerir o sufráxio dos que desexan iniciar unha transición cara á democrácia.
Fujimori e o seu asesor Vladimiro
Montesinos reinan no mundo da
tinta dos xornais de Lima. O relato dos seus abusos de poder, corruptelas e delitos asolagan as
páxinas dos médios de comunicación máis importante coma a
descarga dunha cisterna. En todos os recunchos do país xorden
voces de denúncia contra as práticas delitivas da época ditatorial,
ao tempo que os beneficiários
daquel réxime agachan a cabeza
entre os brazos e berran ben alto
a sua conversión á relixión da democrácia. Desde os cuarteis xerai s de Toledo e García, este
cámbio social que vive o Peru vese con interese porque o que
venza terá a responsabilidade de
facer unha auténtica transición.
A proximidade nos inquéritos entre ambos os candidatos benefícia espectacularmente a Alan
García. O ex presidente pasou
de ser case que un apestado social no seu país a converterse
na esperanza dunha clase baixa
imensa que se deixa querer polas propostas de reparto xusto
da riqueza e liquidación do réxime oligárquico que o capital estadounidense e español criou
durante a pasada década.
As pro postas de Garcfa rozan o
delito contra o pensamento único da mundialización e fanlles
as beiras por igual aos que nada
teñen, aos indíxenas, aos poucos esquerdistas que se definen
como tal e incluso ás clases médias que ven as ruas inzadas de
violéncia, case máis desde as
comisarias ca desde os bairros
marxinais. Ao tempo, o seu discurso lima de contino as contín uas acusacións de grandes
proprietários e financeiros através da prensa e da televisión,
para converter o seu errático primeiro mandato nun exemplo de
que todos os seus actos pretendían o benefício do seu povo e
que a xustiza nunca puido condenalo por nada delitivo.

No canto contrário, Toledo xoga a
"matar o partido", falando en clave
futbolística. A suba do seu rival é
consecuéncia tamén do desgaste
da sua imaxe pública, vítima das
trabadas da vella garda fujimorista nas anteriores eleicións e do
abano crítico coa sua febl~za.
"Nen liberal nen socialdemócrata,
perdido na sua própria necesidade de vencer para afirmarse coma persoa e coma índio", dicia
del un comentarista limeño.

E por iso que Toledo defende
máis a sua postura poi ítica de cara ao exterior. Os seus asesores
entran e saen habitualmente das
embaixadas norteamericanas e
europeas na busca dun achegamento, dun aceno dos "bons ocidentais e norteños" que lexitime a
sua proposta diante dos mecanismos de poder internos. Hai algo
de sacerdócio no xeito de se
apresentar publicamente, un modelo de iniciación na unión das
famiglias dos terratenentes que
acoitelaron pelas costas o governo de Fujimori e Montesinos.

Distúrbios racistas
na cidade inglesa
de Oldham
Logo de que un nutrido
grupo de membros da
ultradireita inglesa
arrasasen un bairro
asiático na cidade de
Oldham, as comunidades
de orixe paquistani e
blangadeshi, saíron á rua
para protestar pola sua
indefensión. Desde o
pasado Sábado, 26 de
Maio, a cidade está
tomada pola policia,
incapaz mália todo, de
evitar os distúrbios e as
agresións racistas. Os
sucesos de Old-ham
poñen de manifesto o
fortalecimento dos
grupos neonazis en Gran
Bretaña, a sua
organización -miles
deles axuntáronse
."espontaneamente" ás
portas da cidade- e a
febleza dos partidos
conservador e laborista
diante da escisión social
nas cidades conforte
presenza de
estranxeiros.+

Roubo e desaparecidos
Non é de estrañar que o único
ponto de acorde entre os candidatos sexa a decisión de esquecer para sempre a lembranza do
fujimorismo. O seu peso para o
Peru terá moita importáncia na
economía, na sociedade e na
política do futuro, ainda que selen a sua consciéncia con todo
o cimento do mundo.
Esta mesma semana publicouse
en todo o mundo a participación
do governo de Fujimori no asasinato e desaparición tle miles de
persoas, dentro da grande operación de "guerra súcia" . contra
as .guerrillas de Sendero Luminoso e Movimiento Revolucionario Túpac Amaru. Grupos paramilitares financiados con cartas
J.?Úblicos secuestraron e mataron
profesores, xornalistas, estudantes e nenas. Os dous candidatos

C.

Montesinos, arriba, precipitou a caída do réxime. Alejandro Toledo e Alan García desputan a envelenada herdam:a de Fujimori.

xa anunciaron o seu desexo de
criar unha Comisión da Verdade,
ao xeito da Arxentina, que depure as responsabilidade e encarcere os culpábeis.
Ao mesmo tempo, todos os dias
descóbrese algunha ·canta oculta
que Montesinos ou algun outro alto cargo do antigo govemo posue
na Suíza ou outro paraíso fiscal.

A canta de diñeiro roubado ao capital público peruano non deixa
de medrar e comeza a desvelar
que os países que apoiaron publicamente o autogolpe fujimorista e
lle deron lexitimidade internacional permitiron, directamente, o
enriquecemento dunha pequena
caste de funcionários a costa do
empobrecimento progresivo da
meirande parte da povoación. •

Os comunistas
gañan as eleicións
chipriotas

LORENZO

Os voitres .da ribeira dorio Congo

J.; _1

Teñen nomes de lustre en placas de Wall · negócio roáis brillante do mundo pero está
enchoupado en sangue.
Street, Antuerpe, Londres ou Capetón: De
Beers, Barrick Gold Corporation, American
Á guerra que libran as alianzas de Uganda e
Mineral Fields. Son grandes compañías que
Ruanda, ·por unha banda, contra o Congo
manexan entre elas a meirande parte do mercado de diamantes, ouro e outros minerais en . (antigo Zaire), Angola, Zimbábue e Suláfrica, adquiriu a vitola de Iª Guerra Africana
África. Dos seus gabinetes de dirección saen
pero non deixou de ser un matadoiro anópartidas multimillonárias para os grupos mernimo, ao que Ocidente só se asoma para
cenários de exércitos de saqueadores que loiacender algunha mecha e tirar os benefícios
tan polo control das minas en Serrá Leona,
comerciais. A ribeira do río Congo está
Angola ou a República Democrática do
considera unha das roáis ricas do planeta.
Congo. O gaño dos seus accionistas depende
Os xeólogos asómbranse <liante da inxente
da fortaleza dos seus helicópteros blindados,
a fereza dos seus foguetes cerra-cerra e da cantidade de ouro, diamantes, uránio -usado nas bombas de Xapón en 1945- colóm-~i¡uel~ade ldas ,minas .~ti~~rsoai~· :...Q seu; é?
1' ..
·· .. _
_._
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bio e tantalio (colean). Esta última aleación é básica para desenvolver a telefonía
móbil ou os nos ferrocárris de levitación
magnética. A sua escaseza é moita. Os
grandes ímpérios mineiros teñen que asegurar o seu comércio, ainda que sexa enviando á morte a nenos, escravizando cribos enteiras ou destruíndo a capacidade produtiva
de toda unha rexión. O índice Dow Jones
segue sorrindo. Non hai que esquecer que o
diñeiro que se perde mercando eses minerais acaba revet'tindo cando se lles venden
armas_aos mesmos caciques que converi:eron África nunha sangría que xa dura demasiados séculos. •
1

.

O Partido dos
Traballadores Progresistas
de Chipre, de ideoloxia
comunista, venceu con
claridade nas eleicións
parlamentárias, realizadas
o pasado Domingo, 27 de
Maio, na illa mediterránea.
Este novo parlamento será
o encarregado de ratificar
a solicitude de ingreso
deste país na Unión
Europea antes de 2006.
Esta vitória abre de novo o
debate sobre a república
títere turca que se mantén
no nordeste da i lla. Os
comunjstas sempre foron
relaciohados desde Ankara
co PKK kurdo, como xeito
de .deslexitimalo. •
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ÁFRICA CONTRA--DESENVOLVIDA
COLMAN F'E:tmER FIGUEROA
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Na fundación da Organizacion das N acións
Unidas, só ingresaran catro Estados africanos. O resto do continente e das illas estaba baixo reximes d~ protectorados, dependéncias ou colónias dos impérios de Europa. Agora que se celebra o Cúmio do Milénio, a situación de Africa preséntase formalmente distinta: dependéncia!', fideicomisos e prazas governadas dende as metrópoles, son Estados independentes.
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Con todo, se alguén pensou que estes cámbios serian decisivos para a sorte dos povos
e dos Estados recén establecidos, compre
· recoñecer na soleira do novo século que
aquela esperanza está ben lonxe de se realizar. Nas últimas décadas, o debate sobre
África e en particular das terras que están
ao Sul do Sáhara poderia dividirse entre
afro-pesimistas e afro-castatrofistas.
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Sobre. África divulgan a irnaxe dun rnun.do
que aboia a penas, que está ao pairo, explotado, bloqueado e traicionado, nunha crise de
grande alcance que parece non ter fin. Por
desgrácia son definicións que non están lonxe da realidade e a única rnaneira de superalas ou ·de aportar conforto á traxédia, seria a
de rnellorar a conciéncia do mundo sobre a
situación do continente. Non debe esquecerse que nas riquezas e potencialidades de África, que con tanta frecuéncia aparecen citadas corno forzas para o futuro, está precisamente o cerne da grande traxédia que viven
estes povos e nacións. Todos os diagnósticos
negativos que se dan sobre África, poden ex~
plicarse a partir do desenvolvernento non realizado ou do contra-desenvolvirnento duns
países que viraron no Cuarto Mundo, ou como rnoitos chaman hoxe, no T erceiro Mundo dentro...do Terceiro Mundo.
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Entre as causas que conduciron a esta situación, debernos citar o nacimento, como resultado da dependéncia política, de Estados
neo-patrirnoniais que exclúen a participacións activa dos pavos nos procesos de desenvolvimento; ao tempo, a instauración de
economías de afección, de man de burguesias
neo-coloniais burocratizadas que instrumentalizan o poder e os recursos patrimoniais en
funcion dos seus intereses, relacionados cos
mercados das vellas metrópoles coloniais;
ainda, estratéxias de desenvolvimento baseadas en cánones claramente discrirninatórios.

.

Advírtese a ruptura entre Estado e sociedade, coa erosión das estruturas de funcionarnento das adrninistracións publicas, do cornércio ( éoa proliferacion de mercados pa. ralelos e contrabando), o fracaso do fisco, a
apropriación de empréstimos e axudas externas e o saldo das riquezas naturais.
Os antecedentes coloniais e a loita pola independéncia, gesembocan na participación
dos países de Africa como factor rnarxinal,
desprovisto de instrumentos e de autonomia operativa, no tempo da Guerra fria e
· da confrontación Leste-Oeste.
A rexión Sub-sahariana atracou asi no sistema capitalista mundial sen elementos para se defender de tan inmenso reto e outro
tanto acontece no de hoxe <liante do proceso. da globalización. As nacións do cono
Sul de Africa non poden influir nun mercado dominado polos países máis poderosos
da terra e con prezos para os seus produtos
básicos que escapan ao seu control.
En que se consumen os escasas recursos financeiros que ch.egan aos paises Suh-Saha- ·
rianos como resultado da sua limitada par-.
ticipacion no comercio mundial? Este mundo contra-desenvolvido destina unha parte
d~ leon do seu ar.amento á compra de armas
ao tempo que ingresa enormes fortunas en
contas personais de· dirixentes corrompidos.
A roubadeira pode representar en moitos casos o 17% do produto interno bruto.
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Me~tres a mesma área ten que destinar
anualmente uns quince mil millóns de dólares para pagar a débeda externa, só se reservan trescentos rnillóns de pesetas para loitar
contra o Sida, un andáci o que afecta xa ao
25 % da povoación
ad:.ilta entre a que se rexistraron máis de catro
millóns de novos casos
/
en 1999. Dous de· cada
tres rapaces morrerán
de Sida nos vindeiros
cinco ou seis anos. Paises como Botswana,
Narníbia ou Zimbawe
'teñen entre un 25 e un
28% de seropositi~os.
Os 21 países con maiores taxas de infección
· de Sida están en África.

cializante, resultaron en fracasos comple-tos. No primeiro dps casos agravaron a dependéncia e no segundo pola carencia de
capacidade, propostas e alternativas.
Dende hai cincuenta
artos, a adrninistracion
<leste mundo fíxose en
nome de intereses, de
cobizas políticas e de
poder de moitos dos
seus dirixentes e non
en función das necesidade dos pavos. Se .de
verdade procurarnos solucións, é preciso chamar ás cousas polo seu
nome. Nos anos 60,
rnoitos analistas consideraban irremediábel o
drama de Ásia e, pola
cpntra, auguraban para
.Airica, lanzada no proceso de emancipación
política, un porvir inzado de éxitos. Que
aconteceu? Na década dos 80, a seca foi moito máis arrasadora que en tempos precedentes
pero si con isto explicamos as inflexións da
producción, non aclaramos o constante debalo que se observa a partir de 1965, chova aou
non chova. Máis dañinos que as secas, os andácios, as riadas ou os terremotos foran e seguen a ser as guerras ou os rexirnes de represión que inzaron en todo o continente e que

'Os volumes de
exportación agrícola
de Africa fo ron
máis baixos en 1990
que en 1970 e,
nalguns casos,
inferiores
aos de 1960"

• A

MARCA DO FRACASO. Todas a5 políti-

cas de desenvolvimento da África sub-sahariana fracasaron. Hai que decilo sen medo,
para que serva de reflexión e de 'busca de
remédio. As estratéxias de fomento e diversificación de exportacions, non deron resultado; o desenvolvimento planificado e
as -políticas rurais encamiñadas á sustitución de importacións, tamén fallaron. Tanto os intentos de avanzar polo carreiro do
capitalismo como as propostas de cortes so-

xeneraron oleadas de exiliados, refuxiados e
desprazados. Hai que meter na canta centos de milleiros de morros, de eivados irreparabelmente e tantas outras calamidades. Esas
son ainda as causas principais das traxedias
que asolan a Etiopía, Eritrea, Sudán, Ang la,
Serra Leona, Somália, Ruanda, Burundi, Libéria, e Congo, por mencionar só os mais
connotados.
No que se refire ao retraso na explotación
da cerra, hai que falar de técnicas e aveños
arcaicos pero tamén dos danos causados pola
deforestación masiva, pola tala non controlada de recursos maderábeis e pola posta en
prática de estratéxias agrícolas erradas. Os
volumes de exportación agrícola de África
foron máis baixos en 1990 que en 1970 e,
nalgúns casos, ipferiores aos de 1960. Por diversas causas, Africa perdeu unl).a parte im...
portante dos seus mercados en Asia e Incluso en Latinoamérica e o Caribe. En 1965,
África exportada o 73% da produccion
mundial de aceite de palma e en 1980 ese
nível non superaba o 20%. A comezos da
década do 60 1 Nixéria era o primeiro exportador mundial de aceite de palma e a partir
de 1980 converteuse en importador neto.
En 1960 tiña o 11 % do mercado mundial de
plátano e hoxe non chega ao 4%. No caso
do café, o cacao e o algodón, as cifras tamén
cairon, nomeadamente a partir de 1970. •
COLMAN F'ERRER FlGUEROA é historiador e economista
cubano, membro do Centro de Estu\ios Europeos

de La Habana.
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Suso Sanmartin

Hai métodos e métodos. O da
nova Compañia Telefónica Tele
2 consiste en inscribiren cómo
abonado a quen queira selo. Ao
cabo dun tempo, un recibe unha
folla do seu banco qu~ lle amosa
que Tele 2 cobrou 4.000 pesetas.
Como non sabía nada de tal medida, fago unha reclar.iación por
teléfono á cal, despois de moito
insistiren, dínme que me será
devolto o diñeiro xa que ainda
non utilizara o servizo de Tele 2.
Fixen, asemade, unha reclamación por carta, certificada e con
acuse de recibo. Pasou un mes e
Tele 2 non me devoltou o diñeiro
que se apropriou ilexitimamente.
Sintoo polas traballadoras e traballadores de Tele 2, pero cos métodos que utiliza a sua Dirección,
desexo que Tele 2 fracase.+
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Desde que no ano 1978 a CNT de
Galíza retomou a iniciativa para
recuperar o património histórico
en Moaña, situado concretamente
na Avenida Concepción Arenal
13, bairro da Seara, estamos sofrindo unha série de percances
que lonxe da casualidade veñen
demostrar os escures intereses
criados arredor
dunha propried ade privada
usurpada. Se OAlcaldeeo
nun principio a
"Hermandad Presidente do
de Labradores
Clubede
y Ganaderos"
se enfrontou Xubilados
ablHtamente
negálle áCNT
contra a devolución por en- posibilidade de
te n dé re ns e
donas do lo- usar o local que
cal, non podepertence,
mos esquecer
que o seu di- ademaisde
reito proviña recomendamos
da cesión por non por os pes'
parte da Falanxe un ha en Moaña.
vez rematada
a guerra civil,
contra homes
daquela ainda
vivos, que ergueran coas suas
próprias mans o edif ício.
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HÉCTOR SANCHEZ MOAR
ÜLEIROS (A CoRUÑA)

Cando os caciques
deMoaña
se poñen tercos

tabelecidos a fin de acadar níveis
de rendas per cápita média dos
países europeus. Para o acíual
govemo non importa o futuro da
nosa produción, incluso parécelle
ben non producir para estar en
mellores condicións de demandar
fondos. Que importa o sector pesqueiro se nos transfiren fondos
para, como din eles, reconverter o
sector? Co leite xa vimos como se
pagou por deixar de producir
(cuota leiteira),
arrincar as cepas, etc. É difí- ·
cil contradicer prantexamento
o eslogan "Es:.
de Alemaña vai
paña va bien"
cando secobra por non
seadicamos
traóallar, e polo tanto que- esforzasen
dan garantidas
as vitórias elei- resolver as
torais para os cuestións dos
que xa · están
governando. Balcáns, que

serclaro, ·

non están-na

ha conferéncia de carácter histórico no interior do local en homenaxe a estes revolucionários, repítanse os problemas. Tras a correspondente comunicación epistolar co novo Alcalde, agora o popular Javier Barreiro, todo queda
en bonitas palabras e peloteo até
que fai acto de preséncia o conflitivo Presidente do Clube de Xubilados, Xúlio Suárez Durán, negándonos a posibilidade do acto
ademais de recomendamos non
por os pés en Moaña.
Que agochan baixo os seus disfraces astes dous indivíduos?
Moi sinxelo: a cobiza. Por un lado ternos os cartos que rende a
cafeteria do Clube de Xubilados,
unha chea deles ao cabo do
mes, de ser sinceros, por outro
lado o gregarismo político dun
home mediocre que pretende ter
como aliado ao tal Xúlio Suárez
para asi apropriarse dos futuros
votos dos demais velliños. Semellante baixeza moral é própria
dos caciques e dos falabarato
que envelenan a convivéncia en
socíedade. De ti depende que
nos botes unha man! Para descubirmos a memória silenciada!•

XAN ARMADA
SECRETARIO XERAL DA CNT
DE VIGO

Euskadi e
os intereses alemáns

Despois de rnoitos anos abandonada á perniciosa especulación imobiliária e ás trabas burocráticas, decide a Corporación
Municipal co Sr. Xabier Abalo
Costa ao fronte, e sen ter en
canta as actuacións xudiciais
existentes pola nos a parte' ceder en uso este lecal ao Clube
de Xubilados e Pensionistas
"Nasa Señora do Carme" que
representa un total de 660 asociados. Xubilados, algun deles,
familiares dos cenetistas fusilados ou represaliados na vila.
Outra volta fanse as xestións necesárias para recoñecer como
proprietária á CNT cousa que
nen o Alcalde nen o Presidente
do Clube de Xubilados descoñecen e se manifestan conformes.

Non sei vós, pero eu non trago.
Tampouco sei o que pasa, pero
sei que non nos están contando
o que ·saben. Os dirixentes do
PNV porque non queren descubrir con que apoios do exterior
cantan para lograr a independéncia. Os do PP e PSOE por
razóns que non acabo de comprender, pero estou seguro que
coñecen estes movimentos de
apoio ao PNV, para algo cantan
co servizo de intelixéncia.

Ora ben cando decidimos colocar
o vindeiro 19 de Xullo unha placa
na fachada do edifício xunto cun-

Para chegar a esta conclusión tiven que facerme algunha pregunta. A primeira ~: A quen bene-

Cada vez paréceme máis evidente que a independéncia de
Eusi<adi é cuestión de anos, e
non moitos. Situaríaa ao redor
da integración na UE dos países
do·Leste de Europa, por dar unha data aproximada.

Claro que esta
situación do- UE,non
méstica non é podemos
fíciaria a independéncia de Eusdoada de mankadi? Mais para respestar a esta
ter desde o pennitir que
primeira pergunta xorde unha noponto de vista un conflito
va: cando convén que se formalice a independéncia? A resposta dos países que
aportan os fon- semellante
situaríaa nunha data coincidente
coa da incorporación dos países - dos, en espe- dentro estea
cial Alemaña,
do Leste de Europa como antes
indiquei. A xustificación desta
principal contri-. sen ·resolver.
buinte, Que paaseveración vén implícita na ressará cando enposta á primeira das cuestións.
tren os novos
sócios da comunidade, sócios cun
Teoricamente, o máis interesado
nível de renda per cápitat inferior
e posibelmente máis beneficiado
coa independéncia de Euskadi, e ao do Estado español? lgualdade
de trato? Terán que contribuir eles
non consideramos por evidente á
para os estádos actuais· que receprópria Euskadi, seria Alemaña,
ben fondos? Permanecerán á marprincipal contribuinte da UE.
....
xe destas cuestións? Pareceralles
ben que estes estados aumenten o
O Estado español embarcouse
seu diferencial con respeito a eles?
nunha política de subsidiación dePara calquer destas cuestións tependente dos fondos estruturais
mas unha resposta imediata.
europeos (fondos de coesión), es-

O caderno
Xabier López López
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Quen paga as dietas
do Vice-Presidente do
Governo de Madrid,
Mariano Rajoy, para
celebrar en
Compostela o enlace
entre dous diários de
propriedade privada?
1 Aznar prometera mirar
con lupa pola bolsa
pública.pero Rajoy rula
en reactor polo mundo
coa mesma alegria
que Júlio lglésias.

Quen paga
subsídios e
cataplasmas para
dosificár o galego nos
diários do País?
Moitos leitores
reclaman ao xornal La
Voz de Galicia máis
idioma próprio e os
editores responden
que a liña editorial llelo
impide. Impedidos e
todo, os cartos do

'24

· Galego ben que os .
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cobran.

ANC

Os estados actuais da UE deberán axustarse ás novas esixéncias derivadas da ampliación, polo tanto unha forma boa de resolver esta cuestión é manipular para evitar enfrontarse ao estado
máis dependente e cabecilla de
entre os demandantes de seguir
coa actual situación, o Estado español que representa a perto de
corenta millóns de habitantes.

Se vilas e cidades
apiñocan casas e
macizan bairradas até
afogar as ruas, o
responsábel é o
Concello. A acusacion é
de·cuiña. O Conselleiró
observa que cando a
riada de cemento arroia .
sen trabas, o voto
caciquil non falla. O
1 Conselleiro contempla a
desfeita cun ollo
mentres fai poi ítica
territorial co outro.

O prantexamento de Alemaña vai
ser claro, se adicamos esforzos
en resolver as cuestións dos Balcáns, que non están na UE, non
podemos permitir que un conflito
semellante dentro estea sen resolver. E xa vemos a xogada, detrás de Euskadi iria a independéncia de Catalunya, e no caso
de Galiza xa me dá máis desconfianza. Oeste xeito o peso do Estado español queda moi dimin!J ído, algo riláis que Portugal. E de·
paso Franza atópase con duas
pequenas espiñas na parte dorsal que engadir ao de Córcega.

A solución? O

Parecen as elucubracións dun
iluminado, sacadas despois de
ler o Príncipe de Maquiavelo pero, como se explica entón o que
tivo que soportar o PNV, Arzallus en particular, se non contara
con este apoio? E que dicer da
fusión de intereses entre o PP e
o PSOE? O argumento de loitar
contra ETA a min particularmente non me vale, porque contra ·
ETA non teño dúbida de que tamén loita o PNV, ou non?+

turismo. Non dirixe a
Autonomia unha
autoridade mundial da
especialidade? O
Experto Octoxenário
calcula que o prezo
diário da chafallada
urbanística coa que
pagar votos, ten corda
para el celebrar cen .
anos no poder.

1
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1
1
1
1
1
1
1
1
1 Nené Barral e o seu
1 primeiro Governo de
1 Ribadúmia posaran
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A palabra
Ben usada é símbolo de humanidade. A literarura dáa con responsabilidade. No parlamento
por alguns pronunciada é liberdade. A palabr~ é dicción, expresividade, serve para razonar.
Con xustiza faise magnanimidade. A palabra polas ondas camiña con versatilidade, no cárcere
está presa. A palabra articulada
está feíta para a cordialidade.
Querer ser palabra mensaxeira
do que un dia me veu á memória, do que cala e non censura
ren. Pasapalabra millonária.
Cantas veces ferida e mutilada

para a foto histórica na
portas do Concello. Un
viciño comentou:
"Mesmo parecen unha
orquestra". Out ro
especta.d or precisou:
"Unha banda é o que
parecen".

o vindeiro curso académico.

pra seguir senda palabra. A palabra de calquer idioma é fermosa e solidária. E que acalen ao
bocazas que di que alguns son
prehistóricos e de museu. +

Esta nova inxustiza administrativa
obriga aos galego-falantes da Sanábria e do Bierzo a reaccionarmos. Velaí a necesidade de comezar unha campaña de cartasqueixa ao Procurador do Comun
de Castela e León en demanda
da sua intervención a pral do ensirio do galega tamén na secundária. A remesa de cartas-queixa
deberá realizarse a través do correo electrónico (pccyl@pccyl.es)
ou por correo ordinario (Praza de
S. Marcos 5, 24001 León).+

MATEO REVEI~TER ESTÉVEZ

Escolarización
galega no Bierzo
Fa/a Ceibe princípia unha campaña reivindicativa ante o Procurador do Comun de Castela e León
para que reclame tamén o ensino
da nasa língua na secundária.

XABIER LAGO MESTRE

Esta asociación cultural hai anos
que está a remesar cartas-queixa
ante o Procurador do Comun de
Castela e León -figura semellante
ao Valedor do Pavo galego- en demanda do ensino do galega en todos os níveis educativos do Bierzo.
En escasos dias o citado Procurador remesou a primeira resposta.
Esta indica que a Conselleria de
Educación e Cultura da Junta de
Castela e León lle comunicou que
ten o propósito de asinar un acordo
de cooperación coa Conselleria de
Educación e Ordenación Universitária da Xunta
de Galicia para
a promoción do
idioma galega
dos territórios li- Fala Ceibe
m ítrof es das ·considera que
duas .Comunidades Autóno- · non pode restar
mas, concretafora do ensino
mente da Sanábria . e do dogalegoa
Bierzo , antes
do comezo do secundária .
curso escolar
2001-02. Sen
embargo, o escrito da Junta de Castela e León só
fai referéncia ao ensino do galega
nos centros educativos da primária.

Fa/a Ceibe considera que non
pode restar tora a secundária do
ensino do galega. A razón é que
son moitos os alunas deste nível
escolar que precisan coñecer esta fíngua para continuaren os
seus estudos nas universidades
galegas. Trátase dunha. demanda
educativa a curto e médio prazo
que debe ser tida en conta desde

FALA CEIBE

Galego,
normalización e

hockey
Moito se está a talar nos derradeiros tempos tanto sobre a situación da nasa língua coma da
nosa Cultura en xeral. .. Supoño
que a proximidade das eleicións
terá moito que ver en tal febre
"cultural" pois persoalmente non
lembro tal seguido de propostas,
contrapropostas e análises sobre
o tema, que indubidabelmente
semella ter polo visto moita importáncia na captación de votos.
Resulta doado tirar conclusións
das actuais tendéncias que van
cara á lusofília ou á españofilia,
cun mesmo resultado ao meu
entender que é a asimilación da
realidade galega ben por Castela ou por Portugal.
É indubidábel o lazo que ternos
cos irmáns portugueses pero o
tempo que levamos camiñando
por rueiros separados fan que a
causa comun sexa pouco máis
que imposíbel sen renunciar a
realidades intrínsecas de cada
pavo, ainda que ten moito futuro
.a colaboración nun mesmo plano
nunha liña de ariquecemento recíproco e probabelmente de saída internacional, sempre moito
mellar que estar sometidos ao
asoballamento secular de Castela que segue plenamente vixente
hoxe a pesares da "eufemiza-

mandou unha
requisitória ~
xudicatura española
para interrogar a
Barral. O informe
remitido á Fiscalia da
Haia, indicaba: Béf!,rral

S

estadista Fraga, seu
valedor, Barral é un
pequen o
contrabandista de
tabaco. E a oposición
a barullar por catro
cartóns de Winston.+
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Nese senso xa hai xente traballando, as máis das veces sen
recoñecimento (as causas importantes son asi) , mentres que
moitos non se atreven co primeiro paso, pero que poden turrar dun proxecto que levará á
Galiza onde mereza estar.
Xa como comentário, coido que
darlle publicidade a actuacións
coma á da páxina web non oficial do Liceo da Gruña (asi dicia
o meu bisavó) onde textualmente indica " La Primera Web de
Hockey sobre Patines en España" e "La Primera Web de Hockey sobre Patines en Castellano", ademais de non contar nen
cunha só verba en galega, non
benefícian esa liña de traballo. +
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Pero o camiño vai por outras vías:
caído que Galiza ten que redescubrirse desde o seu interior. A realidade existe e está na H istória,
abonda fixarse na riqueza dialectal
do galega, no que supón unha fonte de ideas e xestos que non se está tendo en canta na actualidade.
Os arquivos históricos están cheos
das titas que
poden guiar o
camiño cara o
futuro, non só
Non haique
na cuestión do
idioma, senón darlle
mesmo no ámpublicidade á
bito cultural xeral (na Arqui- páxina web, non
tectura, na Literatura, no oficial, do Liceo
Xornalismo, da Cruña que se
etc.). Reinterpretar eses di "La Primera
materiais
e Web de Hockey
adaptalos aos
novas tempos sobre Patines
é tarefa que en Castellano".
agarda
por
quen queira colle la e levala
adiante , sen
necesidade de basearse en realidades externas (ainda que sempre
hai que ter en canta o contexto).

do

Hai dous anos, a

1 Fiscalia holandesa

ción" gue supón trocar a denominación pala de España.
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Unha viaxe
de aitas séculas palas nasas letras
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Mercedes Queixas e Anxo Gómez publican unha
História Xeral da Literatura Galega con carácter divulgativo
-0- PAULA BERGANTIÑOS
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Sintética, divulgativa e actualizadora. Con estes obxectivos
definen Mercedes Queixas e
Anxo Gómez a História Xeral da Literatura Galega que
veñen de publicar en edicións A Nosa Terra. A dife ..
rénda doutros manuais dirixidos a especialistas na matéria, este volume quer chegar
a todas as persoas interesadas
na cultura literária do país.
...>egurido indican os seus autores,

Historia. Xeral da Literatura Ga,
lega "nace co obxectivo de sinte,
tizar, nun manual con carácter
divulgativo, aqueles epísódios,
obras, autores e autoras funda,
mentaí na configuración do no,
so sistema literário". Mercedes
Queixa explica que o seu áni,
mo era o de recoller o fundamental, o máis exemp)ar en
canto a obras e autores. E dicer,
facer "un traballo esencialista,
sen caer no mero relatório" .
"Non é unha obra de investiga,
ción para estudosos", comenta
AnxoGómez.
a

"Tratamos de utilizar ao tempo
-engade Queixas- un discurso
sinxelo, cun léxico non filolo,
xi.zante e tratando de argumen,
tar a teoría con exemplos práti,
cos. Achegámonos a cada eta,
pa, movimento, corrente da no,
sa literatura dunha maneira
gl bal e explicamos os seus tra,
z s fundamentais. Neste senti,
do fuxim :; da nota a rodapé e
incluim s un apéndice biblia,
gráfico imp rtante".
Estas c racterf ticas entroncan
co tipo de leitores ao que vai
dirixid o traballo. Queixas
aclara que "non é unha reví,
sión dos numerosos interro,
gante que o feíto literário ga,
lego ten suscitado, pero si hai
nel un contributo actualizador
da produción realizada até fi,
nais do ano 2000". É dicer, ben
sexa canto a novas estudos bibliográficos, ben canto ás no,
vas criacións poétkas, narrati,
vas e dramáticas.
"Queriamos cobrir un valeiro
informativo -engade- achegar
a história da literatura própria,
rica, variada en todas as suas
manifestacións, ao seu público
natural. Ternos presente que
igual que acontece noutros ám,
betos como o da história, os ga,
legos seguen a ser moi incul,
. tos". Por iso o traballo, segun,
do os autores, pode despertar o
interese da xente nova nun do,
bre sentido. Por unha banda
dos estudantes do ensino se,
cundário obrigatório (ESO), ou
post,obrigatório (ESPO), que

Creación
~ RAMIRO FONTE
~mo

co~

sucedeu
tantos outros,
fo¡ Luis Mariño quen puxo nas mi,
ñas mans un libro de George Stei,
ner. Desde entón teñólle lei e agora
decátome de que o acto de lera cer,
tos autores que seguimos durante un
tempo ( tamén ós ensaístas) ten que
ver coa nostalxia. Levo unha tem,
parada lendo nostalxicamente o
último libro de Steiner, Gramáticas
da creación e, xa con este artigo bo,
cetado, crúzase no camiño a conce,
sión do Príncipe de Asturias a este .
intelectual minoritario, o que pare,
ce, olladas as causas desde aquí, un
paradoxo. T eño asistido á recepción
de Grammars of Creation na prensa,
e comprobei o que xa imaxinaba. O
ensaísta ten os seus defensores e os
seus detractores no Reino Unido
debido, sobre todo, a que defende
un ámbito cultural aberto, extrate,
rritorial diría el mesmo; sen frontei,
ras e sen valados. Unha cultura
como a inglesa, na que se dá moito
o especialista nun saber concreto, á
que lle gusta marcar distanicas con
respecto ás correntes espirituais eu,
ropeas, non pode deixar de sentirse
reticente cuh tipo de intelectual
máis achegado ó modelo francés ou
centroeuropeo. Quen defende as
humanidades na xeira do poshuma,
nismo, sabe que pode ser atacado
por isa. Quen defende as grandes
obras de arte fronte ó nihilismo ou á
subliteratura, tamén.

~scoñezo qué pasou en Europa
por vez primeira se atopan co
movimento literário galega e
que poden buscar neste volume
dados fundamentais. Por outra
a un público adulto que tamén,
por vez primeira, se achega ao
feito literário galega.
O manual arrinca na Etapa
Medieval ( 1200, 1500) para re,
pasar a Lírica profana, relixiosa,
e a decadéncia da lfrica medie,
val galego-portuguesa. Conti,
nua coa síntese dos Séculas Sé,
euros centrándose por unha
banda nos séculas XVI e XVII e
por outra na Ilustración (s.
XVIII) e coa Etapa Contempo,
ránea através da emerxéncia da
literatura galega na ·primeira
metade do século XIX, o primei,
ro Renacimento e os Grandes
Clásicos do Rexurdimento, asi
como a depresión intersecular.
Pecha o libro a recompilación
do século XX, coas Irmandades,
o Grupo N ós e o Seminário de
Estudos Galegas, as repercu,
sión do alzamento militar, é di,
cer, e siléncio interior e o exí,
lio entre os anos 1940 e 1950,
unha nova e lenta eclosión en,
tre 1951 e 1980 e un último
capítulo co lema "Na encruci'.
llada: a loita polo futuro" que
arrinca no ano 1981.
A periodización da literatura
galega segue as pautas xa esta,
!Jelecidas polo profesor Fran,
cisco Rodríguez. "Atinadísima
porque é parella ao decorrer
histórico" segundo Mercedes
Queixas que mantén que "a li,
teratura é unha consecuéncia
da história interna do país. A
idade de ouro das letras coinci,

de cun bo momento, do mes,
mo xeito que non é casual que ·
existan uns Séculas Escuras,
unha etapa caracterizada polos
intentos de solapar, absorver,
anular a nosa identidade, que
tivo as suas consecuéncias ta,
mén nas letras. Ocurre o mes,
mo no século XX, no que ta,
mén hai que ter en canta a si,
tuación económica, social e
política".

falado nada do apoxeo da nosa
literatura xuvenil e infantil,
con autores como Xavier Do,
campo premiados incluso a nf,
vel estatal. Tamén había que
citar, entre outros, estudos no,
vidosos sobre Rosalia de Cas,
tro ou a literatura medieval, as
reseñas sobre a autoria dos Có,
dices Calixtinos, por exem,
plo", comentan. "Inclue acle,
mais citas de textos. e poemas
que non aparecen nunca", en,
gade Anxo Gómez.

O volume declárase debedor,
en boa medida, do traballo rea,
lizado polos estudosos que con,
feccionaron a História da U,
teratura Galega publicada con,
xuntamente pola AS, PO e A
Nosa Terra. "Non partimos de
cero. Tiñamos como fontes di,
ferente5 traballos: a magna
obra do profesor Carvalho Ca,
lera ou as investigacións de ou,
tros estudosos como Femández
del Riego, Anxo Tarrio, Pilar
Vázquez Cuesta ou o recente
manual publicado por Dores
Vilavedra -di Mercedes Quei,
xas. Pero o ponto de arranque
tanto a nível de conceición co,
mo de interpretación global da
nosa literatura é a colección en
cinco tomos e as suas respeiti,
vas cincuenta obras pyblicada
pola AS, PO e ANT. E a máis
completa e a máis actual. Nós
tratamos de sintetizar os cinco
volumes".
A au.tora incide en que sen
embargo aporta grandes novi,
dades en referéncia a maioria
dos traballos realizados, polo
seu valor actualizador e o me,
morando de obras e· autores.
"Até o momento non se tén

Mercedes Queixas refírese a nosa, como unha literatura "com,
pleta, própria, con trazos persa,
ais totalmente definidos. Coñe,
cela é fundamental para coñe,
cernos a nós mesmos. Todas os
seus periodos conformáronse a
partir do coñecimento e inter,
cámbio con outras literaturas.
O Camiño de Santiago foi un
núcleo de contacto permanen,
te. Hoxe en dia esa comunica,
ción continua con abundantes
referéncias, non hai máis que
ver os preámbulos dos textos ou
as adicatórias".

1

E, ao fio, a valoración do mo,
mento actual é especialmente
esperanzadora cunha variedade
de xéneros e inxente cantidade
de obras publicadas. Anxo Gó,
mez afirma que 11 temos unha ex,
traordinária xeración de escrito,
res de diferentes idades, mália
que a língua non está a pas·ar po,
lo seu mellar momento. Se o
comparamos co apoio que por
exemplo ten por parte dos meios
de comunicación incluso pode,
riamos dicer que está por riba
das suas posibilidades".+

ou Estados Unidos coas cátedras de
Literatura Comparada (o labor aca,
démido de Steiner é un producto
disto) pero sei que sería herexía si,
nalar que en Galicia a
filoloxización, a especialización nun
autorciño (ás veces disfrazado todo
is to nun discurso de identidades)
teñen rebaixado, en moito, o noso
saber, cando non creado un tipo de
barbarie cultural, da que non pode,
mos culpar á nosa tradición. E digo
isto porque relendo a Steiner deca,
teirne de que o seu proxecto de en,
saio literario comparte moitas cou,
sas con Murguía e Otero Pedrayo. A
acusación que moitos parecen facer,
lle a Steiner é a mesma que poderia,
mos facerlle ó mellar Otero. Un
Otero, máis ordenado certamente,
máis gobernante nas citas, é o que
me parece agora Steiner, cando o
leo en inglés. Trasládanos a paixón
pola cultura, a curiosidade. Dinos
que non estamos errados cando pro,
curamos as mesmas conviccións nos
autores.

~ é Steiner un autor de lectu,

ra doada na súa lingua orixinal. El
escribe arroxando ó lector moitos
nomes, moitas referencias. Ó estilo
empírico, de sentido común co que
os ingleses saben construír os seus
ensaios, el opón unha xerga filosófi,
ca, pero consegue fertilizamos, e
obríganos a recoñecer os vestixios
que as grandes obras do pasado se,
guen deixando no presente. As li,
teraturas pequenas como a nosa te,
ñen o deber de xogar no campo
aberto da grande tradición europea,
nese universo steineriano onde ato,
pamos tamén moitos dos nasos re,
ferentes. Dúas consideracións finais:
"Sen as artes, a psique do home es,
taría espida fronte á extinción per,
soal" (páxina 215). Nas súas reseñas
en The Observer é moi clariño, con,
ciso e cumpre á perfección o papel
de xomalista cultural.+
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bana e N :S. Ao seguipte Xoves, 7
de Xuño, xomada de IIletal con

·d

ANOSA TERRA

~ .~-·~ ,_~;

...-•.

• ·Neil ·Yo~ng

e :Beck, concerto do verán na Coruña

concertos de rock sinfonico e
progresivo con Otro juego~ té,
Deja Vu, Mqrbeys e Supervudú.
Os organizadores <leste· revoltallo
de maquetas, están moi satisfeitos
da resposta, xa que en vinte días
receberon tnáis de 40 maquetas.
Os concertos teñen lugar ás dez
da noite e cilstan 400 pesetas.+

Ancly Chango.

CRISTINA ESPERANZA

• Andy Chango
trae o Capitán
Angustia á Galiza
Ariel Rot produce o terceiro tra,
hallo de Andy Chango, Las fan,

tásticás aventuras del Capitán An,
gustia, que apresenta o Xoves 7 de
Xuño na sala Camawey de Pon, tevedra, o dia 8 no Playa Club da
Coruña e o Sábado 9 na Iguana
de Vigo. O músico arxentino cria
este super antiheroe que ensina a
festexalo todo, incluída a dor. Ar,
ticulista en prensa, compositor e
agora adem:lis, cun papel na pelí,
cula A mi madre le gustan las muje,
res, Andy Chango fuxiu do que el
denomina un Buenos Aires "aba,
fante" para instalarse en Madrid.
Andres Calamaro colabora en
dous temas Queda muy poco de mi
e El viejo Lexatin. •

Cunha noite de reggae adicada a
Bob Marley ábrese o festival de
música étnica Pirineo Sul, que
ten lugar na localidade de
Sallent de Gállego, en Huesca
entre o 6 e o 28 de Xullo.
Ademais de reggae, haberá un
encentro de rap coa
participación de Freeman, Akhe,
naton, Mic Forcing, Chiens de
Paille e DJ Raplh, entre outros.
Estrelas do festival serán sen dú,
bida os brasileiros Carlinhos
Brown e Chico César. Tamén es,
tán previstas as actuacións dos
africanos Manu Dibango, Khaled
e Positive Black Soul. •

Beck, na foto, tocará con Neil Young.

no Rock Club
Pachanguilanuí é o título do pri,
meiro traballo do grupo ouren,
sán Lamatumbá, que vai
apresentar o Xoves 31 de Maio
na sala Rock Club. O compacto,
gravado no estudio Xingreira,
ten oito temas que beben do
ska, rock, folk e salsa. leo, An,
tónio, Manolo, Ánxel, Rubén,
Mano liño, T oñito, Xaime, Emi,
lio e Samuelito forman o grupo,
cuxo primeiro traballo tamén
supón o debut da casa discográ,
fica Arteficción. O concerto co,
meza ás oito e media da tarde.+

• Finais
do Revoltallo

de Maquetas
en Vigo
Continuan na Asociación "Xun,
tanza Xuvenil" da parróquia
viguesa de Valadares a argallar
iniciativas que dinamicen a vida
·cultural da cidade. Este ano con,
vacaron o I Revoltallo de
Maquetas "Cidade de Vigo", do
que xa hai datas para as finais. O
Xoves 31 de Maio a primeira,
adicada ao jazz e fusión, con

Xosé Manuel Pazos.

• Pazos pergunta
áXunta
se a situación
do teatro
é satisfactória
"Está satisfeita a consellaria de
Cultura, da que depende o lgaem,
do actual sistema de axudas á pro,
dución e distribución teatral para
as compañias ou cóida que hai que
dar un salto cara á consolidación
de estruturas teatrais máis
sólidas?". Esta é pergunta que ven
de apresentar no Parlamento o de,
putado de Esquerda de Galiza e
dramaturgo Xosé Manuel Pazos,
que considera que o debate dentro
do teatro do país oriéntase a un
pulo cualitativo e á normalización
cultural. Considera Pazos que non
se están a dar estas circunstáncias
"sobre todo pt)r parte do govemo
da Xunta e dos organismos que
dela dependen, que deberan ser os

grupos de xeracións posteriores
e estilos distintos como desmos,
trou ao compartir xira con Sanie
Youth. No caso de Beck, é a pri,
meira vez que actua na Galiza.
Barállanse duas posibilidades so,
bre o concerto do autor de
Loser: que veña acompañado da
sua guitarra acústica ou que
traia consigo á banda. Neste úl,
timo caso, como esperan os seus
seguidores, o funk será o rei do
escenário centrándose no
último disco Midnite Vultures,
unha xoia do baile. En calquer
caso, dous artistas, duas
xeracións e un público que xa
espera con ansia a data.
Ademais de na Coruña, tamén
está previsto que Beck e Neil
Young protagonicen o programa
do festival de Vilar de Mouros,
no Norte de Portugal.+
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motores dun avance teatral
imprescindíbel para a saude públi,
ca dopáis". Asimesmo o deputado
de Esquerda de Galiza propón a
criación dunha Escala de Estudos
Dramáticos. •

tude e a Agrupación de Libreiros
de Ourense, recae en alguén de
fora de Galiza. O prémio está d°'
tado de 100.000 pesetas e a publi,
cación do conto. T amén se publi,
can os carro accésit, que se outor,
garon a Enma Pedreira por O ceo
dos mapas, Roque Cameselle por

•- Os institutos
.
do Barbanza
outorgan
o Leixapren a
Xosé Agrelo

A cidade dos saños incumpridos,
David González Labrador por O
Anxo de Raioso, e Maria Lorenzo
por Cabalos a,z:uis. A entrega dos
prémiós farase o 9 de Xuño na

Actualmente director do instituto

Lamatumbá

Confirmouse o que era un
rumor desde hai semanas: a po,
sibilidade dun concerto que
xuntara a Beck e a Neil Young.
Celébrase o Xoves 12 de Xullo
no Coliseo da Coruña e segura,
mente convertirase nunha cita
multitudinária para diferentes
xeracións de fans. Neil Young,
que xa coñece o escenário do
Coliseo, virá acompañado de
CrazY Horse, a banda coa que
leva máis de trinta anos.
Poncho Sampedro, Billy T albot
e Ralph Molina arroupan a Neil
Young. Os últimos traballos pu,
blicados polo canadiense son
Silver and Gold e Road Rock, nos
que amosa os argumentos da sua
etemidade. Se por algo se carac,
teriza este músico é por non
amoldarse ás modas e por
encauzar un diálogo musical con

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

As Ínsuas de Muros, Xos~ Agrelo

•Debut do
,,
grupo ourensan
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Knock out, In.macula Mortem, fa,
llen Sentinel e Midgard, e o_dia 14

• Carlinhos
Brown e Chico
César no festival
étnico de
Pirineos

ANI

destaca na sua labor de impulsar o
galego, sobre todo através dos gru,
pos teatrais como Candea, en
Noia, e Agrocobo e Xestruxo, en
Esteiro. Aos 63 anos recebe a ho,
menaxe dos centros de secundária
do Barbanza coa entrega do pré,
mio Leixapren, instituído no cur,
so 1999,zooo co obxecto de pre,
miar a persoas ou entidades que
destaquen na normalización do
idioma. No anterior curso conce,
deuse a Manuel Maria. Fundador
de várias revistas como Barbanza
ou A Motara, Agrelo tamén foi
candidato ao Senado en 1977 e
concelleiro en Muros de 1979 a
1987, e continua dirixindo a edi,
torial T oxosoutos. O prémio en,
tregóuselle o dia 30 de Maio no
instituto Fontexeria de Muros.
T amén está no espírito do prémio
homenaxear a algun autor xa
morto que rivera relación coa lo,
calidade onde se entrega o
mesmo. Neste caso, a lembranza
foi para Belén Feliu, profesora de
filosofía no Fontexeria e cuxa
obra Da Guenizah foi publicada
postumamente. +

• Marta Pérez,
prémio Ourens·e
de cantos
Chungungo é o título da obra pola
que Marta Pérez, barcelonesa de
trinta anos, ven de gañar o
prémio Ourense de contos. É a
primeira vez que este galardón,
que convocan a Casa da Xuven;

Feira do Libro de Ourense. •

• Carlos Fuentes,
doutor Honoris
Causa en Vigo
O escritor mexicano Carlos
Fuentes foi investido doutor
Honoris Causa pola Universida,
de de Vigo o Martes 29 de
Maio, nun acto no q11e exerceu
de padriño Manuel Anxel Can,
delas, decano da Faculdade de
Filoloxia e T radución.
Fundamentalmente escritor de
prosa, Fuentes, nacido en 1928,
exerce ademais de embaixador
de México entre 1972 e 1976.
Desde os contos de Los dias en,
mascarados, publicados en 1954,
a traxectória de Fuentes pasa
por títulos como Las buenas

ña uniforme?, e o Mércores 20
conJosep M. Huguet i Biosca,
profesor de História e deputado
no Parlamento catalán por Esque,
rra Republicana. Huguet i Biosca
é coautor do libro Os
nacionalismos perigosos, que ven de
editar na Galiza Laiovento. •
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• Apresentan
na Coruña o
portal Bravu. net
O Quiosco Alfonso acolle o Xo,
ves 31 de Maio a apresentación
do portal de intemet Bravu.net,
que estará na rede xa desde ese
mesmo dia e que aposta "por un,
ha cultura alternativa e crítica".
Neste portal, que se vai apresen,
tar conxuntamente co numero
catro da revista Bravú, cóntase
co apoio loxístic9 de Continen,
tal Producións. As oito da tarde
Xurxo Souto e os acordeonistas
de Sérralle,aí están no Quiosco
Alfonso; a partir das nove na sa,
la Punto Tres, actuan Transpor,
tes Hemández y Sanjurjo e T oni
Lomba & Elio dos Santos.•

conciencias, La muerte de Artemio
Cruz, Cambio de piel, Gringo vie,
jo e Los años con Laura Díez.

• Diversidade e
democrácia,
·conferéncias de ·
'Galiza Sempre'
"Globalización, neoliberalismo e
políticas sociais" é o título da con,
feréncia que inaugurou o ciclo Di,
versidade e dernocrácia na Funda,
ción Galiza Sempre, de Campos,
tela. Vicen\: Navarro, catedrático
da Universidade de Pompeu fa, .
bra foi o encarregado de impartí,
la. O ciclo continua o dia 13 de
Xuño con] osé Ignacio La.casta
Zabalza, catedrático de Filosofía
do Direito da Universidade de Za,
ragoza, que imparte a charla Espa,
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Toni e Elio dos Santos amenizan a
apresentación do portal bravu.net.
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canta de libros
mos, este non adopta a mesma
forma que no computador. No
papel, os poemas teñen marxinación dereita e sitúanse na me-:.
tade superior dereita; no computador estaban perfectametne
centrados. Por outro lado, tampouco saen impresos nen os títulos dos capítulos nen os números
das páxinas nen os debuxos, e
son numerosos sobre todo na de
Esteva Creus. Detalliños que
non deslacen para nada a calidade de cada un dos poemarios.

Novas
.
pa1saxes
para as flores
Título: Os veos da paisaxe / O libro dos cans
/ lcaro.
Autor: Eduardo Estévez / Estevo Creus / Rafa Villar.
Edita: Retagarda Edicións / Edicións Tema.

a :

.....
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Se a poesia de hoxe ten a forma
actual, na que o poeta é frecuente que xogue coa distribución
espacial, en boa medida isto foi
provocado polos avances científicos. A aparición da letra impresa non supuxo mudanza moi
estimábel, mais cando esta se
perfeccionou e o papel foi un
ben menos privativo, as causas
xa comezaran a ser de outra maneira. Agora están de moda as
nova tecnoloxias, a vida danza
cada vez máis seguindo aos sons
dos computadores e a interrede.
Un di que non ten correo electróncio e mínmo como un bicho
raro, a xente moderna non entende de chateas se non teñen
que ver con intemet, a interrede
é tamén soporte libresco. Iso é o
que nos importa, os novos soportes literários. Nos últimos
meses do 2000 estreábase unha
nova editora. Retagarda Edicións, unha editora pouco convencional (significará algo esta
palabra) porque non emprega o
papel como soporte das obras literárias. T ampouco é editora
que empregue a interrede como
plataforma de difusión da mensaxe literária. Faino a través de
disquetes. Un libro sen papel.
Un libro que se abre, no computador. unha nova maneira de '
dar a coñecer discursos literários. Nen mellar nen peor, dife-

Rafa Villar.

rente; defraudáronnos un chisco
as posiblidades do novo formato
(se cadra porque, inocentes e ignorantes, agardábamos máis do
que pode dar).

Os veos da paisaxe (Eduardo Estévez), O libro dos cans ( Esteva
Creus) e Ícaro (Rafa Villar) son
os tres primeiros títulos que deu
á luz. Os dous primeiros lérnolos
primeiro no computador, pero
para a leitura defLnitiva imprimímolos: a poesia, como a froi-

ta, sabe mellor se a tes entte as
mans. Co poemário de Rafa Villar, renunciamos á leitura no
computador e optamos pola edición de Edis;6es Tema, un chisco porque nos achamos máis cómodos paseando as mans polo
papel, tocándoo, e outro chisco
como recoñecemento ao labor a
pral da poesia galega que
Edis:oes Tema leva a cabo en
Portugal. Relativo ao contido
dos disquetes, digamos primeiramente que, cando os imprimi-

Eduardo Estévez deixanos un poemário, Os veos da paisaxe, que
se apresenta estruturado en cinco partes: "A mañá", "O mediodía", "A tarde" e "A noite" mais
un "Epílogo para o insomnio"
que é o que pecha libro. Crónica
de un dia que non é un. "Son
tempos / de pensar a ausencia",
asi comeza esta mirada atrás desde a dor pero sen acritude ("de
gardarmos /nun caixón as bágoas") e coa melancolia ("son tempos de ollar a chuvia/ a través
dos cristais") própia de toda viaxe ao pasado ("Embazada a memória") Que os veos son esas
histórias, esas sensacións, que
permanecen pausadas nas causas
e que son ·parte de nós como as
mesmas causas - a realidade intelixente, que diría Manuel Rivas.
Viver consiste en ter diferentes
experiéncias, en probar distintas
sensacións, que son o naso alimento vital. Lago, o pesado paso
de tempo propiciará que a nasa
feble memória recurte dia a dia a
plenitude de esa vivéncia. É asi
como nós somos esas histórias
que irnos deixando nas causas,
pois as causas gardan memória
do noso contacto con elas e sempre. estan aí para lembrárnola.
Unha memória máis fiel que a
nasa pero que debemos saber
descifrala porque aniña detrás da

A privación da luz
por Queipo
Parte a última novela de Xavier Queipo
dun feito real: o tradutor ao inglés de En-

saio sobre a cegueira,
de José Saramago,
foi qúedandc:i cego
de maneira progresiva. O protagonista
de Papaventos, editada en Xerais, coñece nos Estados
Unidos o amor e a
estabilidade, pero será transportado cara
o País da Brétema, á
condea da cegueira. A
fatalidade faise presente nunha trarna_na que se reflexiona sobre a perda de seguridade que prcxluce a
auséncia do coñecido e sebre o amor como meio para atopar o equilibrio. Ártico
e outros mares, O paso do noroeste e Malaria sentimental son outros dos título8 publicados por Queipo, una autor que vai
ensanchando o se~ mapa xeográfico-literário en cada novela.+
.r

De que nacionalismos
falamos?
Apresentousé en Barcelona o 22 de
Maio o libro Os nacionalismos perigosos, de Josep Huguet, profesor e portavoz de Esquerra Repuiblicana no Parlamento catalán, e Joan. M. Serra, tamén
profesor e coordenador da Fundación
Independencia i
Progrés. Editado
por Laiovento, este traballo analisa
como as nacións
estado combaten a
diferéncia e acuñan
a perigosidade dos
movimentos de liberación en confutas como o de Chiapas, Timor, Quebec
e Chechénia. A versión catalana deste
libro foi publicada na primeira metade
dos noventa; para os autores as teses teñen ainda máis forza hoxendia. A tradución do catalán fíxoa Antón
Garazo.+

(Pasa á páxina seguinte)

O abe do rueiro
pontevedrés

NARRATIVA
NARílAT iV,

Carlos G. Reigosa
Narcos

Narcos
Carlos G. Reigosa
Un labirinto de fagos cruzados entre os narcos galegos.

Quen era Domingo de Andrade? Por
qué se denomina unha rua Cruz Vermella? Que provocou o traca da praza do Ei- - .-;,_.-,----,
_.-.--=
·. :"·.. . .,.=.·.::-:-,..-1
radodaLeñaa
F ·. - '
\
simplesmente praza \
daLeña?JuanJue- \
}\ú ti~
ga realiza en Ruas
~
l

~~~~!;º~"- 1·it:¡~Ara

xe das nomes e, con- \
<-·>:~···\
secuentemente,
\
...A
apontamentos da
"'- -.~. -:-::- ·
história local. Como
intrcxlución, unha breve explicación do
nacemento da cidade. Publica a Deputación de Pontevedra. +

Ocademo
de Mary Low
Mary Low chegou a Barcelona dias despois do golpe militar do 36. Viña acompañada do poeta surrealista cubano Juan
Breá e xuntos escreberian máis tarde
Red spanish notebook. Agora
Alikornio Edicións
publica a parte de
Low neste traballo
baixo o título Cuaderno rojo de Barcelona, un conxunto
de textos silenciados
pola ditadura de Franco e pala visión crítica e trotskista do papel do estalinismo na guerra. +

~lo
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N 2 2. Xaneiro-Xuño de 2001. Prezo 1.500 pta.
Dirixe: Xúlio Rios.
Edita: IGADI.

O Instituto Galego de Documentácío e
Análíse (lgadí) propón vários traballos s<>bre a actualidade informativa
internacional. Xesus Vaquero estuda a relación de Galíza cos países
subclesenvolvidos. Emílio
Martfnez analiza o traballo
dasONGs.
Roberto
~-=--Montoyade_.....
::::::;,......
...
~~·..buxa a paisaxe peruana
logo da caída de Alberto Fujimori.
Ala in
Lipieitz pergúntase se é posíbel un deseño da mundialización diferente ao que perfilan os grandes
organismos económicos internacionais.
Femando Pérez-Barreiro dá contados
prognósticos da intelixéncia norteamericana sobre o mundo de 2015. +

......---__
,_ __
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O Povo de Guimaraes.
N 2 1.135. 18 de Maio de 2001. Prezo 100 escd.
Dirixe: Alvaro Nunes.

Entre as notícias recompiladas na rexión
portuguesa de Guimaraes, destaca a polémica xurdida nesa cidade pola estátua de
Joao Cutileiro na que se representa a
Afonso I Henriques, fundador da monarquía portuguesa. No
capítulo de
entrevista,
Víctor Ferreira conversa con
José Ma- ·
chado,
presidente
da Federación de

Asocíacións
Portuguesas en Fráncía, que fai 1O anos
nestas datas. Na información dei>ortíva,
dáse conta dos bons resultados do Vitória, que consegue deste xeito fuxir dos
postos bancos e salvar a categoría na I Liga. t

O correo da UNESCO
N 2 29. Abril de 2001. Prezo 550 pta. ·
Dirixe: René Lefort.
Edita: Organización das Nacións Unidas para
a educación, a Ciéncia e a Cultura.

O tema central deste número é a
relación entre as novas tecnoloxias e a
intimidade dos cidadáns. O profesor inglés Simon Davies, experto en direito á
intimidade, explica como a policía e
mais as empresas están a penetrar nas
casas da xente sen que esta se decate. Os
franceses Michel Temman
e Yves Bou. gon contan a
febre que se
vive no Xapón por .
comprar aparellos electrónicos que
serven para
espiar a vida
dos· viciños.
O escocés
Duncan
Campbell, descubridor
da rede espía estadounidense Echelon
narra os xeitos de vnciláncia que os servizos secretos e os governos utilizan.•
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Revista de análise e
estudios intemaciotiais
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-Tempo exterior

'

(Ven da p~ anterior)
néboa da nosa traidora desmemória que inclusive fai que esquezamos os soños -("tras deses
muros/ unha moza esperou/.../ o
home que a levase lonxe/ a al- ·
gunha nova terra / e máxica /
vestida de bi;anco e /cun ramo de
lirios nas manas") Poemário percorrido por siléncios, póemas para escoitar as cousas. Os veos da
paisaxe contén unha poesía fundamentalmente descritiva e interpretativa desas realidades, poesia evocadora e invocadora...
Breve, os poemas nunca son longos, tenden é brevidade e inclusive poden chegar a ser minimos,
de un só verso .. Poesia sinxela
que foxe da pirotécnia ornamental, poesia esencial e pura, como
eco que aparece e desaparece.

O libro dos cans, de Estevo Creus,
iníciase cunha exposición do
que se pretende, unha pre-história inconclusa pois "... a miña intelixencia única e exclusivamente poderá xerar variacións sustentadas na sua propia estrutura ... " Variacións, variaciGn,s da
própria estrutura cerebral feitas
con palabras. Ou con debuxos.
Que hai moitos debuxos neste
poemário, é moi frecuente que o
poema se vexa acompñado dun
debuxo, aqueles que non van
acompañados de debuxo son ben
poucos. Debuxos moi simples, o
texto (o poema) explícaos ou
eles explican o poema. Fundípdose, porque o poemário remata
só con debuxos, só con cousas.
Debuxos que non pretenden reproducir realidades, queren crealas,. todo parecido é pura coincidéncia e explicábel porque sempre se cría a partir de algo e ese
algo soe ser real. O libro dos cans
é a construcción de unha casa,
de unha casa que é un eu, un eu
ferido pola auséncia, pola aus~n
cia dos cans ("os meus preciosos
cans") Agora é momento de sinalar a importáncia da casa: tanto no poemário de Eduardo Estévez (dá impresión de que se escribe desde a casa) como no de Estevo Creus -e tamén Rafa Villar (en quen non é que sexa algo novo). Unha das casas cos
seus enseres, coas suas pertenzas
interiores e adxacentes. Crónica
dunha espera e de tanto agardar
só quedan os obxectos. Cosmogonía doméstica, tamén cosmoa- .
gonia, que se presenta estrutura-
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Pero é diferente. Aqui non se
procura a memória das cousas,
ainda que se atope, este é unha
circunstancia máis da vida ante
a cal se reaxe ("ofréceme (outra
maré") por moito que se presinta
de antemán outra soidade. Si. léncio despois do amor ( entendemos), a dar e o siléncio "e a
memoria /son uns beizos /sen palabras" e non hai máis remédio
que "partir /terra dentro" cara a
un "horizonte"// para un sal /calcinado". E tamén soidade ("esas
flores marelas/derramándose")
contra a que algo pode a mesma
poesia ("mil e unha noites /no
universo /detendo a morte"),
ainda que ambas e duas sexan, a
Estevo Creus.
fin de contas, un refúxio, como a
terra. Unha visión non nova,
da en tres partes: prestación (depero si pouco frecuente, é a do
tallada) da casa (sempre espe~mor culpábel, a do amor delicto
rando os cans, como un eco ne("Sóñame/ para a culpa") porque
cesário), descanso (agora o eco é
non se renúncia a novas expeo dos zapatos brancos) e pintura
riéncias ("pero de min/ non en(onde o poema pasa a ser case
gaces /as plumas", dísenos no poema inmediatamente anterior,
simple pé explicativo do debuxo
"que voar é preciso") Poesia bree se transforma en debuio) Poesía minimalista feíta de ecos que
ve, directa e suxerente, moi sensitiva e nua, pura, que a palabra
se repiten a golpes. Poemas que
se apresentan como unidades e . non_precisa adobios para dicer o
que quere. Poesia esencial e própasan despois a ser parte de novos poemas ou ao revés. O prixima, o poeta non é un ser raro
meiro poema, par exemplo, repíque di cousas estrafalários difícitese, logo no 15, no 26, 38 ou
les de entender, o poeta é un ser
44, a exepción dos dous versos
de carne e óso e ten sentimentos
finais. Un tanto cubista na concomo ternos nós e de iso nos fala.
cepción da casa e con ecos de futúrismo na importáncia das máquinas. Po_esia sinxela, de trazo
Se nos defraudou un chisco esta
simple, que
nova experiéncia editorial, foi
reflicte unha
porque non estamos acostumarealidade
dos a ler poesía no computador,
e moito menos poesía tan inticomplexa e Poesia breve,
que se volve
mista. Mellorará, na nasa opi.nua, pura,
complexa por
nión, en canto o imprimido se
iso mesmo. A pero tamén
corresponda exactamente co
que se ve no ordenador. Non
medida que se poesia para a
vai avanzan- reflexión,
obstante, é preciso recoñecer a
do na leitura,
valía de esta iniciativa que nos
vai achegando a un mundo onsobre todo na poesia que
de, din, os libros de papel non
terceira parte, non se le sen
poesia que despois.
teñen un futuro moi claro. Polo
deixa de ser
demais, nos tres poemários a capoesía, que se
Iidade é alta, como corresponde
cousifica, que
a tres poetas que dominan os re·se autodestrue para ser cousa,
cursos e saben que domin~n os
que se autodestrue ou que por fin
recursos e saben para que emse identifica, máis cousa e menos
pregalos, cando e como. Si, poememória.
sia breve, nua, pura, pero tamén
poesia para a reflexión, poesía
9 poemário de Rafa V illar, que non se le sen despois refleIcaro, está tamén inzado de sixionar porque sabl! suxerir adeléncio ("a que silencio/ debo a
mais de significar.+
memoria", comeza) como siléncio habia no de Eduardo Estévez.
xost M. EIRt

canta de discos

Tdulo: Camagüey.
Grupo: Trova Camagüeyana.
Edita: Clave Records.

2. NARCOS
Carlos G. Reigosa
Xerais

3. As RULAS DE BAKUNIN
Antón Riveiro Coello
Galaxia

4. Eu TAMÉN FUN COAS
VACAS
Afonso Eiré

Espiral Maior

5. MALES

DE CABEZA

FranAlonso

Xerais

NoN flCC1óN
l. HISTORIA DA
LITERATURA GALEGA -

Mercedes Queixas & Anxo Gómez
ANosa Terra

2.

ÜS NACIONALISMOS
PERIGOSOS
Josep Huget e Joan M. Sena
Laiovento

3. ESPAÑA UNIFORME
José l. Lacasta-Zabalza
Laiovenw

4. AluuIDoR DE CASTELAO

Ml1 Pilar García Negro
ANosa Terra

5.

GWBALIZACION E

CAMBIO DE MILÉNIO
V ários autores

Xerais
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Electrónica
dos bascas na diáspora

Axiña o septeto cubano Trova
Camagüeyana iniciará xira e dará a

Gravado en Cienfuegos, este
conxunto de cancións posue, nas
palabras do cantautor da Nova Trova
Cubana, Lázaro García, "os
-auténticos trazos da mellor música

l. FISTEUS ERA UN MUNOO
LupeGómez
ANosa Terra

Elena Porro e Orlando Beltrán
forman esta trova. +

Se o ron non acaba
comigo ...

coñecer este segundo disco editado
na Galiza por Clave Records.
Arranca este traballo dos veteranos
músicos da illa caribeña co Son del
borracho, unha estampa de oda ao ron
e aos seus efeitos.

fiCC1óN

Tdulo: Basque Electronic Oiaspora 2.
Grupo: Vários.
Edita: Metak.

cubana". A frauta de madeira
utilizada polo grupo evoca o <lanzón
e o cha cha chá, pero ademais o disco
garda son, guajira e bolero.
Guillermo Lombida Puig, compositor
dalguns dos temas, Guillermo
Lombida Tamayo, Reinaldo Nicolás,
Ramón Bonora, Pablo Varona, Maria

Como xa se informou en números
anteriores, Metak recolle o testigo de .
Esan Ozenki e, nesta caso, publica o
-segundo volume de Basque Electronic
Diaspora, un compilatório cuxc fin é
divulgar o traballo de músicos de fora
e de novos valores. Neste compacto
caben estilos diversos como ós
.denominados electro-groove¡ hip hop

abstracto, trip-hop, etc. Asi están
Cubo e Herf, ambos de VitóriaGasteiz, Golgoth13 e J-RO, de
Baiona, Cabb e Sylvain Chauveau,
de T oulouse, Estupendo, o duo
bilbaíno e arxentino, má.is EMC, que
amosan a influéncia de Massive
Attack, entre outros. •

.,.,
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Manuel Regal expresa con "A partir de hoxe" un vieiro de refle,
xión cristiá no país galego; Qbra dentro dun novo paradigma de
diálogo desde a. matriz cultural galega, unha auténtica incultura, .
ción do cristianismo. Un fenómeno de tal trascendéncia que com,
pre subliñar e forma parte do esforzo do colectivo "Movemento
rural cristiáns", espallado por toda Galiza co impulso de M. Regal,
M. Peleteiro e outros. Ofereceinos a introducción de Xaquín
Campo Freire, un dos fundadores de Promocións Culturais Ga,
legas S.A., un evanxelizador como Regal na diócese de Mondoñedo.

PRESENZA CRISTIÁ NO
MUNDO RURAL
XOAQUIN CAMPO FREIRE

Como sinala o autor, este libro(t) nace para ser unha resposta a unha
necesidade: o Movemento Rural Cristián estaba falto de materiais
axeitados e autóctonos que os asentaran na verdadeira realidade galega: en galego, desde a galeguidade, desde o rural e a ruralidade. Unha
ruralidade dinámica e non patufa como intentan presentar superficialmente moita xente que por pasar un día no rus ou desde o escritorio
burocrático, xa'pretenden entender e interpretar canto se vive, se marre ou se desvive no noso agro galego. ho fíxonos mal e séguenolo a facer. A igrexa galega, a clerecía galega, non estivemos secularmente, e
non estamos tampouco hoxe, ausentes e si presentes neste pecado.
Unha rnralidade marcada por dúas vivencias moi definidas: Por unha
banda a vivencia de herdade: dunha sabia tradición de vida e cultivo da
t rra, de formas de vida e convivencia, dunha cultura total que nos identifica, que nos integra. Pero i-.amén herdeiros dunha longa historia de
opresión; c;lunha busca contínua de vida mellorada por camiños de trabaLlo duro e emigrado. Emigración física e espiritual, fuxindo do Nós como
desestima moral. A outra vivencia é á da lnseguridade: Tal vez nunca
tanto coma hoxe pesou a idea de que non sabes nas mans de quen estás.
Neste sen o o libro é un profundo acerto de realismo e' creatividade:
''Non é <loado er xente da aldea na propia aldea; non é doado ser
creme no medio das mesmas comunidades cristiáns ó servizo de ámbalas dúas causas e ámbalas dúas integradas por este material".

É unha presentación novelada, mellar, un aliñavo ou hilván de vidas e
historias reais, de familias e persoas reais, con toda a fondura de existencia. É notable a descripción das personaxes e a inmensa riqueza interior dos tipos e das xentes, que adquiren tal dramatismo que só unha
testemuña experienci~ que tamén é protagonista, é capaz de acadar.
O valor etnográfico do libro é moi grande. Precisamente cando todo
ameaza co esmorecer desta cultura, alguén moi desde dentro, con altura e rigor de análise e cunha seria critica intelectual, dános un percorrido pala vida da aldea, aínda vivinte e funcionando nas estructuras e
esquemas culturais nidiamente rurais, sen trampa nin artificio, sen inventos nin recreacións imaxinativas desas que a veces somos víctimas
desde concepcións urbanitas ou desa TV global, que só falsean a realidade, impóndo como teses documentadas o que non son máis que figuracións de es espabilado que ahondan en todos os medios.
Xa gostaría eu de que a cregaxe e os bisp s galegas se achegasen a el
c n limpeza de corazón. Per como a misión hoxe está na parte do laicad , cómpre non agardar xa máis por ninguén. Isto é xa un advento.
O val r literari n n tará tanto"'n a urdime de nvoela didáctica, tipo O
mundo de Sofia de J ter Gaardner, senón na lingua e na linguaze, no lexico
nas estructuras idiomáticas do máis purísimo estilo, nos xiros idiomáticos,
etc. Está todo tan ben integrado que o autor aparece coma un eximio agrorural, culto en letras, no que , como dixeron de Rosalía, é tal a simbiose que
n n se sabe onde acaba o pov e empeza o escritor, e viceversa.
Eu safio que a non tardar, algún universitario o tome como autor de
ba para de tesiña de licenciatura ou mesmo de teses de doutoramento, tanto nos eidos da lingua e da cultura, coma nos da socioloxía
e da etnografía. Material hai dabondo, fiable, ben estll.!cturado, e de
altísima calidade. Outro tanto diría desde a psicoloxía. E unha auténtica mina, unha canteira extractiva que non contamina os naso xei,
tos de sermos e si asenta a identidade real de toda unha colectividade.
Por suposto no campo da T eoloxta Pastoral e para a Galiza vai sendo
hora de que alguén apouse cos pés na terra.
A historia da lgrexa e da lgrexa galega, da sociedade civil e da nasa
Galiza asoballada, está suficientemente iniciada coma para que os que
non tiveron coñecementos do evoluir histórico, se lles abra as ganas
de saber como foi antes, porque se ve que isto de atrás e polo quepa,
rece o mundo esta!ie a decidor en cada época histórica, hoxe e aquí
tamén, e se nós non somos os protagonistas, outros van vir facer a his,
toria e mundo contra nós.

É un libro de lectura lenta. Un guión exemplar para traballar, de refle,
xión profunda e diaria, de dicimos a cada grupo·ou comunidade como se
dán hoxe estes problemas e solucións entre nós, que cousas parecidas podemos facer. E se non encontro o relato exacto atoparei a dinámica educativa, a pedagoxía liberadora par asermos nós m~mos os buscadores. Se
os de Sta. Uxía do Monte puideron sair adiante, ¿nós por qué non?•
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Santa Clotilde, pacífica e pacificadora
Cando o rei Chilperico de Borgoña foi asasinado polo seu irmán, á súa filla Clotilde recluírona nun mosteiro, onde agardou a oportunidade de volver á
política, en razón ao sangue real
que lle corría palas veas.
A rapaza sabía que un reino
non se podía soster con intrigas e martes, ás que merovinxios e visigodos eran tan dados, desde que se fixeron donas
de pequenos anacos do decadente Imperio Romano, e
dedicou a súa aprendizaxe ·a
coñecer os secretos dos tratados e acordos de estado.

As pelexas familiares vif5-an aportadas, como nas mellares familias,
por unha cunea máis ou menos
próxima a algún reg.ato, e xustificadas por unha clara falta de marcos políticos nos que se mantiñan
os fieis seguidores de Roma, xa
fose ao amparo de terratenentes
ou de homes de lgrexa.
Cando Clodoveo herdou o reinó salio, no ano 481, afanouse
por estender os seus dominios,
baseado na lexitimidade da
conquista, eliminando para iso
o rescoallo do Imperio e aos
contrincantes de cada pequeno
reino autoproclamadCJ entre o
Rin e os Pirineos.
Como moitas veces pasa, as
guerras só se ganan pala paz, e
na procura dela, o ambicioso
reí tomou a Clotilde por esposa, coa esperanza de que o s'eu
real sangue convencese a todos

•os súbditos da súa boa fe, sobre
to<t> a aqueles que non perdoaban o asasinato da familia de
Clotilde.
Non sei eu por que rito se ca,
saron os bos reís, porque se
ben ela era cristiá praticante,
el non coñecía a auga do bautismo nin de lonxe. Sen embargo iso non se tivo en canta,
pois ata nos máis santos pensa,
mentas o fin xustifica os medios, e ademais, unha mediación, aínda que sexa co diaño,
clase por ben feíta se repercute
na mai.or gloria e riqueza da
Santa lgrexa.
Modosiña no trato, Clotilde
procuraba non influir directa,
mente nas decisións do rei, e
el, pala súa parte, permitía que
a súa compañeira se empregase
nos labores propios das primei,
ras damas, convertidas na cara
amable en todos os reinos e go- .
bernos habidos neste mundo,
dedicada, neste caso, a socorrer
aos pobres e a inaugurar lugares
de beneficencia.
Pero, como todos sabemos, a
ambición é inirriiga da paz e po,
lo tanto, guerra tras guerra, Clodoveo ía estendendo os seus dominios sen poder eliminar os focos de inimizade e desconfianza
que sempre quedan nos territorios conquistados.
¿Como conseguir dunha vez
por todas unha paz duradeira?
Está claro que os remorsos de
despois da guerra anulan o máis

benigno tratado de paz.
Clotilde, que escoitaba os debates do seu esposo, aportoulle
unha solución que ben o podía
reter un pouco máis na casa, ou
polo rríenos asegurarlle unha
vellez máis sosegada, sen se expor ao risco de repacificar os
. territorios conquistados: facer,
se amigo de quen domina a
mente dos paisanos.

Dita e feíto. A falta de mellar
medio de comunicación, o púl,
pito é ó lugar idóneo desde
que convencer aos subditos do
bo corazón real aliados: o seu
propio bautismo.

o

Por mediación de Clotilde,
Clodoveo chegou a un acordo
co hispo Remixio de Reims para ser bautizado no Nadal de
497, co que, as próximas campañas, .xa estarían bendicidas
polo mesmísimo Papa de Roma,
e os seus súbditos, ·ao selo ta,
mén da lgrexa, deixarían de representar un perigo para a seguridade nacional.
Sen embargo, a pesar de tan
santo consello, Clodoveo morreu aos 45 anos sen poder gozar
dun merecido descanso; e daquela, a reíña retirouse a un
mosteiro de Tours, mentres os
seus filias, herdeiros da ambición patena, esnaquizaron o reino que seu pai empregara toda
unha vida en unificar e pacificar, repartíndose condados como se fosen anaquiños dun pastel de folerpas. •

..

SOTELO .BLANCO. INFORMACIÓN

Premio Vicente Risco
de Ciencias Sociais
Os concellos de Alrariz e Castro Caldelas e mailas fundacións
Vicente Risco e Sote lo Blanco convocan o VI 1 Premio Vicente Risco
de Ciencias Sociais, cunha dotación de 1.000.000 ptas. para a obra
gañadora e maila súa publicación por Sotelo Blanco Edicións,
·entidade colaboradora do premio.
Os orixinais presentados han ter unha extensión min1ma de
150 páxinas e non excede-las 300 páxinas como máximo.
De cada texto presentaranse cinco copias antes do día 30
de novembro do 2001,. remitínd9as ó enderezo seguinte:
VI 1 Premio Vicente Risco de Ciencias Socia is
Fundación Sotelo Blanco
Apartado de Correos 2096
15780 Santi~go de Compostela
A decisión do xurado darase a coñecer no mes de xaneiro do 2002.

(1) REGAL LEDO, MANUEL, A partir de hoxe (Relatos para a formación de comunidades
cristiás), Xeira Nova, Ferro! (ed. Sept, Vigo, 2000).

.•

30

- G~~O

31 DE MAIO DE 2001 • N 2 989

. ANOSA TERRA

Teatro da Galiza no maior Festival d"Expressao Ibérica
O FITEI prol_onga--se no Porto até 10 de Junho . -0. GONc;:ALO NUNO DE:FAlUA/PORTO ,

_ Espectáculos sao quinze. Quem .os corporiza e enforma -grupos e com,
panhias de Teatro- sao catorze•. Os países -todos de fala ou expressao
ibérica- sao sete. Eis a 24ª edi~ d~ Festival Internacional de T ~tro de
Expressao Ibérica -FITEI- que com~u no 'passado dia 29, na cidade
portugue8a do Porto e aí vai decorrer até ao próximo dia 10 de Junho.
E porque o Festival acorre em
ano de celebra~ao da Cultura no
Porto; a edi~aó /2001 do FITEI
reúne todas as condi~oes para ser
a melhor de sempre, até porque,
e devido a esse facto, a qualidade
dos grupos e companhias teatrais ·
partidpantes é nítidamente su,
perior á dos anos transactos.
A Catalunha-conta coma partí,
cipa~ao mais ·representativa, ou
seja, La Fura 'dels Baus, Teatro

Nacional da Catalunya e L'Ava,
lot Teatre.
;..\

Coube ao Centro Dramático Na,
cional, Madrid, abrir o FITEI
/2001 com um original de Arra,
bal (Cemitério d 'Automóveis), se,
guindo,se, no decurso da presen,
te semana, o Teatro .Nacional da

Catalunya (Lulu, a Caixa de Pan,
dora), os euro,afro,brasileiros da
Confraria Luso,Brasileira (Dois
Perdidos N'uma Noite Suja) e,
ainda Os Coribantes, · de S. José
de Porto Rico com La Última
Tentación.

Centro Dramático Galego
com grupos portugueses
, A Galiza vai estar representada
no FITEI pelo Centro Dramáti,
co Galega, através de urna .co,
produ~ao que junta, na mesma
representa~ao e pela primeira
vez, o grupo dirigido por Rober,
to Vidal Bolaño e os portugue,
ses do Teatro do Noroeste, Viana
do Castelo, e a Companhia de

Teatro de. Braga.

Trata,se de Mar Revolto, texto
inédito do próprio Roberto Bola,
ño, especialmente escrito para es,
, ta co,produ~ao --galego,portugue,
sa-, inserida no ambito do pro,
jecto Caminhos Teatrais e que está
a ter continuidade e desevolvi,
mento entre-Portugal e a Galiza.

O espéctáculo, com a

dura~ao

de 110 minutos em palco, foca
um episódio da história d 'Es,
panha e Portugal, passado há-40
anos
aguando das ditaduras
de Franco e Salazar, que impedi,
ram, "durante ésse tempo, a de,
mbcracia e a liberdade em toda
a Península Ibédca:

cm

Em causa está o assalto ao navio
Santa Mapa, levado a cabo por
um grupo de opositores dos dois
Estados ibéricos e liderado pelo ·
comandante Henrique Galvao, o
que provocou nos regimes entao
vigentes em Espanha e Portugal
um forte abalo internacional,
pois a denúncia das situa~oes in,
ternas -dit aduras puras e du,
ras ...-jamais seria apagada.

A pe~a teatral, que retrata este
episódio da hist6ria ibérica, decorre
na 3ª classe de um transatlantico
onde os passageiros sao surpreen,
didos ,qual nave de loucos, por
um acontecimento inesperado:
um grupo de homens armados,
pertencentes ao Directório Revolu,
cionário Ibérico de Libertafilo acaba
por apoderar,se do barco.
Estava,se entao, no ano de 1961.
O barco passa de Santa Maria
para o nome de Santa Liberdade ...
que só chegou 13 anos despois
ou a 25 d'Abril de 1974 e ao Es,
tado espanhol um ano despois.
Este original de Roberto Vidal
Bolaño será apresent ado e m
quatro espectáculos, dias 9 e 1O
de Junho, ás 18 e, 21 , 45h., n o
Teatro do C ampo Alegre.

Programa complementar
e convidados do FIT EI

iniciativas e promo~5es , todas
com realiza~ao no Rivoli ,Tea,
tro Municipal, dirigidas nao só a
todos quantos fazem do Teatro
profissao , mas também para o
público em geral.
Assim, e entre as muitas pales,
tras e conferencias programadas,
aguárdase com bastante expecta,
tiva a interven~ao do basca Pe,
dro Barea, crítico teatral e pro,
fessor universitário, que vai falar,
día 8 de Junho pelas 18 h ., sobre
Informa~ao e Crítica Teatral.
Entre os muitos convidados dos
promotores do Festival Interna,
cional de T eatro de Expressao
Ibérica, estio confirmadas as pre,
sen~as, entre outras, do dramatur,
go Jaime Salome Montse Clot,
Marce Solis, , Javier Herrera, Su,
sana Perez e Marcia Cano da Fei,
ra de Teatro de Cidade Rodrigo.
Portugal, Angola, Brasil e
tedio presentes,
igualmente no FITEI, vários re,
presentantes culturais. +
Mo~ambique

Paralelamen te aos espectáculos
o FITEI promov~ urna série de

. OPtNIÓN

UNHA INTERVIU AO SEU PAÍS
••

e peitos femininos que a levaran até o primeiro
Duas .publicacións nadas en 1976 cumpren 25
anos de existéncia. As duas son e serán motivo · X. ENRIQUE ACUÑA lugar en canto ventas. Mais, como saimos? Que
de teses e traballos de investigación sobre o pa,
din de nós? Pouca cousa en verdade tanto en
pel.que representaron-na chamada Transición e·
texto como en imaxes.
,
na restauración do marco democrático e consti,
. Facendo repaso a colleita é curta, dispersa e es,
tucional español. Están pois de aniversario dpus
, trambótica. O xeneral golpista Armada cos seus
médios de comunicaci<,)n ben distintos como El
cónmilitóns; Israel, o "ga,
País e lnterviu. Duas empresas de traxectória di,
lugar
llego" do Gran Hermano e
ferenciada ainda que .non diverxente e que, por
que se nos
Fraga e Cuiña entrampa,
parte dps apoloxetas do proceso de restauración
da monarquía, suscitan unanimidade como outorga no papel dos no affaire Martínez
"adais da transición".
N úñez, para comezar. A
couché das
continuación unha lem,
Tanto o xorrial criado por Jesus Polanco 'como a celebracións vai
branza para o secuestro do
. revista inventada por Antonio Asensio celebran
pai de Ju lio Iglesias , as
ser ante todo o
os seus eventos a meio de estensos monográficos
aventuras criminais do
da negación
que pasan revista aos 25 anos de información.
policía José A medo e a
nostálxia do réxime ante,
25 años de lnten¡iu, con 394 páxinas, e El País de
como país,
rior con Pilar Franco. ~,
nuestras vidas, con 378, sor:i. os seus títulos.
a suséncia do
tra volta Fraga lribame e
Todo un esforzo editorial que ~a práctica repasa nacionalismo e a unha foto de Pio Cabani,
llas. Aquel "liberal" pon,
décadas que foron cruciais para o mundo, Euro,
desapari~ión
tevedrés que sentou orgu,
pa e o Estado español en particular. No caso do
especial de El País, todos os mitos do constitu, dos movementos lloso nci Consello de Mi,
nistros no que Franco fir,
cionalismo español e todas as actitudes defendí,
e conflitos
El.as durante anos desde os seus influintes e temí,
mou a execución a garro,
sociais
dos editoriais vensé refrendados e mesmo repetí,
te vil de Salvador Puig
dos por enésima vez xa desde a priineira das pá,
Antich.
desenvolvidos
xinas asinada polo actual director Jesús Ceberio.
ou
O magma de 'ideas, modas e costumes iniciado e
T amén Torrente Ballester
protagonizados
e a voda de Marina Casta,
deseñado por Juan Luís Cebrián e Javier Pradera
,móstrase intacto e sen revisión crítica de ningún
desde a Galiza" · ño con Camilo José Cela
tipo. Mentras, a poucos días da morte da sua ·al,
en crónica rosa antes de
ma mater Antonio· Asensio, a fórmula de lnter,
adentrarse na cuota nudis,
ta. Niste caso reservada para o presentador Xe,
viu segue viva entre desnudos, preferentemente
sús V ázquez en canto homes e a "famosa" Sonia
femininos, catástrofes e exclusivas de escándalo.
Moldes e a Rosalia Dans de Los Gozos y las Som,
bras en muller. O máis noble ven dado co recor,
• GALEGOS E GALEGAS NA SUA HISTÓRIA.
Navegar polo perto do milleiro de páxinas dos
do ,de Ramón Sampedro e a sua loita por ·unha
marte digna. De resumo, pouca Galiza real.
monográficos na procura da preséncia que se lle
concede a Galiza, os galegas e galegas é, fóra de
O especial do xornal españpl de maior tirada e
mixtificacións, un exercizo complicado e desagra, ·
o que crea máis opinión tampouco é moi agra,
decido. O lugar que se nos outorga no papel COlJ'
ché das celebracións vai ser ante todo o da nega,
decido. Na homenaxe aos leitores situa un deles
nunha granxa de Lalin e na enquisa,reportaxe
ción como país, a auséncia do nacionalismo e a
"Que hacia en 1976" á vez que se extracta un
desaparición dos movementos e conflictos sociais
día das memorias de Fraga, o actual presidente
desenvolvidos o protagonizados desde Galiza.
da Xunta aparece retratado nos escanos das ·
Cortes franquistas á par do mesmísimo "Carni,
· A revista lnterviu, na que tanto protagonismo
cero dé Málaga". O Carlos Arias Navarro, presi,
tivo durante moitos anos na sua redación Per,
fecto Conde Muruais, rememora desde Maio de ..
dente dun govemo no·que Fraga era ministro de
Gobernación e mandamais das forzas polieiais
1976 toda a manchea de catástrofes, denúncias

'O

que causaron os mortos de Vitoria en Monteju,
rra, xusto no ano no que naceu El País.
Polo demais en clave política e social nada de
nada. Nen o estatuto, nen movimentos sociais,
nen emerxéncia do nacionalismo, nen cultura.
Os galegas e galegas circulan palas páxinas en
corpo 9 e hai que ato.palos
con lentes. De feito, "Tº'
das las noticias del país" a
sección que recapitula
ano por ano as informa,
cións de 25 anos non me,
rece unha soa cita a Gali,
za. Só consideran reseñá,
bel , no revisión do pri,
meiro ano, o naufráxio do
Urquiola: "Galicia de lu,
to", clise.
Deportistas só dous. Os
Amáncio e Miguel Ángel
de cando o Madrid gañou
a Liga do 76. De paso, en,
tre os cantautores, Emilio
Cao. Unha modelo cun
vestido de Roberto Verino
e, extractada, unha entre,
vista ao n óbel de 1989 ,
Camilo José C ela. Os ar,
quitectos quedan mellor
parados. A lejandro de la
Sota citado, tamén a casa
p~ra xitanos de César Por,
tela no Bao e o museu coruñés de Gallego Jorre,
to. A maiores unha fotografía do CGAC com,
postelán ·e un entretexto para a Praza do Obra,
doiro. Ruín mostra.
.No especial que Babeüa -da mesma casa:, co mes,
mo motivo e celebración- titulou "De un país a
otro: 1976,2001", outravolta o Cela nóbel, a mor,
te de José Ángel Valente, as "identidades regiona,
les" co gaiteiro Carlos Núñez e curtas citas a Gol,
pes Bajos e a Real Philarmonia en canto a música.
Chamativa é a auséncia de Manuel Rivas, autor
de éxito no selo editorial do mesmo grupo. Nen
sequer se mantén a cuota de escritores "periféri,
co.s" que o xornal cóncedia graciosamente.
Nada máis, pous:a causa.. En todo caso non hai
que enganarse. E o seu país.• .
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Mª Xosé Porteiro
'Covardes é a novela
.
.

dunha xornalista,xa que
a realidade está presente'
-0-

C~RME VIDAL

No porto de Vigo aparece o corpo dunha muller. Detrás do acontecemento, protagonista dun suceso nun· xomal local, agáchase unha história de secuestro e escravitude. Mª Xosé Porteiro deu hai dezaseis anos
cunha história de tráfico de mulleres cando realizaba unha investigación
xomalística. Daquela non se atreveu a publicala e, as notas que entón
gardou, deron agora na novela Covardes (Ir Indo), un texto que é para
a xomalista e escritora coma un quiste que tiña que extirpar. Descrida
dunha cultura libresca en exceso, como a nosa, a Porteiro gostarialle
que o relato funcionara coma un folletín, que dese para falar, que provocase. debate público e que conducira a tomar medidas para mudar a
ituación. Cando isto di, non oculta a sua condición política e feminista.
Por que decide escreber unha
novela?
N n foi premeditado nen un anceio que tivese de sempre. Atopeime coa novela a través dun
traballo xornalístic'o prévio. A
história que eu queria tratar foi a
que me levou a utilizar ese xénero. Nace dunha reportaxe que
me encargan para o xornal no
que traballaba. Fixen unha investigación no ano 1984 sobre o
mundo da prostitución en Vigo e
atopei cunha história tremenda
que non coñecia a pesar de terrne
por unha muller informada. Ao
pé de onde estaba dábase unha
situación de escravitude. Sentinme incapaz de abordar o tema
desde o ponto de vista xomalístico, costábame contrastar a reportaxe e tamén tiven medo. O título Covarde.s ven <lesa circunstáncia, reflexa, entre outras cousas, a
reación que eu tiven cando me
atopei con esa realidade.
Non che·g ou entón a publicar a
inve tigación?
Non. O tema de órdame e impáctame pero ceño medo a tratal n x mal. Co tempo volvin
at par n ta e decidin que, xa
que n n me atrevia a documentala, a investigala a fondo, si a
p dia novelar, contar iso me mo
pero sen as ataduras da reportaxe. Non fun quen de facer aquela denúncia no xomal, que teria
sido máis rachadora, pero coa
novela quito ese sentimento de
culpa que tiña. Este libro era coma un quiste: tiña que extirpalo.

O libro fai pensar que detrás
dun suceso pode haber unha
grande históna.
En min pesa máis a xornalista
que a escritora. Esta novela
constrúese por un impulso, pola
própria história. Non pretendo
que calquer parecido coa realidade sexa unha coincidéncia, quero que se vexa a realidade, non a
evito. Aqui supera á ficción. A
globalización, entre outras causas, provoéa a facilidade e a. impunidade coa que as máfias se
moven. Amplíase ese mercado
terríbel. Cando eu falaba iso en
política tratábanme coma se rivera unha teima persoal. De todos xeitos, aqui todo está inventado, non existen as personaxes
nen o asasinato. O frecuente é a
desaparición. O suceso que provoca a história é sen dúbida o.

máis alonxado da realidade: a
morte dunha prostituta nunca é
notícia, como non sabemos que
existén non podemos rexistrar a
sua desaparición. É dicer, o feíto
que dá pé ao relato nunca acontece porque hai mil maneiras de
facer desaparecer a unha persoa
que non existe.
Atopou de verdade en Vigo
unha história tan tenebrosa como a que relata?
Atopei. Agora non surprende
porque saen histórias deste tipo
nos xornais, pero hai dezaseis
anos, cando aconteceu, non
saian. Daquela asusteime. Non falei con ningunha <lesas mulleres
porque nÓh tiñan liberdade para
falar pero si cun proxeneta. Pagueille as horas de traballo. Este
home viña polo lugar no que
traballaba unha hora diária e eu
dáballe cincocentas pesetas a
cámbio de que me contara. O que
máis me abraiou era a naturalidade, a impunidade coa que me relataba cousas que a m.in me parecian espantosas. Falábame de como secuestraban ás mulleres, de
como as introducian naquel mundo ou como as facian adictas á heroína. Que aquel home me contara todos eses feitos como se foran
normais era estarrecedor e para
min unha revelación impresionante. Non tiña reparo en falar
de algo que era unha atrocidade.
T ampouco parecia ter sentimento
de estar fóra da lei e eu pensei que
era difícil que o tivese se os seus
clientes eran xente próxima, persoas que eu cofiecia e que non me
parecian delincuentes.
Na novela hai covardes, pero
tamén cómplices.
Tamén. Eres covarde cando tes
conciéncia, decátaste de que tes
na tua man unha opción para
mudar ésa situación. Podes ser
cómplice desde a ignoráncia pero, en todo caso, non ten xustificación. Quen pensamos que
habita neses clubes que hai a cada pouco nas estradas?
Ese é o papel que xoga o xomalis ta, un personaxe que, en
princípio, investiga o suceso
pero que tamén está implicado
na história.
Ten a clave para resolvela. Sabe
perfectamente quen é a muller
asasinada e onde traballaba e goza dunha tribuna desde a que po-

'

A. PANARO

de adoutrinar. No tempo no que
se desenvolve esta novela case
todos os xornalistas, homes e
mulleres, acababan pasando polo
Telmo's porque era un sítio de
copas de última hora onde se
atopaban con fontes de información como políticos ou.xente do
mundo das finanzas. O que
acontecía detrás das portas a
ninguén lle importaba ou só a
uns poucos. Os meus compañeiros frecuentaban aquel lugar con
grande naturalidade sen que por
iso foran criminais. Era unha
cornplicidade inconsciente.

non traballaban con nenas na
Índia porque o mercado se lles
viña abaixo. Tamén a min me
gustaria que ese mercado se derru base porque na medida en
que alguén intervén corno demandante participa dunha atrocidade. Póñome da parte delas
porque están sofrindo unha inxustiza que .é o que máis detesto.
A cidade de Vigo ten un protagonismo próprio máis alá de ser
o espazo onde se desenvolve a
história.

É case unha personaxe. Para ben e
Por que na sua novela esas personaxes cómplices son xente da
esquerda?
Porque é da que esperas algo, pídeselle coeréncia co seu compromi•so. Canto coa sensibilidade das
persoas de esquerdas. Son tamén
personaxes que andan ao redor
dos corenta anos e fan exame de
conciéncia, sofren unha crise existencial e póñense proba. Nese
sentido as miñas emocións están
claras, ainda que non a miña vida.

a

Se ben non carga tintas nos
cómplices si se pon indubidabelmente da parte das prostitutas.
A compañia Nike fixo unha
campaña para explicar que eles

para mal a Vigo véxolle unha personalidade forte, ten o ceo e o infemo e iso literariamente é un
grande valor, de feíto, estase poñendo de mcsla como ·plató cinematográfico. E un auténtico espazo literário. Sempre falo da cidade
con admiración, ,polo seu talento
caótico e o seu ser labiríntico.
Cando os que vivimos ali pasamos
tempo neutros lugares recoñecemos que o magma que hai ali é
distinto. Vigo é asi pala amalgama dunha cultura que se fai a anacos,
do urbano e o rural, do marítimo e
do pesqueiro... Non podía ignorar
esa personalidade tan potente.

O tempo que recria é o da resaca da coñecida ,como movida viguesa.

Hai dous momentos moi identificábeis, o das loitas antifranquistas
sindicais e o da movida. Ai está o
Vigo de Ascón, da manifestación
permanente, dos vitrasas queimados, das trescentas mil persoas na
rua contra a reconversión ·industrial. O Vigo dos anos oitenta
non foi só o de Siniestro Total e
Atlántica, senón tamén unha cidade obreira en movimento. Era
un tempo de grandes inquedanzas, de estoupido criativo.
Entre todas as personaxes de
ficción, unha real: Humberto
Baena, un dos últimos asasinados polo franquismo.
Está por unha homenaxe a alguén
a quen tan.to quixen, compañeiro
e amigo de verdade. Na miña
cónciéncia hai un antes e un despois da marte de Baena. É unha .
lembranza reivindicativa que fago
a unha persoa que non ten nin
unha rua adicada en Vigo.
Unha novela coma esta só pode
estar escrita por wma feminista?
Se reparo neste tema é porque
teño unha conciéncia que se remove ante isa. -Oóstame que, a
partir da novela, estemos falando
do tráfico de muller..es. Esfaria
:e ncantada de que dese pé a un
debate e se tomasen medidas. +
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leca, Nós e os Vitinhos, é o te.ma da versao 2001 do Festival
José Afonso que tem vindo a
· decorrer, e de há cinco anos a
esta parte, na cidade portugue.sa de Coimbra, baixo o patrocí.nio da Camara Municipal local.
Maria del Mar Bonet e Amélia
Muge deram início ao Festival
no dia 29 do ·mes que passou.
O Festival José Afonso conta nesta
edi\:ªº 2001 · com urna forte componente de países do Estado es,
panhol, tais como a referida Maria
del Mar Bonet, Paco lbáñez, Lfuis
Llach, Carlos Núñez, Julio Ramos
e Milladoiro. Manu~l Freire, can,
tautor luso de muitos e tantos percursos de vida com Zeca, é a figura
visível desta prom~o, que leva a
cidade de Coimbra milhares de mi,
litantes do canto de interven9'.fu.

Canto ibérico evoca
a José Afonso em Coinibra

o
FOTÓGRAFO

Llach, Carlos Núñez, Paco Ibáñez ou
Milladoiro entre as actuacións programadas

XAVIER SEOANE
Se vostede ve un tipo-, un día de
chuvia, detrás do parabrisas dun
auto que circula sen chófer,
nun ralentí somnámbulo, fa,
cendo fotografías submariñas,
captando carteleiras de pelícu,
las antigas, escenografías portuarias, presencias esvaídas ou
instantes fugaces, non dubide
de que se terá atopado con Vari
Caramés, un dos creadores gale,
gos máis interesantes das últimas data.

Un festival en ter~a,feira

Un quixera tirar, por deforma,
ción profesional, nestes tempos
de lantexoulas no chal x melgos na cami,
sa, un certo
símbolo da Vari
súa traxectoria per oal. E Caramés
é que Vari re- repre enta
presenta valores de au- valores de
tenticidade, autenti,
humildade e
sabe<loría cidade,
dentro
do humildade e
deslumbrante
-Titanic ou sabedoría
gran Feira das
Vaidades que
nos invade.

O festival programou,se no Teatro

O trivial invádeo todo. O epite-

"Este festival 2001 obedece a dois
critérios essenciais: trazer gente
que nunca tivesse participado e
que estej a comprometida com ·o
universo musical e de cidadania
de que o Zeca era ·referencia. O
facto de se recorrer este ano aos
nossos amigos vizinhos tem que
ver com o grande conhecimenfo,
a grande dignifica\:ªº e a grande
ternura com que estes cantauto,
res tratavam e dedicavam ao Zeca, como é o caso específico da
Galiza, que gostam e sabem máis
coisas dele que nós, portugueses".

Gil Vicente, durante semanas
consecutivas e sempre en ter\:a- _
feira. "Acontece -diz-nos Manuel
Freire- que o fim-de,semana o público coimbrao -estudantes na sua
esmagadora maioria- nao frequenta muito a sua casa de espectáculosE muitos desses estudantes vao
passar o fim,de,semana fóra de
Coimbra. Sei que isto está um
pouco a revelia do que Habitualmente se passa no país, mas en
Coimbra é assim que funciona"

lial. A retórica. A esponxosa,
absorbente, voraz Nada. E Vari
representa o cidadán silencioso
que, día a día, se tira á piscina
da rúa e do traballo, metido na
súa gabardina de Humpery Bogart errante, para retratar o que
somos: intimismo, tenrura, me,
lancolía, despiste, amizade, soi,
dade ... Seres humanos, fráxiles.
E tempo que pasa.
Por iso o flou, esa sensación de
que todo flota detrás dunha retina embazada. E que tanto mi,
lenio e confeito e promocións
e semanas fantásticas non son
máis pirotecnias, detrás das
que fica por conqui tar ver,
dadeiro, o sinxelo, o cotián: o
individuo, núa, stremeci,
<lamente real.

O Festival come\:ou o passado 29,
e no próximo 5 de Junho cantara
Manuel Freire e Paco Ibáñez; o
dia 12 é a vez de Lluis Llach com
o portugués Joao Loio; o 19 será
Carlos Núñez e José Medeiros; no
26 de Junho actuara o asturiano
Julio Ramos e o portugués Fran,
cisco Fanhais e o 3 de Julho, data
de encerramento -do Festival, vao
estar no palco do Teatro Gil y¡,
cente, em Coimbra, os grupos

Velaí a néboa. Dispara, Vari.
Toca outra, Sam... +

Milladoiro e Negros de Luz.•

España
uniforme
O antipluralismo e a ~
desmemoria da conciencia
social e intelectual española
José Ignacio Lacas ta.-Zabala
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temas. Rernatou cantando o Knoc,

kin 'On Heave1ú Door con t:C'fos e
fixo un bis el só coa guitarra de
Girl OfThe Narth Country. Garda,
mas o triple vinilo e o libro con
acesa emoción. Na contraportada
podemos ler: "Bob Dylan está con,
siderado como unha das tres personalides máis inflúíntes no mundo
do rock -xunto con Elvis e Lennon,, dende que nos anos 60 ele,
vara a canción ao estatuto de arte".

Bob Dylan, no centro, con George Harrison (Beatles), Ron Wood (Rolling Stones), Neil Young (de costas), Eric Clapton, Kriss. Kristofferson e o resto dos monstros que lle rende·
ron homenaxe no "The 30th Concert Celebration" no Madison Square Garden de New York en 1992.

Por pánico ao fraude. do directo,
non quixemos escoitalo no Festi,
val dos Mil Anos na Coruña no
93. Agardamas ao 99 para velo
en casa aínda dentro da xira sen
fin (The Never Ending Tour).
Ofrecía douscentos concertos ao
ano. No Multiusos Fontes do Sar
abarrótado de público (tres xera,
cións) vimos un Dylán solvente,
menos distante do que agardaba,
mos, nunha impecábel actuación. Saimos reconfortados.

Bob Dylan, o cronista da outra Norteamérica
~ SANTIAGO PROL

Cando viñemos ao mundo, el daba os primeiros pasos na música
folk. En Novembro do 61 debutaba no Carnegie Chapter Hall de
New York. Pouco despois aparecía o seu primeiro disco: Bob Dylan
( 62) moi na liña de W oody Guthrie. Sempre negou influencia de
Dylan Thomas na adopción do nome artístico. Gracias ao equívoco
achegámonos ao bohémio poeta galés para o que Stravinski compuxera -in memoriam- un canon fúnebre baseado nos seus versos.
Na infáncia cantamos até o pa,
roxismo -nas asambleas domini,
cais- a melodia do Blowing in the
wind na versión reconvertida en
himno relixioso. Ignorábamos
que a música fose del. Ainda
tardaríamos anos en saber quen
era aquel cantautor de voz en,
volvente e gangosa.
A meados dos setenta mercamos
unha xoia. O Blande On Blande
(66), que ainda hoxe escoitamos
con reveréncia, foi toda unha des,
cuberta. Soñabamos con Visions
Of ]ohanna, co ]ust Like A Woman
e, maiormente, coa potencialidade
do Sad,Eyed Lady Of The Lowlands
que ocupaba a cuarta cara comple,
ta deste sorprendente LP. O pri,
meiro dobre da história. C.cm Dy, ·
lan aprendemos textos longufsi,
mos, cargadoo de mensaxe e conti,
do, que se afastaban do que se esti,
laba no mundo da música pop.
Berrábamos "Bob Dylan, number
one in the world !". Había xente
da nosa xeración que non encai,
xaba a consigna. Tiñamos un pos,
ter xigante. Debaixo rezaba: The
Times They Are A-Changin ' ¡ ma,
nifesto homenaxe ao vinilo do 64.
Propuxémoslle en COU ao de
Lengua (daquela só tiñamos Lín,
gua na clandestinidade) se, para o

traballo de fin de curso, podíamos
facer "Bob Dylan como fenómeno
de comunicación social". T ardou
en darnos o si. Cos libros de Qr,
dovás, Antol.ín,Rato e o de Sea,
duto (todos editados por Júcar),
tentamos a primeira incursión.
Exumámolo o dia que cumpria se,
senta anos. O papel amareleou e a
letra da Olivetti Studio-45 achá,
mola meio esvaida. Aquel Dylan
das épocas f olk/blu.es, rnck e
country dos sesenta/setenta, foi o
que nos deixou pegada profunda.
Na introdución inxertamos unha
frase pirateada: "Bob Dylan inau,
gurou unha nova etapa na evolu,
ción artística e no desenvolví,
mento ideolóxico da canción m0'
dema v"encellada ao compromiso
social; transformou a conciéncia
de millóns de persoas e revolucio,
nou a música popular". Falabamos
das suas contradicións; de que xa
o consideraban acabado (era
1977); da sua inicial oposición ao
stablishment USA; do icono que
r~presentaba para a mocidade; do
fenómeno do trovador,mito; do
beatnik duro e romántico; do le,
xendario ególatra de Newport ...
En Maceda había Dylanianos. Pa,
sábannos en cassettes os álbumes
que tiñan. Co tempo fomos ad,
quirindo vinilos a nice price. Te,

mos preto de cincuenta en dobre
formato, xa que lago, procurámo,
los remasterizados tamén en Cds.
Canto botamos de menos aque,
las carpetas con portadas xenero,
sas e as letras no interior! Sem,
pr_e prefe rendamos o N ashville
Skyline (69), o Before The Flood
(74), o Planet Waves (74), o Blo,
od On The Tracks (75) e o Desire
(76) que non gustou a moitos
críticos e que rn5s sabíamos de
memória, incluída · a longuísima
historia de Rubín Carter, o boxe,
ador Hurricane que fai pouco le,
varon ao cine.
·
Evoluira do rock frío, do country
ácido, das letras comprometidas
ao gospel¡ un misticismo que nos
descolocou e do que máis tarde
se afastaria este xudeu orixiná,
rio de Dulutz, Minnessotta. No

Slow Train Coming (79), Saved
(80) e Shot of Love (81 ), había
constantes referéncias a un cris,
tianismo cargante.
Orabén, nós decantámonos por
un tema. Sete versións diferentes.
Cada cal mellar. A primeira saíra
no Highway 61 Revisited ( 65).
Gravámolas en cassette. Cando.
estamos baixo mínimos, inxerta,
mos tcxlos os Llke A Rolling Stone,
incluída a versión de Jagger e Ri,
chards que escoitamos en Balaí,
dos e no Monte do Gozo: How
does it feel / To be on you.r own /
With no direction hmne/ Like a com,

plete unknown. / Like a rolling stone.
lNon che gostaria•/ andar a monte
/ sen nome próprio / sen acubillo
nen paradeiro / ser cerna un coio
nunha ribeira] Un arreguizo pra,
centeiro invádenos plenamente.

Quedaríanos falar de Literatura:
do poeta beatnik da primeira época
coa Guerra do Vietnam de fondo;
do amigo de Ginsberg e Kerouac
Axiña nos achegamos a Joan
Baez pola sua química co Dylan
que revolucionaran a Literatura
comprometido e portavoz da xe,
do American way of life; do subrea,
lista; do místico; do xenio. cansa,
ración beat dos sesenta. Gracias
a la vida de Violeta Parra, cantá,
grado con luces e sombras. Non
mola até a fartura na versión da
nos sorprendeu a súa candidatura
ao Nobel aínda que aos canónicos
cantante norteamericana. T ª'
pareceulles ·unha excentricidade
men We shall overcome; FareweU
(non piar que a de Churchill ou
Angelina, A balada de Sacco e
Echegaray). Moitas letras de 0y,
V arizetti, O Cangaceiro ...
- lan están xa nos libros de texto de
Puidemos ver a Dylan en films
Literatura Contemporánea. O Pen
Club norteamericano debate este
pouco convencionais. Con Renal-fenómeno. Foi nomeado Doutor
do And Clara (78 ), que prcxlucíu e
Honoris Causa pala Universidade
dirixíu, dilapidou un millón de d&
de Pricenton. Ten máis dun cento
lares. O fracaso foi estrepitoso.
Agradounoo o seu papel secunda,
de biógrafos. T amén un Grammy
da Academia de Artes Musicais. E
rio no western de Sam Peckinpah,
Pat Garrett & Billy The Kid (73) do
non reparemos na marea de webs
adicadas.O colofón chegou cun
que compuxo a banda sonora. O
The Last Waltz (76) na despedida
Osear este 2001 so tema Things
Have Changed. Agrio, irónico,
do mítico grupo que o acompañou
irreverente, francotirador, segue
de xira nos 70 (The Band) e que
vivo; moi vivo aínda que o levan
dirixíu Martín Sco.rsese, é do me,
llor da súa iconografía filmie<Ymu,
enterrando moitos anos. Así o de,
sical. T amén o Concert Far Bangla..
mostran outros álbumes: Infidels
(83), Oh Merey (89) e Time Out
Desh ( 71 ) que artellara Geoi:ge
Of Mind (97). Os recopilatorios
Harrison a pral dos damnificados
At Budokan (78) e Unplugged (95)
no Madison Square Garden. Neste
templo newyarquino, no 92 rendí, · témolos sempre a man. Agora que
el cumple sesenta e nós corenta,
ronlle homenaxe a Dylan a maicr
ría doo monstros da música pop no
seguimos encaixando ben a súa
The 30th Aniversary Concert Cele,
paradoxal traxectoria. Rematamos
cunha estrofa do terna e.o que Dy,
bration. No triple álbum da CBS
interpretaron versións moi logra,
lan fechou moitos concertos nos
das. Citamoo só aos máis lexenda,
70: When the winds of changes shift /
rios que participaron: John Me,
May your heart always be joyfu.l /
llencamp, Stevie Wonder, Lou
May your song always be sung /
May you stay farever young / Fare,
Reed,. Tracy Chapman, Johnny
Cash, Kris Kristofferson, Johnny
ver Young / Forever Young f May
you stay / Forever young. [Cámbien
Winter, Richie Havens, Ron W
od, Mary,Chapin Carpenter, Neil • os ventos dos tempos / pero o co,
Young, Eric Clapton, The O'Jays,
razón non muda/ que viva sempre
The Band, George HarrisOn, Ch,
contento / e que a súa canzón per,
rissie Hynde e, por suposto, Dylan
dure / sempre nova / sempre leda /
que interpretou os catro últimos
Leda e nova para sempre]. +
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Os proeiros homenaxean a Amado Carballo
Manuel Rivas, Antón Lopo_e Cristal Méndez, entre outros,
pecharán en Pontevedra a festa da P.oesia
O fin de festa_chegará o Sába,
do 2 de Xuño da man de An,
tón Lopo. O concello de Pon,
tevedra pecha cun espectáculo
no que se recollen novas pro,
postas para expresar a lírica
unha semana de· homenaxes a
Luís Amado Carballo no seu
centenário. Proel é o título es,
collido para unha noite na que,
entre outros, participarán Ma,
nuel. Rivas, Xabier Queipo,
Cristal Méndez, Antón Reixa
e Xabier Cordal, nunha monta,
xe coordinada por Antón Lopo.

"Proel é o nome do espectáculo
como homenaxe a Luís Amado
Carballo, que foi a inspiración
para unha xeración importante
da literatura galega", sinala Antón Lopo - nome que agocha a
Antón R. López- , poeta e xornalista coordinador da sesión última da Festa da poesia en Ponte;

vedra. Lopo afirma que todos os
convidados á comemoración do
dia 2 de Xuño -ás 22 horas. no
Teatro Principal de Pontevedra
son tamén "proeiros" hoxe das
nosas letras e comeza a dar conta
de cada unha das suas propostas.
Como en cada aparición pública, especial expectación levanta
a preséncia de Manuel Rivas
que achegará a Pontevedra a sua
poesia acompañado polo músico
César Moran. "El é un indiscutíbel proeiro" aponta Lopo.

da sua autoria e, na espera, Ponteyedra será o lugar no que por primeira vez se poderá ver a sua face
de recitador. O seu espectáculo,
artellado xunto a Doc Manhatan
-co que f¿rma o grupo Río Lagares, no me tamén do seu sdó
discográfico-, xunta a poesia coa
música en directo de Dj nun encontro que recollerá tamén unha
homenaxe a Alejo Carpentier.

Multimédia, como gusta de se
chamar, será a intervención de
Antón Reixa na Festa da poesia.
"É un dos exemplos máis fastuosos de home-orquestra, deslumUn novo poeta e
brante e un dos mellares espectáunha reaparición
culos poéticos dos últimos tempos" afirma Antón Lapo do autor
A xomada servirá tamén de apre- . de Escárnio. Criación literária,
sent ación do escritor Xabier
música e interpretación daranse
Queipo como poeta. Coñecido
cita na intervención de Cristal
narrador, no transcorrer deste ano . Méndez, unha poeta que sorfaranse públicos dous poemários
prende en cada unha das suas ac-

tuacións, cunha longa traxectória no que o coordinador chama
"activismo -&a cultura cunha interesantísima traxectória pero tamén unha contínua revelación".
Para máis, a noite deparará a reaparición de Xabier Cordal,
afastado dos escenários desde a
desaparición do grupo poético
Ronseltz, unha proposta rompedora que nos oitenta se situara
de forma paródica no polo aposto dos engolados recitais. O coordinador do espectáculo, Antón Lapo oferecerá un adianto
dun poemário visual que canta
apresentar no seu conxun to en
Outubro. Tamén el proeiro, xunto a Baltasar Patiño porá en escena en Pontevedra xogos de realidade baixo o evocador título
de "Prestidixitador".

Proel será o broche de ouro de

i
Pru

toda unha semana de lembranza
para Luís Amado Carballo, o
poeta que naceu en Pontevedra
hai agora cen anos. Cinco dias
de recitais, conferéncias e concertos nos que participaron máis
de trinta autores no programa
artellado pola Concelleria de
Cultura de Pontevedra. Entre
eles, a presentación da antoloxia
dunha saga familiar moi vencellada á cidade, a dos Álvarez
que, nun asto no que interviron
Xosé Mª Alvarez Cáccamo e
Xavier R. Baixeras, contou coa
presénci,a sempre amábel de
Amália Alvarez Gallego, a que
fora compañeira de Alexandre
Bóveda. Cando o Sábado se poñ·a ponto final á programación
quedará ainda a posibilidade de
percorrer a vida de Amado Carballo a través da exposición que
continuará aberra no recén restaurado Pazo de Mugártegui. +
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A arte que se pausa na fotografia

Per,
sor
par

Amostra Transversais oferece as 'visións fronteirizas' de nove criadores

loso

me~

"".

Son nove criadores que botan
man da fotografia para elaborar
as suas producións artísticas. A
exposición Transversais apreséntase coma "Visións fronteirizas
da fotografia en Galicia" e refle;
xiona sobre o papel que toma
como soporte e como obxecto
para as novas opcións da arte.
Xoán Anleo, Vari Caramés,
Manuel Vilariño ou Tono Carbajo son alguns dos autores que
compoñen esta exposición artellada polo Centro Galego de Artes da Imaxe (CGAI) e aberta
. na Fundación Laxeiro de Vigo.
A pergunta de se os autores son
fotógrafos ou artistas está xa fóra
de lugar na tese apresentada en
Transversais. A imaxe do autor
que focaba ou desfocaba para dar a
sua imaxe da realidade nunha peza

que permitia a sua reproducción
técnica e que ia revoltar o mundo
da arte -tamén na própria teoria- é xa só arqueoloxia ao pé das
novas propostas nas que os pwtea-

dos e a tecnoloxia dixital oferecen

entendido desde unhas claves
moi reiteradas, provoca certa
desconfianza e o temor de se non
estaremos na repetición -en versión tranquila- do aceno excedido e a pintura matérica dos anos
oitenta" sinala o director do
CGAC, Miguel Femández Cid
no· catálogo da mostra. Certo é
nas suas afirmacións o papel privilexiado que a fotografía toma
nos "materiais" dos novas artistas. Próxima á pintura, parente
da publicidade, raiana dos meios
de comunicación, apta para calquer sorte de instalación, tod~s
as propostas oferécense dunha
ou outra maneira nas nove opcións recollidas en Transversais.

multitude de novas posibilidades.
"A masiva recorréncia de artistas
novos cara o medio fotográfico

Son Xoán Anleo, Vicente Blanco/Salvador Cidrás, Vari Caramés, Tono Carbajo, Carlos Nie-

to, Simón Pacheco, Alberto Varela Ferreiro e Manuel Vilariño
os autores das obras expostas na
Fundación Laxeiro. No abano,
case todas as posibilidades. Do
pictorialismo de V ari Caramés ás
naturezas mortas de Manuel Vilariño, do kitsch da sociedade de
consumo de Xoán Anleo ás instalacións de Tono Carbajo ou á
capacidade de deter o ruido da
multitude de imaxes dos meios
de comunicación de Alberto Varela. "Eles son os que someteron
a fotografía a un proceso de experimentación e de interferencia
con outras prácticas. O desexo de
atopar un novo vocabulárió
transfórmaa nun dos vehículos
máis útiles á hora de construír un
novo e insólito imaxinário visual" sinala o comisário da mostra, Xesé Luís Garcia Canido. +
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O exemplo de Don Antonio .Fraguas
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Para evitar as molestias e os gas,
tos do viaxe de algún ilustre
profesor compostelán, que viñe,
se a tratar en Madrid da persoa,
lidade da última figura patriarcal
das letras galegas, Mourelle de
Lema embarcouse na sua próxi,
ma mourellada. Ou sexa, a XVII
edición das Xornadas da Cultura
Galega, que ven organizando
dende hai moitos anos o contu,
maz profesor de Semántica, tan,
to en Madrid coma, nos veráns,
na Galicia, e aínda que logo
Mourelle desembarcoume, dou,
me motivo para poñer o admira,
ble exemplo de don Antonio
Fraguas, cando xa pasou abon,
do o período de loito, que me
impofio co meu silencio respec,
to as persoas ben queridas que
van desaparecendo. E deixe así
miña escritura de ter aire de ne,
cr loxía, e colla o vento dunha
evocación intrahistórica, sen
ningunha pret nsió';l biográfica.
Boto a testa para atrás e fago me,
moría de onde coñedn primei,
ramente ao bon de Don Anto,
nio. Debeu ser a comezos do cur,
so 1932/33, na Facultade de Le,
tras de Santiago, cando empecei
alí a miña carreira. O xoven pro,
fesor de T erra de Montes estaba
encargado da cátedra de Lengua
e Literatura Española, que deixa,
ra vacante aquel monstruo aca,
démico chamado D. Armando
Cotarelo Valledor. Que nos anos
vinte fora o módulo, o prototipo
do grande talento, dos galegos¡
así como a estatua de Méndez
Núñez na Ferradura, o arquetipo
da súa grandeza física.
uplir ao fenomenal catedrá,
tico, elevado á Real Acade,
mia Española, siñificaría
una grave responsabilidade para
aquel, tan formal, membro da se,
gunda promoción do Seminario
de Estudos Galegos. Pra o cal o
eu fi rte non era a Literatura,
materia propia d eu compafiei,
ros Filgueira Valverde e Martfnez
L6pez, au ntes xa de Santiago,
enón a Xe grafía, e tamén a fa,
nografCa e o Folclore.
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Pero non habfa alf outro profe,
or máis disposto e preparado
para reemplazar a Cotarelo. O
mesmo que na In~oducci6n a fi,
losofia, Lufs Pereiro Rial, que sa,
bía moito latín aprendido no
Seminario Conciliar (e que logo
procurara ensinarnos na Acade,
mia Xelmírez), tivo que enten,
derse a forza con Aristóteles,
Kant e demais colegas. Ata que
se fo¡ a Madrid, a facer oposi,
cións a Cátedras de Latín e alí
colléulle a Guerra. Ainda que
Pereira parecía de rexa cornple,
xión, morreu aos poucos días,
dunha súpeta doenza; cando ni,
se tempo o habitual era morrer
paseado ou fusilado. Quizaves,
por iso, ninguén se lembra agora
de Pereira RiaL
Dous anos antes xa se fora Fra,
guas á "ciudad de los más turbios
siniestros presentidos", para par,
ticipar nos Cursos de Selección
de encargados de curso, con que
Marcelino Domingo, ou Feman,
do de los Ríos (os prime iros mi,

Estrada. Depurado do ensino pú,
blico, privado do seu posta de
profesor de Instituto, consagró,
ouse ao ensino privado, en canto
poido, para gafiarse o pan. Can,
do volvín residir en Santiago, no
ano 194 7, ainda estaba dando
leccións aos alumnos da súa aca,
demia; instalada nun piso do Pª'
lacio de Amarante, o mesmo no
que ocupaba outro o noble fogar
do Marqués de Figueroa.

A. PANARO / Arquivo

nistros republicanos de Instruc,
ción Pública), pensaban cubrir
os moitos ocos que existían no
profesorado dos institutos locais.
Mais, aquela convocatoria oca,
sionou, pola contra, un conside,
rable vacío no profesorado da
nasa parva Facultade. Quedouse
sen profesores auxiliares, pois dos
catro existentes, só Sebastián
González quedou ensinándonos
Historia da Arte. Os demáis, Par,
ga Pondal, Vázquez Martínez e
Fraguas foron facer aquiles cur,
sos, obtendo todos eles praza.

A

ntonio Fraguas escolleu a
de Xeografía e Historia no
Instituto da Estrada, onde
estaba xa de xuiz Fermín Bouza
Brey. Os dous seguían, dende
alí, participando nos traballos
do Seminario de Estudos Gale,
gos¡ no que Fraguas entrara á vez
que Sebastián, procedentes do
Instituto pontevedrés¡ onde
Lousada Diéguez, o Sócrates do
galeguismo, os preparara, con,
cienzudamente, para entrar pola
porta grande no Seminario.

E mentras Sebastián ía escri,
bindo en Santiago a súa tésis
sobre o Colexio de San Cle,
mente de Pasantes de Campos,
tela, Fraguas seguía compoñen,
do a súa, adrede do Colexio de
Santiago Alfeo, ou de Fonseca.
Sen deixar, por isa, don Anto,
nio de ensinar aos raparigos es,
tradenses máis historia e xeo,
grafía da que aprenderían en
todo o resto da súa vida. Pero
Fraguas, coma casi todos os de,
máis membros do Seminario,
afiliouse ao Partido Galeguista
en canto se fundou; participan,
do na súa acción na vila da Es,
trada, especialmente na propa,
ganda do Estatuto. E non lle
valeu de ren a limpa labor edu,
cativa que realizara, cando em,
pezou a de Dios es Cristo. De to,
dos é sabido que fixeron barrer
ao bon de don Antonio as rúas
estradenses e ainda se falou

doutros axoenllamentos que so,
freu entón o excelente profesor.
• Ü PARENTESCO CON DON
JUSTO MARTINEZ. Pasei aqui,

les catro anos horribles fóra da
Galicia, e ao pouco de volver á
T erra coido que vin novamente,
ao meu transitorio profesor ·de
Literatura, no adro da igrexa de
San Miguel de Valga. Fun alí,
en bicicleta, a darlle en nome da
miña familia á súa o pésame po,
la marte do sogro ou da sogra de
Fraguas: non recordo ben, que
enterraban aquela soleada mañá
nise camposanto. Casara don
Antonio cunha dona dos Martí,
nez de Valga; linaxe fidalgo no
que sobresaía a barbada figura de
don Justo Martínez, xeneral de
Sanidade e senador vitalicio;
amigo político de Emilio Caste,
lar. Cando licenciou o célebre
ex,presidente da I República as
súas hostes posibilistas, pouco an,
tes de morrer, foi don Justo quen
falara en nome de todos os fieis
a Castelar, ata a súa derradeira
hora. Atopei ese dato nas miñas
pescudas acerca da relación de
don Emilio cos galegos, e tiven a
intención de contadlo a Fraguas
por teléfono. Pero xa non estaba
en condicións de escoitar a mi,
ña leria.

U

ns meses máis tarde sor,
prendeume ver sobre unha
consola do fogar de don Be,
nito Varela Jácome o retrato do
xeneral castelarino. ¿Que fai
aquí don Justo?, preguntei. Res,
pondeume a señora de don Be,
nito: "¿Coñéce,lo? Era tío da
miña nai". Don Justo Martínez,
sería, pois, despois de morrer,
maxino, parente polític.o de
dous dos intelectuais galegas
que máis haberían de traballar
no noso país.
•

Ü MESTRE BON E XENERO"

so.

Don Antonio. Fraguas, pola
súa parte, non parou de traballar
un intre, dende aqueles días irr,
faustos nos que barreu as rúas da

Xa maduro -ainda que non tanto
coma cando poideron Otero Pe,
drayo e Carballo Calero opositar
e gañar as súas respectivas cáte,
dras universitarias--, foille posible
a Fraguas concurrir ás oposicións
ás cátedras de Xeografía e Histo,
ria, do Bacharelato, e obtuvo a
plaza do Instituto de Lugo. Tras,
pasóu entón a súa academia san,
tiaguesa a Celestino N oya, que
fora tamén encargado de curso
nisas materias, antes da Guerra,
nise instituto, tempo no que foi,
por cima, presidente da Deputa,
ción luguesa. Por isa sería' un dos
que foron entregar o Estatuto, en
vésperas do Alzamento, e dos
que se quedaron en zona verme,
lla. Perdida a Pluscuancivil, ao
sair da cadea, acolléuno Iglesia
Alvariño, no seu Colexio León
XII, como un dos seus excelentes
profesores, ata que Fraguas lle ce,
deu o seu. Que Noya traspasou á
súa vez, ao pouco tempo, ao re,
poñelo no ensino oficial, e irse
de xefe de estudos ao instituto
que, en Pontevedra, dirixía fil,
gueira V alverde.

T

as uns Gantes cursos no Ins,
ituto de Lugo, retornou don
Antonio Fraguas a Santiago,
ao conseguir o translado a cáte,
dra das súas disciplinas no lnsti,
tuto Rosalía de Castro, entón
femenino; instalado no antigo
Colexio de San Clemente, o dos
Pasantes. Coido que ainda o di,
rixía a sua fundadora, Pura Lo,
renzana, muller rexa, de grande
talante e autoridade. Paréceme
que xa non coincidiu Fraguas ·no
Instituto Femenino con Alvari,
ño, que fora tamén maduro ca,
· tedrático de Latín, ·primeiro en
Lugo, despois en Pontevedra, e
por fin en Santiago, onde finou,
de sócato, o señor das palabras,
no ano 61.
Alí, no Rosalia, sería Don Anto,
nio -que non tiña fillos- un pai
prás súas alumnas (entre elas, as
miñas fillas maiores), que o ado,
raban, pola súa bondade e a sa,
bia sinxeleza do seu maxisterio.
Bon e xeneroso como galeguista
de corazón, non só ca mente
ilustraba as súas discípulas, se,
nón co exemplo admirable do
seu comportarnento humán. Sen
que ninguén o soupera, encargá,
balle ao bedel que, pola sua con,
ta, repartira o bocadillo da mañá
ás meniñas que non tiñan cartos
para mercalo. Elas pensaban que
o pagaba o Instituto.
·
Agora doume canta de que tra,
tei do profesor, e de algúns dos
seus compañeiros, pero quedou,
me no bolígrafo lembraf'o moito
que escribeu don Antonio Fra,
guas. Outra vez será.+

Oli
'Penso nunha
história, non ·
nos leitores aos
que me vou dirixir'
Noviembre de una capital de Is,
mail Kadare e A viaxe de Baldas,
sare de Amín Malouf.
Que recomenda ler?
Retomar os clásicos, Os dous de
sempre de Castelao ou O parco de pe
de Vicente Risco, por exempló. En
canto á literatura contempóranea
recomendo a un autor que normal,
mente está bastante esquecido po,
los leitores. Refírome a Gonzalo
Navaza. A sua novela A torre da de,
rrota, é unha obra singular.

V en de publicar várias obras
para a rapazada.

Once damas atrevidas, para pri,
meiros leitores en Kalandraka e

Aníbal quere encoller, na colee,
ción "Merlín" de Xerais.

N este último traballo deixa de

dirixirse por vez prim~ira aos leitores máis novos. Que diferéncia
implica á hora de escreber?

Dirixirme a unha idade ou a outra
non é algo que faga premedita,
<lamente. O que inicialmente ian
ser dez páxinas quedaron en se,
senta porque coincidiron unha sé,
rie de·circunstáncias, entre elas,
por exemplo, pensar nunha histó,
ria con personaxes máis noveles,
cos. Por outra banda era un desa,
fio, quería demonstrarme a min
mesmo que podia facelo. Cando
te dirixes aos primeiros leitores tes
que botar man dunha escrita máis
simplificada; transmitir ideas atra,
vés de metáforas ou comparacións
en troques de empregar parágrafos
máis extensos. Simplificar sen
perder expresividade. Por isa as
causas máis sinxelas non son sem,
pre as máis <loadas de facer.
Leva anos traballando. con nenos.
Como influen nos seus libros?
É rnáis doado poñerte no pelexo
dos rapaces, saber o que pasa palas
suas cabezas, o que pensan, a que
sensibilidade te dirixes e como po,
den entender o que escrebes.
Por que o pseudónimo Oli?
Vén da época do instituto. Utilí,
zoo para asinar os libros porque é .
curto e sonoro. Permite que os
rapaces asócien o texto ao autor
con máis facilidade. +
Escritor. Cangas, 1969.

-

O Trinque
P·e;rcorrer un. Vi.go de ci.nema

ozo

Ainda permanece na
pantalla o filme Lena, de
Gonzalo Tapia. Manuel
Manquiña e a debutante
Marta Larralde serven de
guias dun Vigo de cinema,
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brillante no mar da ria e nos
· currunchos do centro vello
mais sombrio nas nave~
industriais de Bouzas e nos
canóns das pistolas da
"máfia galega."•
• PÁXINAS COORDENADAS POR EVA MONTENEGRO PIÑEIRO •
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gunda metade do século XX.

.,
e··.·1··1ps + e·.:ur1·t,ab.··ª
F ~nz1.nasa.
O Xoves 31 das 22 h. en <liante 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 lembranzas; en
Lost head o director Emilio Fer·
nández analisa o mundo dos sañas;

La verdad sirw 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 Nenos da Revolta, Os Contentos e
do gaiteiro Budiño. •

O Barco
• EXPOSICIÓNS
A fotogralia

deAJfred
Stieglif%,

o

legado de
Geol'fliO

O'Keele
podé mola
ollar na
Fundación
Sarriéda
CORUÑA.

T AMAYO E LONGALAI
Podemos ver esta mostra
na sala de exposicións Caixanova até o 5 de Xuño.

.INsrm..rro DE ES1UOOS
V ALDEORRENSES
Mostra fotográfica que podemos atapar no Pazo do

Castro.

Bueu
• EXPOSICIÓNS
ÜALIZA SOLIDÁRIA
Mostra sobre comercio
xusto, organizada pala Coord enadora Galega de
ONGDs, no Aturuxo.

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

Caixas
Negras de
Manuel
Faca l.

xes están colgadas no Muiño das Lousas.

Ca.roba.dos

Ü PENSAMENTO
DECASTELAO
Libro do que é autor Xoán
Carlos Garrido, editado
por A Nasa Terra, e que
será aprsentado polo autor o
Xoves 31 ás 20:30 nos locais
da AC Alexandre Bóveda.

• 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 rnuller
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 feita é
Galiza. Nacin en Novembro de 1942 no teatro
Marthurin. A miña pátria é
o teatro, e o meu país a España Refuxiada.

•CINEMA

CGAI
O Xoves 31 ás 19:45 proxectarase, dentro do ciclo
de cinema Novas Miradas
de Oriente, a fita Kamikaze
Taxi (Xapón, 1995) de
Masato Harada.

•ACTOS
• EXPOSICIÓNS
XORNADAS SOBRE
RAMóN CABANILLAS
Esta xuntanza reunirá, o Xoves 7 e Venres 8 de Xuño, a
todos os estudosos da figura
do poeta. Desenvolverase
no recinto de Exposalnés
con conferéncias de Carlos
Casares, Manuel F. Vieitez, Xosé Maria Dobarro,
etc. Máis información en
www.xunta.es/conselle/cul-

• LEITURAS

Carbailo

A Coruña.

•MÚSICA

A Fundación
Luís Seoane
coruñesa
acolle a
exposición

WILDLIFE
PHOTOGRAPHER OF
THE YEAR 2000
Até o 31 de Decembro poderemos ollar esta mostra
na Casa das Ciéncias, froito
do concurso máis prestixioso de fotografía da natureza
que existe no mundo que
organiza o British Museum e
a BBC Wildlife. A colección amasa os principais
prémios e as mellores imaxes de cada sección, ademais dun audio visual.

A FOTOGRAFIA DE

mostra, organizada polo museu internacional de fonografia e cinema Gearge Eastman House de New York co
apoio de Kodak. Reune 110

Cesária Év,o ra

fotografias do artista -( 18641946 ), considerado como
unha das forzas culturais
máis importantes do século
XX nos EE W. As obras, a
meirande parte <loadas pola
sua viúva, destacan os seus
primeiros traballos en Europa, as luminosas paisaxes do
lago George, os rañaceos de
New York, retratos da sua
muller, viaxes a Europa ...
Na Fundación Barrié até o
12 de Agosto.
TROMPE-LA-MEMOIRE
Disposición de temporalidade e posta en escea, na

Fundación Luís Seoane .
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CAIXAS NEGRAS
Este é o título da mostra
inédita que ternos na sede
da fundación Luís Seoane
de Manuel Facal. A sua
obra, dispersa en museus e
galerías de todo o mundo,
reflicte as correntes dominantes na Europa dos anos
70 e resulta clave para entender o percurso da arte
contemporánea galega.
Até o 25 de Xuño.
XAVIER MARTIN
Na Sala de Exposicións da
Biblioteca M.Glez. Garcés,
mostra as suas pinturas nas
que dá prioridade á expresión e ao poder máxico dos
cenários espidos surcados
por unha liña rítmica e emotiva que relembra caligrafías
de reminiscéncias orientais.

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 se-

Continental Produci6ns e Edici6ns Xerais apresentan este
Xoves 31; ás 20 h. no Quiosque Afonso co acto-mítin de
Xurxo Souto, os acordeonistas de Sérralle-aí,.e o ideógrafo Xaime Cabanas; e ás
21 horas na sala Punto 3
(Mercado de S. Agostiño)
coas actuacións musicais ·de
Sérralle-aí, Transportes
Hemánd6 y Saajurjo, e
Toni Lomba & Elio dos
Santos; deste novo portal da
internet, que estará na rede a
partir dese mesmo dia, xunto
co nQ 4 da revista Brabú,
Sete portas, sete mares:
histórias contadas polos mariñeiros do país xunto con
tripulantes esporádicos coma
E. López Veiga, Manuel Villanueva, X.C. Caneiro, Susana Fortes, Luísa Castro, ou
Suso de Toro, acompañado
dun CD con temas especfícos
de Astarot, Atalara, Diplam&
ticos, ou mariñeiros coma
Tono de Pito, ademais do
P,Oema inédito en galego de
Angel Valente na sua própria voz.
•MÚSICA
FESTIVAL MOZART
Dentro deste programa, or-

A

•

BRAVU.NET

ALFRED STIEGLITZ

Co subtítulo de O legado de
Georgia O'Keeffe, a Fundación Barrié apresenta esta

ganizado conxuntamente
polo Concello e Caixa Galicia teremos o Xoves 31 e Sábado 2 no Pazo da Ópera teremos a Orquestra Sinf6·
nica de Gali.za e ao Coro
de Cámara do Palau da
Música de Barcelona interpretando a Mozart. O
Venres 1 de Xuño, na igrexa
de Sto. Domingo, actuará a
Real Filharmonia de Galiza. O Luns 4 o cuarteto Mosalques vai estar na Colexiata, e ao dia seguinte Grigori
Skolov oferecerá un concerto de piano. Todas as actuacións serán ás 21 h. e hai
servizo de venda de entradas
no telf. 902 434 443.
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A cantante caboverdiana está a facer
unha rota pola Galiza e outros lugares do
Estado para apresentar o seu último traballo Siio Vicente di Longe, no que colaboraron Pedro Guerra, Caetano Veloso, Chucho Valdés, Bonnie Raitt e a orquestra Aragón. A diva dos _Ms descalzos
vai estar o Domingo 3 en MADRID e
en BARCELONA o Luns 4. Actuará na
CORUÑA no Coliseum o Martes 5; en
COMPOSTELA o Mércores 6; e en
VIGO vai estar o Xoves 7. •
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•ACTOS
FUTBOL E CINEMA
Organizado polo Círculo
Racinguist.a o Venres 1 ás
20:30 no Ateneu Ferrolán
da man do x o rnalista
Óscar Losada. No mesmo
acto proxectarase a curtametraxe, en versión orixinal, Urna hist6ria de futebol, do cineasta brasileiro
Paulo Machline.

o~

tural.
• EXPOSICIÓNS
XOAQUIN

CHAVES

Pinturas cretenses titula a
mostra que, até o 13 de
Xuño, poderemos ollar na
galeria Borrón 4 (Avda. de
Galiza39) .

.Can.gas
• EXPOSICIÓNS
UN SÉCULO EN FOTOS
Da vila, organizada pala
Escola de Adultos' A Cepa
que poderemos contemplar
na Casa da Cultura. Tamén neste lugar ternos a
oportunidade de ollar a
mostrado reporteiro gráfi. s;o Jorge Mílle sobre a
India. Ambas mostras até
finais de mes.

.-·
O· e. ar,h..:a1•·..11no
• EXPOSICIÓNS
XAIME FUENTES
As suas pinturas de paisa-
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Gustavo Freire ás 21 h. con

0-

entrada de balde.

01

Moaña_
• .MÚSICA
CARLOS
GUSTAVO ALMEIDA
El sosiño, coa sua voz e
guitarra, encherá de música
brasileira o café-teatro Do
Real o Venres 1 a partir das
11 :30 da noite.
OMuseu

Monforte;

Provincial
de OURENSE
serve de
marco para
amostra de

• EXPOSICIÓNS
· Os RENOVADO'RES
A colección de arte de Caixa Galicia estará na sede da
fundación até o 31 de Maio.
..
ºu'..rp.n, S'A
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• EXPOSICIÓN$

A cacatua verde, cenificada polo Centro Dramático Galega, remata a xira en Pontevedra.

• EXPOSICIÓNS
ARTE ROMÁNICA NA
GALIZA E PORTUGAL
Denao da colaboración entre a
Fundación Bamé e a Furula.ci6n
Calouste Gulbenkian de Lisboa,
podemos contemplar no Museu
de Pontevedra, desde o Xoves 31
até o 24 de Xuño, esta interesante mostra sobre o románico,
que tivo un exaaordinário desenvolvimento, tanto no noso
país como no viciño, dando un
conxunto excepcional de construcións, esculturas, manuscritos iluminados e pezas de orfebraria, se ben a disparidade do
contexto no que se produce o
asentamento e difusión explica
a diversidade de manifestacións
e a distinta evolución.
'W'ILDLIFEPHOTOGRAPHER
OF THE YEAR

2000

Até o 3 de Xuño poderemos
ollar esta mostra fotográfica nas
salas de exposicións Caixanooa,
froito do concurso máis presti-

xioso de fotografía de natureza
que existe no mundo, organizad o polo British Museum e a
BBC Wildlife. Os principais prémios e as mellares imaxes de
cada sección, ademais dun audiovisual.
Os MEUS
CONTEMPORÁNEOS
Baixo este título poderemos ver
a mosrra de Daniel Vázquez
Diaz no edifício Sarmiento do
Museu de Pontevedra.
J ESÚS 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 ÁlvarezLaviada, Paula Aneiros, Silvia Argüello e Manuel Ignacio Montes, organizada pola
faculdade de Belas Artes.

•TEATRO
XOGAS?
Dentro deste programa, o Venres 1 ás 18 h, Rivel Animación, na praza da Pedreira, encargase da festa final, contando
e cantando histórias, con diferentes obradoiros: globos, maquillaxe especial, tatuaxe, xogos, malabares, etc.
A CACATUA VERDE
Obra de Arthur Schnitzl cenificada polo CDG. A acción
transcorre nunha cova que o
autor apresenta coma taberna
parisina nas vésperas do dia no
que comeza a Re vo lución
Francesa, para simbolizar as
etapas 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 Xoves 31 no
Pazo da Cultura.+

obras Patinha. E na sala
Apolo Arte podemos coñecer unha mostra baixo o
título Pintores do Mediterráneo.

ANAAzORÍN
O café Cabanillas acolle a
sua, obra xunto coa de Rosa
Mª Rua Fontarigo e a de
Susi Ballester. No café Isaac ternos as mostras de Josefina Alonso, Félix Durán.
E Narciso Corral ten no
Cátedra ceras e acn1.icos
GITANO ·
Este é o título da mostra de
óleos que acolle o Edifíco
Politécnico da Universidade, xunto con outra sobre
Arquitectura Meioambiental.
ANTÓN PuuDO
No Museu Provincial podemos ollar unha mostrada
sua obra de entre os anos
1980 e 2000.
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MONDO MENTAL
Esculturas de Florencio de
Arboio no Edificio Sime6n.
ROSA CAMBA
Na asociación Marea están
pendurados os seus óleos.
Os de M. X. Tomé están
na galería Visol.
Forn TRABALLO 2000
As fotografías deste certame
están expostas na Casa da
Xuventude. Tamén aqui está
mostra Nepal de Amáncio
Femández e o traballo de
Rosa Veiga. O traballo de
Xúlio Villarino está na
fundación Caixa Galicia.

Antón

Pulido.

artistas contemporáneos,
nas que utilizan as técnicas
do gravado: litografía, serigrafia. . . como son Piccaso, Miró, S. Dali, Maruxa Mallo, Luís Seoane,
P. Palazuelo, A. Tápies,
Chillida, Susana Solano
ou Sicília, entre outros. '

. o
Santtag:
•ACTOS
FESTA DE ALQUIMIA
Este Xoves 31 ás 22.30 h.
no Dado Dadá, festa da revista Alquimia. Espectáculo
poético-musical. Participarán Maria do Cebreiro e
Abe Rábade,
Janeiro, Maria Lado, Trobadores do Averno e Fatuati. Proxectarase o víde~ O

Rafa

nieu nome, o meu mundo,

de Tomás Lijó e Carlos
G. Meixide.
Lrxo
Cabaré colectivo, última Ultranoite desta tempada da
Nasa, que se adica a este tema coincidindo coa celebración da Semana Mundial
do Médio Ambiente, por
suxestión dalgunhas persoas
.vencelladas a ADEGA; o
Venres 1 e Sábado 2 ás 23 h.

•CINEMA
FITAS EN VÍDEO
Organizada polo cine-clube
de Xamalismo, proxectarán o
Xoves 31 Persona dirixida
por lngmar ij,ergman. No
salón de actos da faculdade e
entrada de balde ás 18 h.
EsPLENDOR E
APOCALIPSE:
SOBRE A DECADÉNCIA
Ciclo artellaclo polo concello no teatro Principal
que comezou este pasado
Luns e remata o Domingo
3. As mil e unha noites /
n flore delle mille e unha notte, de Pier Paolo
Passolini, poderemos ollala este Xoves 31 ás 18, o
Sábado 2 ás 20:30, e o Domingo 3 ás 18 horas. Querelle, de Rainer W erner
Fassbinder, proxectarase o
Xoves 31 ás 20:30 e o
Venres 2 ás 20:30. Teléfono vermello, ¿voamos
cara Moscova? I Dr.
Strangelove, de Stanley
Kubrick, o Xoves ás 23, o
Venres ás 18 e o Sábado ás
23 horas. Morte en Venecia I Morte a Venezia,
de Luchino Visconti, o
Venres ás 23, o Sábado ás
18 e o Domingo ás 23 horas. Entradas a 400 pta.

Jet Lag + T'h e Nash

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

Sargadelos.

O cantautor
gal ego
Urbano
Cabrera
estará este
Xoves 31 en
VIGO e o
Sábado 2 en
BUEU.

MINO Yr CHOU
Os gravados de sta artista
poderemos ollalos na sala

• EXPOSICIÓNS

1936: SEOANE E
OS POETAS FRENTE
Á SUBLEVACIÓN
Na galería Sargadelos (r/
Dores 55), organizada por
Edicións do Castro, Sargadelos e a fundación 1O de
Marzo.

Lugo
• EXPOSICIÓNS

A

IMAXE E SEMELLANZA
Fran Herbello expón as
suas obras no Edifício Administrativo da Xunta.
XOAN VALCÁRCEL
As suas obras están penduradas da Biblioteca Provincial. T amén aqui podermos
contemplar as de Mayor
Balboa.

DURAN
Na sala Bacabú ternos unha
mostrada sua obra. Na Almirante , a mostra Jardines
de asfalto de Ellas Saifán.
XosÉMARRA
O noso fotógrafo mostra o
seu traballo na taberna A
Cava, da Praza do Campo,
durante este mes.
XoÁN XosÉ
As suas fotografías poderemos ollalas no Arquivo

FERNANDO ALMUIÑA
Ten as suas pinturas na galería Estudo 34. Aqui tamén
podemos acopar as pinturas
de Serpa del Collado.

Augatinta.

As MULLERES GALEGAS
NO IIl MILÉNIO

• LEITURAS

Fotografías de Aurora
Montes no Liceu.

MANUEL NIARIA
Título do libro colectivo
que trata sobre a obra deste
autor: poesía, poemas musicados, narrativa, novela ...
e que sera apresentado na
galería Sargadelos o Xoves 7
a partir das 8 da tarde, por
Camilo Gómez Torres,
Roxélio Pérez Naveira,
Marica Campo, Xosé

Miranda e Monso Blanco, este último en representación da asociación
Xermolos, de Guitiriz, que
é quen organiza o acto.

Histórico.

•MÚSICA

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
galería Clérigos ten as suas

GAITEIROS DE LISBOA
Grupo de músicos poli-instrumentistas que teñen editados dous traballos discográficos con ese son próprio
que os caracteriza, cargado
de tradición portuguesa e
mesturas doutras culturas.
O Xoves 31 actuarán no

Pazos

de Bo.rben.
•TEATRO
TITIRICIRCUS
Títeres, o Xoves 31, dentro
do programa Tempo de lecer
2001, na Casa da Cultura.

Rt. h..a d·..eo
•CINEMA

0

REI DORIO
Fita que se proxectará, o
Xoves 31, no Auditório
Municipal; o Venres 1 poderemos ver A vella música, no mesmo local.
Jet Lag, arriba, e The Nash.

• EXPOSICIÓNS
DE PICASSO
A BARCELÓ
Mostra de obra gráfica de

Os dous grupos estarán en concerto, o Venres 1 a partir das
12:30 da noite na Iguana Clube de

VIGO; e o Sábado 2 no Mardi. gras da CORUÑA a partir das

22:30 horas.•
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PODRIFICACIÓN
Vídeo-instalación debida a
Carlos Caires, Helder
Dias e Susana Jaques que
podemos contemplar no
coro da lgrexa da Universidade até o 9 de Xuño.
CARMEHERMO
A pintora coruñesa mostra
a sua obra máis recente na
galeria Espacio 48 (Rua do
Vil.ar 48) até .o 4 de Xuño.
lAQUELINE LAMBA &
PICASSO
O Pazo de Bendaña, sede da
Fundación Granell, acolle
sendas mostras sobre estes
dous grandes pintores e
amigos que xa forman parte da história universal da
pintura. Cos títulos de Primavera a pesar de todo e
O canto dos carpos, respectivamente, chega a
Compostela a pintura da
máis alta alidade. A mostra de Picasso componse
dun total de 30 obras. Até
o 22 deXuño.
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· gran-des dimensións realizados
con distintas técnicas, "os
pinceis hai tempo que non
os uso", que evocan o imaxin~rio, o intuído, o presentido, e porén reál.

Convocatórias
CONCURSO DE DESEÑO
GRÁFICO
O centro fotocinematográfico Fonmifiá
de Lugo, que organiza XXII Semana de
Cinema de Autor, convoca este certame para elixir o cartaz do mesmo. Cada
autor poderá apresentar un máximo de
tres deseños, de dimensións comprendidas entre 2 lx30 cm. mínimo e 35x50
de máximo. Poderán ir en calquer tipo
de soporte, tradicional ou dixital, se
ben formato tiff con resolución mínima
de 240 dpi e acompañados de proba impresa do mesmo. O prazo de admisión
de orixinais remata o 15 de Xuño e deberán enviarse os traballos ao apdo. 155
de Lugo. Con todos os cartaces seleccionados farase unha eiposición e o gañador recibirá un prémio de 150.000
pta. O texto que deberá figurar no car~
caz é: "XXXIII Internacional de Cine
de Autor. Septiembre 2001- Lugo"
SEMINÁRIO AMAZóNIA
Este seminário sobre suervivéncia, xesti6n e desenvolvimento vaise celebrar,
do 5 ao 7 de Xuño, no CGAC. O prezo
de inscrición será de 7 .000 pta. para
non estudantes e de 3.000 para os que
o son, e dá opción a un crédito de libre
configuración para os matriculados na
USC. Para formalizar a taxa hai que realizar o ingreso na conta 0049-258490-2214002210 do Banco Central-Hispano e especificar o nome do seminá·
rio. No desenvolvimento das xornadas
teremos a oportunidade de escoitar
conferéncias, coma a de Bertha Becker,
participar en mesas redondas con títulos corria "Os povos da floresta: voces
locais e interlocucións", "Desenvolvimento e políticas públicas" ou "A pers-

pectiva internacional". Tamén haberá
grupos de traballo, proxección de fitas
e outras actividades. Máis información
no telf. 981 574 496 ou en
brasil500@usc.es, ·fgcvilla@usc.es, alcaldas@interbook.net.
XORNADA SOBRE REFORMA
LABORAL E SEGURIDADE SOCIAL
Organizada para o Venres 1 polo Consello Galego de Relacións Laborais,
terá lugar no hotel Cidade de Vigo. A
abertura da xornada terá lugar ás 10 h.
e despois da inauguración, a cargo de
Teresa Pedrosa Silva, intervitá Carlos
Domenech de ASPE e pola tarde, ás
16.30 h. Jaime Cabeza Pereiro, catedrático de · direito do traballo pola
Universidade de Vigo. Tras un debate, ás 18 h, dará comezo unha mesa redoda cos representantes sindicais. O
número de prazas é limitado e hai que
se inscribir no telf. 981 541 602/3 ou
en eva.camino.fernandez@xunta.es.
PRÉMIO DE INVESTIGACIÓN
"FERMIN BOUZA BREY"
Co gallo de honrar a sua memória, o
concello de Ponteareas organiza este
. prémio no que poderán concorrer tra·
·ballos de investigación científica centrados na história, arqueoloxia, arte, et. nografia ou literatura e que teñan a comarca do Condado como ámbito terri. torial. Os traballos hanse presentar de
xeito anónimo por quintuplicado e baixo plica na que figuren os dados da per·
soa participante. Non existe extensión
máxima para os mesmos e deberán ser
totalmente inéditos para o que deben
achegar unha declaración xurada acreditativa. O traballo gañador será edita-

do en língua gale~ conforme ás normas
do ILGA e o prémio está dotado con
300.000 pta. que se entregará nos actos
de celebración de Bouza Brey atredor
do 31 de Marzo de 2002. Os traballos
deber~n apresentarse antes do 23 de
Outlibro no Museu Municipal de Ponteareas (Gabino Bugallal 57, 36.860,
Ponteareas) ainda que para calquer in·
formación pódese contactar co telf. 986
660 765 ou en biblio@correo.ínfa;Se.~.

1 PRÉMIO DE HISTÓRIA
MEDIEVAL DE ÜALIZA
'A editorial Toxoutos e a Fundación
Comarcal de Noia convocan este prémio de investigación histórica, cultural, artística, económica, etnográfica,
etc. sobre o medievo no país. Poderán
concorrer autores de calquer nacionalidade que apresenten orixinais en galego cun mínimo de 150 fólios a dobre
espazo. Valorarase o rigor, anovación
metodolóxica e interese social. Cada
traballo ten que se apresentar baixo lema nun sobre fechado onde irán os dados da persoa participante. O prazo de
apresentación de orixinais remata o 30
de Setembro e deberá achegarse xunto
con cinco cópias a: Editorial Toxosoutos, Cruceiro do Rego 2, Qbre 15.217,
Noia. Máis información no telf. 981
823 855 ou toxosouto@arrakis.es.

1 PRÉMIO NOVOS VAl.ORES
"AUDITÓRlO DE ÜALIZA"
Todos os artistas nados ou resident6 no
país de menos de 40 anos poderán participar cunha única obra, realizada en
calquer tipo de técnica ou soporte (pin·
tura, escultura, instalación, fotografia,
etc.), secnpre que sexa inédita e non fo.

FERNANDO QUESADA
O recoñecido pintor ourensán mostrará a sua obra
na galería José Lorenzo até
o 13 deXuño.
LE CORBUSIER

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

Roberto
González
enche coa
sua pintura
a sala
Trisquele
Medúliode
TUI.

que poderemos coñecer,
até o 29 de Xullo, no Aud.it6rio de Galiza ate o 29 de
Xullo, adicada á obra desee
criador, considerada por
moitos como amáis importante contribución realizada á arquitectura do noso
tempo. Organizada pola
Fuñdación Barrié en colaboración coa ETS de Arquitectura da Coruña, está
comisariada por Pedro de
Llano e coordenada por
Plácido Lizancos.

ÁNXELES PERNAS
Unha mostra da siµ¡ pintura·
e escultura vai estar na galeria Ciumia (Algália de Abaixo 39) até o 15 de Xuño.

ZHANGHUAN
Até o 8 de Xullo no Museu
das peregrina.cións, exibirá
as suas obras máis representativas realizadas na China,
New York, S Bélxica, ademais dunha escultura, representación de si mesmo.
EFRAIN ALMEIDA
Primeira mostra individual
desee brasileiro no Estado
tomando como referéncia a
iconografía de Santiago
criará unha série específica
para a sua mostra no
CGAC, que poderemos
contemplar até o 8 de Xullo. As obras, tallas en madeira de escala reducida,
evocan lendas populares,
episódios bíblicos ou anéc;
dotas persoais, aportando
un toque de ironía que se
acentua ao descobrir o seu
au: :>rretrato como leit-motiv.
Nesta ocasió~ terá como referéncia o Pórtico da Glória
e os pecados capitais, os mi·
. lagres do Apóstolo e a devoción galega ás ánimas.

PAMEN

PEREIRA

aesta mostra retrospectiva
da ferrolaHa que contempla
obra desde os princípios
dos 80. A poética que desprenden os seus traballos:
pintura, escultura, obxectos e instalacións porase ao
descuberto. No CGAC até
o 8 de Xullo.
PETER WüTHRICH
O CGAC acolle, até o 15
de Xullo, a primeira expo·
sición no Estado do suízo,
que inclue unha retrospectiva de instalacións inédi-

tas realizadas para a mostra . n~ e a Universidade Come con relación co próprio
('.XlStelá, na lgrexa da Urút'ef'Si.edifício. Pintor, escultor e
dade. Até o 30 de Xuñc .
fotógrafo, usa os libros como matéria prima para
DEsEÑODE
construir ou arremedar obVANGUARDA 188()..1940
xectos e paisaxes. As soluEscolma de pezas da coleccións de ton post-miminal
ción T orsten Brohan, adadquiren unha configura; · quirida p~o Estado español
ción pictórica nese xogo
e adscrita ao Museu de Arcromático.
tes Decorativas, que documenta o desenvolvimentQ e
ANOITEESTÁ
evolución do deseño indusVARRIDA DA TERRA
trial desde o início, nas esMostra con motivo do sescalas de arte e oficios inglequicentenário da aparición
sas, até os nosos días . O
da luz electrica no Estado,
ponto de partida é a toma
patrocinada polo Consello da
de consciéncia no seo dos
Cultura Galega, Unión Fem~vimentos modernistas da

TALLER DE DANZA
Movimento e Composición, titulado
Os cinco sentidos do movimento, e impartido pola canária Mónica Valenciano no teatro Galán de Santiago, do
Luns 4 ao Venres 8. Ademais dunha
base de adestramento físico e técnico,
abordaranse distintos aspectos da composición: musicalidade do movimento,
rnobilidade da voz, definición e proxección d0 movimento, combinación
de diferentes planos, diferentes calidades de movimento, tempo e espazo, receptividade e comunicación. Máis información no telf. 981 585 166. +

Europa industrial con obras
de Dresser, Van de Velde,
Josef Hoffman, Olbrich, Peter Berhres ou Hector Guimard, continuando cos
plantexamentos racionalistas propugandos pola W erk-

inaugura o Sábado 2 de
Xuño, na galería Trisquel e
Medúlio, ás 20:30 horas cun
mini concerto a cargo do
Coro de Cámara Tempus.
Até finais de Xuño.

bund., Bauhaus e o Neoplasticismo holandés e a sua influéncia no Estilo Internacional do periodo de entreguerras. No Coléxio de Fonseca até finais de Maio.

Vig_o_ _ __

•MÚSICA

Gabinete de traballo, o encontTo coa sombra é o título

ra apresentada a outro concurso nen
exposta. No tocante a pintura e foto·
grafia as medidas non deben ser menores de 80 cm. nen superiores aos 200
cm. por calquer dos seus lados. As escuituras non poderán peSar máis de 100
kg. nen superar os 200 cm. por calquer
dos seus lados. As instalacións non pasarán dos 150 cm. de alto e de 250x250
cm. de base. As persoas interesadas deben enviar os seus dados, antes do 1 lie
· Setembro, incluíndo fotocopia do D.I.,
declaración de residéncia, fotografía, teléfono, currículo artístico, valoración
económica da obra, dossier con fotografias da obra e ficha técnica completa da
mesma. O xúri fará unha escolma entre
as obras que serán expostas no mes de
Outubro e o Auditório farase cargo do
transporte e poslbeis riscos. O primeiro •
prémio está dotado con 1.000.000 pta.,
catro accésit de 200.000 e un prémio de
valoración do público de 200.000.
Quen precisar máis información pode
dirixirse ao telf. 981 574 153 ou audigal@recynet.com.

CIA. MARfuL
O Xoves 7 ás 22 h. na Nasa
teremos un cabaré musical,
coa apresentación do seu
primeiro espectáculo Sr.
Bor,nbom. A Cia. Marful é
un proxecto musical que
nace en comunicación con
distintas expresións artísticas como a literatura, a
pintura ou o teatro. Máis
información en info@salanasa.com.

•TEATRO
CARTAS DE AMOR
A compañía Lagarta la ..
garta vai cenificar esta
obra no teatro Galán o Xoves 31 ás 22 h.

Tu.i.
• EXPOSICIÓN$
ROBERTO ÜLEZ.
FERNÁNDEZ

Obra Gráfrica / Prints titula
a mostra de pinturas que

•CINEMA

Ü CRISTAL ESCURO
O Colectivo Nemo de ficción científica organiza pa·
ra o Xoves 7 a proxección
desea fita de Jim Henson
(1982) no café Uf (Pracer
19) ás 20:30 h.
• EXPOSICIÓNS

fNDIOS E ESQUIMÓS

As culturas indíxenas de
América do Norte van ter
un espazo na Casa das Ar;
tes até o 1 de Xullo. Organizada pola Fundación La
Caixa e o Concello, e pro·
ducida polos Museus Reais
de Arte e História de Bruselas, oferece unha mostra
da diversidade cultural de
aquelas povoacións ao longo duns 2.000 anos da sua
história.
PAULA MARIÑO
Mostra as suas obras, a partir do Venres 1 e até o 22
de Xufio, na galería Bacelos (Progreso 1).
VISIÓNS FRONTEIRJZAS
DA NOVA FOTOGRAFIA
Reffrese á fotografía galega,
e é unha mostra artellada

Festival Internacional de Títeres d,e Redondeta
Na sua segunda edición, comezou o
Mércores 30 coa actuación de Titiritran; o Xoves 31 Pelele Marionnettes
· furao con A morte de don Crislobal;
o Venres 1 Marionetas do Porto farán
o próprio con Miséria, todos eles no
Multiusos da Xunqueira ás 21 horas. Tamén o Venres 1 será a cenificación de
Los Bufos de la Matiné por El Chonchón e Xogo de polichinelas por La
Pícara Locuela, ambos a partir das 24

h. no pub. Solera. O Sábado 2 á 1 do
meiodia na Alameda, as Marionetas do
Porto volean con Teatro don Roberto e Guaira Castilla con Tfteres ,para
niños grandes...; ás 5 do serán no Mu/,.
tiusos, estarán Artello con Unha de
amor; e ás 9 da noite Jordi Bertrán
con O avaro; pero ás 7, na Praw. da Tarre, estarán Mamulengo Presepada
con O romance do vaqueiro Benedi·
to, e unha hora máis tarde El Chonc..

. hón con Los bufos de la matiné; ta·
mén ás 7, na Prazµ da Alfándiga, Marionetas do Porto repiten con Teatro
don Roberto; e en Chapela, La pícara
locuela representará Popularis; cando
sexan as 8 do serán na P-raza do
Concello, Karromato cenficará Circo
de Madeira; xa ás 12 da noite, no pub
Solera, Guaira Castilla montará Títeres para niños grandes e para grctll..
des niños e o grupo Carromato furao

con Tauromáquia. O Domingo 3 empeza a cousa á 1 do meiodia na

Alameda

con Mamulengo Presepada e O romance do vaqueiro Benedito, ou, de querer,
na Praza da T arre, pois á mesma hora
estará La pícara locuela con Popularis;
pola tarde, ás 7, na Praza do ConceUo teremos a Guaira Castilla, e en Chapela,
á mesma hora, El Chonch6n; e xa rematamos na Prazp. do ConceUo, ás 8, con

Karromato..•
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bro e vários recitais. Achégate ás reunións (Luns ás 22 h.) ou chama ao
telf. 658 486 603 (Marga Espiñeira).

• Cursos de verán de ruso en Moscova, San Petersburgo e lrkutsk, en
universidades e famílias, tamén en
Vigo, organizados pola asociac_ión
Maximo Gorki. Información no telf.
986 224 457 de 17 a 19:30 ou na R.
Arxentina 17, 2Qesqu ..

• Vendo remolque-tenda. Bon estado, catro prazas. Telf. 986 243 870
• Selos novos, con ou sen goma, usados
mundiais e tarxetas telefónicas novas ou

• Grupo de música irlandesa oferécese para tocar en baiucas, tascas,
festas e outros actos sociais. As persoas interesadas poden chamar aos
telf. 620 143 494 / 981 560 159.

A compañia
Espello
Cóncavo
representar

á a obra
Tres no
Sambáno
Venres 1 e
Sábado 2en
VIGO.

polo Centro Galega de Artes da Imaxe con máis de
c incuenta obras que representan as últimas tendéncias no país. C on obras de
Xoán Anleo, Vicente
Blanco/Salvador Cidrás,
Vari Caramés , Tono
Carbajo, Calos Nieto, Simón Pacheco, Alberto
Varela Ferreiro e Manuel Vilariño, podémola
coñecer na Furulación Laxeiro até o 15 de Xullo.

PERSOAS QUE
ESTIVERON NA CADEA
Medianre esta mostra rrátase de amasar as suas te temufias e vivéncias. Na

Cova dos ratos.
RosAMozo
A galería Sargadelos acolle
a obra de éerámica e escultura desta artista até o 31
deste mes.
ETNOGRÁFICA
Ten este carácter a exposic ión do CEIP Público de
Frián-Teis, de grande interese para profesores, alunado
e distintos persoas relacionadas coa comunidade educativa, e que se pode visitar
o s LWlS, Martes e Mércores
de 9 a 14ede16 a 18 h.

10 de Xuño.

ROMÁN PADIN
Mostra a sua pintura na
tenda-galeria Bomob (Ló pez de N eira).
SOSTRES
O Coléxio de A rquitectos
organiza n os se us locais
(M. de Valadares 27 ) unha
m:ostra so bre este grande
artista da arquitectura moderna. Até o 30 de Maio.

• LEITURAS
ALEXANDER PuSHKIN
Con motivo do aniversário
do nacimento do grande escritor e poeta ruso, a asociación MaxiTTID Gorki realiza
unha mesa redonda, cos alunas de língua rusa, o Venres
1 ás 19 horas no seu local, R.
Arxentina 1 7 2º esquerda.
LA REALIDAD
Y SU ESPEJO
Libro sobre a pintura de
Diego de Giráldez, da editorial Nigra, que será apresentado na Sala de Conferéncia do CC Caixanova o
Mércores 6 ás 2030 h.

•MÚSICA

MARKus
SCHIMICKLER
Tamén coñecido cq,ma
Pluramon, vai estar o Sábado 2 xunto con Be r n d

A Rede

usadas. Me.reo. Libros de EXB, BUP,
COU, maxisterio, Ieitura. Vendo baratos.
Jose. Apdo. 32 004, 28080-Madrid.

• Xa está en rede a séptima edición
do Bulletím Onda Nada, magazine
electrónico de cultura e actualidade,
http://bulletim.tripod.com.

• Xa está á venda o caderno: "Achegamento a Segunda República en
Ordes. Artigas, documentos orixinais,
denúncias ... Por cen pesos máis '
gastos de envio . Pedidos a : AC
"Obradoiro da História" Apdo. 42 15.680, Ordes.

• Vendo forno xiratório, para panadaria ou confitaria, de catfo metros de
diámetro. Dous anos de uso, en perfec·
to estado. Funciona con leña ou fue!,
incluído mecheiro. Telf. 650 069 438.

• Merco ou troco pins de temática
nacionalista de calquer Upo:. políticos, sindicais, de bandeira (estreleiras), culturais, etc. Especialmente inte·
resada nos pins das distintas federacións da CIG. Interesados chamar ao
telf. 981 574 635 ou ben mandar mensaxe a mesiasgaliza@hotmail.com .

• Alugo habitación en Compostela
(Avd. de Lugo) por 15.000 pta. Sen
humidade, direito a cociña e lavadora.
Preguntar por Luísa Mera no telf. 981
554 219 ou no móbil 686 732 242.
• A Asociación Cultural Obradoiro
da História vén de publicar un tríptico e marca-páxinas para comemorar
o VIII cabodano da morte do érego nacionalista Moncho Valcarce. Os interesados en recibilo, de balde, poden solicitalo a: Asociazón Cultural "Obradoiro
da História", apdo. 42, 15.680, Ordes.

• Alúganse cu3rtos na zona da Praza Roxa en Compostela. No ites ou
meses completos. Telf. 617 065 527.
• Lantania estrea nome e endere-

zo na web (www.lantania.com}. Xa
está na in ternete a nova edición .
Ademáis edicións antigas e foro. Expresa a tua opinión .
• Alúgase apartamento para 4 persoas, totalmente equipado, a carón da
praia en Camota. Telf. 981 761 144.

~

• Véndese pi!i.() na Travesía de Vigo
(Vigo) de 111 m2 , todo exterior, alto, luminoso, 3 cuartos, 1 despacho, cociña
nova, calefacción individual, garaxe e
trasteiro. 19 millóns. Telf. 986 378101 .

mén no correo electrónico: milho- ·
mes53@latinmail.com
• Música clásica para vodas. Diferentes grupos de cámara e soprano.
Telf. 981 507 925, simo32@teleline.es
• Técnico de son con experiéncia
busca traballo nese campo ou do que
sexa. Disponibilidade total de mobilidade xeográfica. 981 200 229, Sérgio.
• Alugo piso en Compostela totalmente amoblado. Tres cuartos, 2 baños esala. Frente ao Hipercor (bain-o do Restollal). Telf. 639129 585/981578070.
• Coleccionista merca monecos
Geyperman, Madelman, e Scalextric. t)lon importa o estado. Pago moi
ben. Telf. 699 590 273.
• Para non ter que emigrar ás Canárias, diplomado en primária busca
calquer traballo na Galiza. Maouel,
telf. 616 354 911.
• Rapaz retornado da emigración
desexa contactar con xente na
mesma situación para intercámbio
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 matrículas impostas
polo Govemo espanhol solicita no apdo. 2.134 de Compostela o autocolante
GZ para colocar em cima do E ou ao lado das matrículas velhas (deves mandar 150 pta. em selos por unidade). Podes tambén colaborar economicamente
com o fundo de resistencia da Plataforma Cidadá Galeguiza a tua Matrícula

• Profesor de formación vial oferécese para traballar en auto-escalas de
toda España. José. Telf. 913 760 723.
• Vendo taberna-pub folc funcionando , a 5 Km . de Bueu , con casa
de pedra resta rurada con calefacción
e amoblada, te rreo de 500 m2 e mana ncia l 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 reúnese na R.U. Monte da Condesa (Sala de Ensaios, 22 andar) de Santiago, .
para ler e ta lar de diversos temas . Es·
tamos a prepara a publicación dun li-

• 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 Pe·
dro , Correlos 19, Mor Alfoz (Lu~o) .
• Alúgase casa amoblada por tempadas na Ribeira Sacra (Nogueira
de Ramuin). Telf. 986 376 022.
• Milhomes (grupo gai da Coruña)
dá infonnación, 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. Ta-

para sufragar as multas depositando a
quantia que considerares portuna no nº
de conta 2091/0316/91/3000206989
Caixa Galiza.
• Busco compañeiro/a de viaxes
para facer o Transiberiano (Moscova-U lan Bator-Beigin) o próximo verao. Tamén agradeceria conse[los 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 m2 con 4
cuartos, 2 baños completos, salóncomedor, terraza e trasteiro, por 24
millóns negociábeis. Máis información no telf. 686 753 105 ás noites. +

Friedmann e Jaki Liebzeit no Vademecum .
Continua a mostra
escultórica de
Manolo Coia en Vigo.
Na imaxe, Home
• (c. 1980), madeira.

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

xanova.

empresa priv da e a Universidade de

CORAL CASABLANCA
Do Mercantil e Orquestra,
que celebran o XIX Memorial Lírico Camilo Veiga de
Ópera e Zarzuela o Sábado
2 ás 20:30 no Teatro do
CC Caixanova.

Compos ela para o desenvolvimenco das
tecnoloxias da lnforn.1aci6n e a comuni.-

•TEATRO

E>ÜALLAEClA

Foro e-Gallaecia foi criado por unha

cac16ns. Esta n va páxina xa reeebiu críticas por reproducir os mesmos obxectiv que outras, como Observatório das

Tecn loxlas de [n.focmación. o Centro
de Innovación e Servizo ou o F ro da
oci dad da Información. •

ques e xardins. ExposicióJI¡
retrospectiva de debuxos e
m aquetas que abarcan 40
anos de traballos, asi coma
un conxunto de sete esculturas que van ficar instaladas no p arque do µi useu.
Até o 14 de Outubro.

MANUELCOIA
Mostra Cilltolóxica composta por 45 esculturas de distintas épocas en madeira,
pedra, bronce ou poliester,
na S:ila de Exposici6ns do
CC Caixanova. Da sua escultura dixo Ferrin " .. . que
nunca n 0s deixa frias, nen
só admirados, nen a._Paci guados, nen reconfortados;
antes ben, incítanos á indagación dentro de nós
mesmos e a unha visión
dialéctica, por veces diríamos agónica, de nós, do
mundo e d8.$ cousas". Até o

TRES NO BAMBÁN
A compañía Espello cóncavo vai cenificar no
Caixanova o Venres 1 e Sábado 2.

ce

Vilagarda
• EXPOSICIÓN$
S AULÜTERO
T itula Neuromanias a série
de pinturas que podem os
contemplar n a sala de exposicións da Casa da Cultura até o 1 7 de Xuño.
·
JUSTO lLHUICAMINA
A galeria Arcana (Sta. Lucia 11) acolle unha mostra
da sua pintura até o 11 de
Xuño.

Barcelona.
• CONFERÉNCIAS

Catalunya organiza o Venres 1 esta charla na que intervirán Xosé Lois Garcia
e Maurício Castro. No
Pati Llimona (Regomir 3)
ás 20 h.

titulada Terramcir, que podemos ollar na Casa de Galiza d~rante este mes.

Ba.rakald.o

• EXPOSICIÓNS

• EXPOSICIÓNS
ALOITA
REINTEGRACIONISTA.
UNHA APROXIMACIÓN
A PORTUGAL
A asemblea do BNG de

Porto.
•ÓPERA

QUARTOS ESCURO E
AMARELO
Juan Uslé é un dos máis
significativos pintores españois da década dos 90 e
nesta mostra, para o museu
Serralves, amasa 17 pinturas que reflicten visións interiores da pa ii.axe onde a
protagonista é a luz. Até o
8 de Xullo.

•MÚSICA
KIKO DA SILVA
A libraria L-i&ros para soñar
(Triunfo 1) acolle as ilustracións orixin ais, esculturas en madeira, do canto A
memória das árbores, do que
é au tor X.A . N e ira Cruz,
durante este mes.

suas músicas xeran tantos
mecanismos de sobreposi-. c ión q ue anteve r un momento como este é desde
lo go un fa rto prazer, o
Venres 29 no Coliseu do

FERNANOO S. DE}UÁN
Tradicións, rituais, herdanzas ... colección de fotografias ao bromuro e viradas,

Port:o
PELO PASSEIO DOS
LIQUIDAMBARES
Claes Oldenburg e Coos·
je van Bruggen, autores
dá mostra, realizan en Serralves esta primeira exposicion de traballos para par-

NOVAS TENDÉNCIA
DO JAZZ EUROPEU
Clavis, Frit e Drouet trio
de músicos que van asegurar momentos de forte intención improvisadora o
Sábado 2 de Xuño n o Auditório de Serralves. Michel
Wintsch explora o crash
sonoro en que está mergullada a sociedade actual, o
Venres 15 no mesmo local. Maria Joao &. Quarteto de Joe Zawinul, encontro inevitábel, as tendéncias que confluen nas

INÉS DE C ASTRO
Ópera en dous actos de James Macmillan, dirixida por
Richard Armstrong, a encenificación débese a Jonath an Moore, e os solistas son
Helen Field, Elizabeth Byr~
ne, Anne C ollins, Stafford
Dean, Jon Garrison, Christ o pher Purv es e Simo n
Thorpe. O Xoves 7 e Sábado 9 no Coliseu do Porto.

B-r aga
• EXPOSICIÓNS

A PART OF MY LIFE
Con motivo dos Encontros
da Imagem, que se realizan
nesta cidade, a galeria Mário Sequeira acolle esta
mostra de Marianne Müller e outra, Work in pro·
gress, de Laura Torrado
Alicia Martín. Até o 31
deste mes. Máis informa. ción en www.mariosequeira.com.+

e

Ballet Clásico ''Balogh'' de Praga
Cun programa consistente na
posta en'cena de A dama das
camélias, estará o ·Mércores 6
no Pazo da Cultura; o Martes 5·

no Auditório Municipal Gustavo Freire de LUGO; e en VIGO estarán o Venrt:s 8 no CC

•

Caixanova+
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XOSÉ RAMóN POUSA

O

movimento ª!ltigloba,
lización vai a máis .
Acaba de gañar unha
nova batalla ao impedir a cele,
bración, prevista para estes dí,
as en Barcelona, dunha nova
cumbre económica mundial.
O movimento, que trae de ca,
beza ao neoliberalismo inter,
nacional, está integrado por
un combativo, variopinto e
heteroxéneo grupo interna,
cional de traballadores indus,
triais, autónomos, campesiños,
universitarios e intelectuais
que, de xeito máis ou menos
espontáneo, naceu á opinión
pública mundial na localidade
americana de Seatle, exten,
dendo a súa co mbati vidade
pola ampla xeografía de actua,
ción do Banco Mundial.

As fotos recollen diferentes imaxes do
· documental. Sobre estas liñas, o encoro
de Grandas de Salime.

•

Naviegos, os outros arraianq_s
Un documental dirixido por Ovídio Fernández narra
ahistória do emblemático rio ferido de marte
"O eixo inicial non pretendia ser
-0- PAULA BERGANTIÑOS
"Ao princípio no sabia canto ia
ese, pero creo que o resultado fidurar. Tampouco utilicei a voz
nal é un auténtico alegato contra · ·Quen de pequeno non se perguntou a onde vai parar a pelota que en off, agás nos primeiros micae no rio?. Co pretexto de recuperar a bola que perdeu de rapaz, nutos, porque quería que talaos encoros". Ovídio Fernández
Ovídio Fernández inícia en Outubro do 1999 unha viaxe de retorno sen as imaxes e a xente". Adenasceu en Návia de Suarna e taao pasado. O resultado é un documental de hora e média que na- mais do tema de Llach, Fernánla con agarimo dun proxecto que
rra a história do Návia na travesia desde o seu nacimento en Bus- dez introduce unha canción de
levaba anos argallando na cabenullán até que chega ao mar, "ferido de morte" por tres encaros. Dulce Pontes, pero, sen dúbiza e que veu a lus na desconexión territorial, da TVE o pasado
da, ·do que máis orgulloso se
17 de Maio. E unha viaxe imaxi- coincide' coas diferentes etapas vella aldea asulagada, pero coa sente é da banda sonora orixida natureza -explica o seu criasua igrexa ainda en pé, chegan
nada, percorrida e dirixida como
nal con dez temas de jazz comda man do tema de Lluis Llach
metáfora da vida. Excepcional é dor. Para filmar a xuventude
postos por ADN.
Campanadas a morfo. Para
a sua duración pero tamén o fei- ,escollin a Primavera e o Verán.
Do Outono son as imaxes que
F~rnández, Negueira é a sínteto de non incluír apenas voz en
lmaxes en pirágua, en lancha,
amasan o rio encorado".
se dun conflito moi forte e o desde o aire, perta do ceo, a
off-ou o que é o mesmo un naconcello, con moito, é o máis
rrador- .e estar. acompañado
rentes do río e do próprio arquiNos primeiros 500 me.tras, a
esquecido de Galiza. Os seus
dunha banda sonora orixinal. Os
vo de TVE que permanecian
sua forza é quen de dar vida a
antigos habitantes tiveron que
protagonistas son, deste xeito, o
inéditas. Fotogramas en brancinco muíños duas aceñas.
emigrar e alguns, colonos agorío e os "naviegos" que talan do
ca en negro que retratan as feiPardo de Vera dá contado prira na Terra Chá, lembran con
seu pasado e pr~sente.
ras de Pedrafita e de Becerreá
meiro tramo de percorrido e
nostálxia a sua terra. Ás casas
dos anos corenta e un Nodo a
explica que o seu nome é "celta
abandonadas chegaron nos
As primeiras imaxes descobren
maiores sobre a colonización
ou precelta e está adicado á
anos setenta estranxeiros en- da Terra Chá. lmaxes da ocuunha Navia, en Astúries, que
deusa das augas". Ese treito. é
busca dunha vida alonxada da
descoñece onde empeza a sua
pación de Negueira "na que por
o "grande orgullo. Esa é a grangrande cidade e da propriedade
andaina o rio que desemboca
exemplo sae o próprio Nilo de
privada, unha comunidade' que
de obriga de todos-afirmana pequena cidade costeira.
novo e máis delgado", explica
conservar este centro de vida
fracasou. Nilo, un dos seus su"Só un rapaz soubo dicirme que
Fernández. O seu director
que nos ha de acompaiíar se
perviventes, fala da sua "inxea sua 'fonte estaba a 148 quilóaproveitou este soño pára recuhai un pouco de sensantez na
nuidade" e dunha entrada "no
metros, en Busnullán. A partir
perar ao tempo, como el mesmundo dos sentimerrtos coa
humanidade". "En Navia -conta
da esco1ma dese inquérito emmo gosta dicer, "a tradición dos
Ovídio Fernández- recréome
presión~ eso si, do sacho".
peza unha viaxe tola", recorda
titiriteiros. O que máis me satisporque queria retratar a loita
o director. Nesa hora e média
. fai e poder proxectar o vídeo
A última das paradas, antes de
dos seus viciños pola superviOvídio Fernández estabelece
nos diferentes lugares nos qu&
chegar ao mar, é Grandas de
véncia, contra a amenaza dun
un paralelismo entre vida e o
g ravei e que a xente se sinta
Salime: momento para o que
encaro que ainda existe".
traxecto do rio. "Nace no Inveridentificada". Xentes da outra
Ovídio Fernández recupera as
no xa tardio, cando as neves
raía, · pero como mantén Ov,ídio
imaxes .de dqus Nodos sobre a
Un terceiro ponto de encentro,
empezan a derreterse. É un
Fernández, dunha· fronteira que
construción e a inauguración da
ao seu ver "esencial", é Negueimomento máxico, nunha zona
non criou o rio, senón os tres
ra de Muñiz, onde salta á vista
presa nos cincuenta. Un ano e encaros consecutivos, xa que
próxima a Pedrafita, convulsioo primeiro encoro e as suas pe- , médio de traballo e 98 cintas
nada polos encaros. Desde ese
en cen quilómetros do seu caugadas na natureza e na vida
gravadas. O director recoñece
momento vaise producir unha
ce non hai nengunha ponte endos "naviegos". As imaxes da que o formato foi todo un reto.
degradación paulatina que
tre Galiza e Astúries".•

e

•

Dende a caída d~ Muro de
Berlín e a posterior crise de
identidade política provocada
en todos os movimentos revo,
lucionarios e partidos de ideo,
loxía socializante, o incegris,
mo económico, apoiado polo
desenrolo espectacular das tec,
noloxías da comunicación,
cabalgaba polo mundo cunha
arrogancia insultante. Todo
xurde tras a II Guerra Mun,
dial, primeiro s crea unha no,
va Orde Económica Interna,
cional, inmediatamente, coa
guerra fría, unha Orde Política
Mundial con dous grandes
b loques e, eras a caida do
tristement e célebre muro, a
globalización gallopance,
Estábamos nunha crise dopen,
samento critico e o movimento
an tiglobalización xurdeu ao
cuestionar si o desenrolo tecncr
lóxico conduce a unha verda,
deira democracia ou libertade.
É certo que a medida que o pro-ceso da economía global avan,
za, as condicións de vida mello,
ran en casi todos os pafses. Sen
embargo os máis beneficiados
son os países desenrolado e s6
algún do Terceiro Mundo . O
sistema xenera riqueza e prospc,
ridade, pero non para codos. Os
países ricos son cada vez mái
ricos· e os pobres máis pobres.
Por unha verdadeira democrá,
cia, ricos e pobres ternos que ra,
char cunha bipolaridade inxus,
ta. Neste proceso, o movimento
antiglobalizació n é un vento
fresco para alimentar o pensa,
mento crít ico n ecesario qu e
conduza a un estado de verda,
deira liberdade. •

V oLVER Ao REGO

O

s traballadores de Sin,
tel debecen por unha
solución, que necesa,
riamente implicará a Telefóni,
ca . A compañi a lávase as
mans, como se ñon fosen eles
os que lla saldaran a Mas Ca,
nosa. Telefónica é experta en
regalar meios de comunicación
ao governo pero non quer sa,
her nada da .sorte dramática de
5.000 traballadores. Ao tempo
a sua cadena de TV, Antena 3,
ven de gastar 1.000 millóns de
pesetas para emitir Titanic. Os
outros que se vaian a pique. •

