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III Premio Abril de Narrativa para a Mocidadc 

Carlos Mosteiro 
Manual de instruccións para querer 

a/rene 
A iniciación no amor e 
na dor dunha rapaza 
de catmce anos que, ademais, 
vén de facer un descubrimento 
terrible sobre si mesma. 

Fraga obrigado a 
recoñecer irregularidades 
no voto dos emigrantes 

(Páx. 4) 

Case o 90% dos centros 
incumpren a docéncia 

en galego 
(Páx. 10) 

· ETA afirma que non vai 
mudar a táctica mália os 

resultados eleitorais bascos 
(Páx.. 19) 

Galiza na construción 
da nova Europa 

Gerhard Schroder e Lionel J ospin, referentes socialdemócratas euro-
peus, abriron o debate con senllas propostas para encher de contidos 
a nova Europa. Dentro <leste debate, ademais dos direitos dos cicla, 
dáns, están en primeiro plano os direitos nacionais, coa posibilidade 
de abridles as portas á participación plena ás distintas nacións sen 
Estado. Polo tanto, Galiza ten moito que dicer na conformación e 
aprobación <leste novo marco europeu~ E tamén moito que gañar, 
pois pode conseguir o seu recoñecimento internacional e a sua partí, 
cipación nos organismos europeus con voz própria. É, <leste xeito, 
unha oportunidade única que se abre para a nasa nación. Pero o no
vo papel que pode xogar Galiza como ente diferenciado ten moito 
que ver coa vontade do povo galega democraticamente expresada 
nas urnas. Por iso, entre outras causas, as próximas eleicións auton& 
micas, van ser tan importantes, pois vai depender o naso recoñeci, 
mento intemac!onal da posición que detente o novo Govemo. + 
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Quer instalalo no Sul do país ainda que o que xa funciona abonda 

Meio Ambiente anúncia a construción 
dun segundo cei1tro coma o das Somozas 

para deitar lixos industriais 
*GUSTAVO LUCA 

O inventário de resíduos industriais indica que o país produce arredor de 65 Tm. ano. O Centro de 
Tratamento de Resíduos lndustriais de Galiza (CTRIG) en As Somozas ten capacidade abondo pa
ra darlles conta, con caacidade pará 70 Tm. ano. Con todo, o Plano de Xestión de Resíduos Indus
triáis que ven de publicar a Consellaria de Meio Ambiente anúncia a construcción dun segundo 
centro coma o de As Somozas no Sul da Galiza. O vertedoiro adicariase aos lixos industriais de Portugal. 

A Consellaria de Meio Ambiente anúncia a reforma do fondal de Suevos (Arteixo) para que reciba 270 Tm/ano de rochas, terras e entullos. Un vertedoiro ilegal, rodeado de vi
vendas, converterase asi en mina de residuos para outros trinta anos. A.N.T. 

o Plano de Xestión, a Xunta indica 
que os resíduos perigosos non es
tán ben xestionados no Sul do pa
ís polo que recomenda a instala
cion dun segundo CTRIG con ca-
pacidade semellante ao de As So
mozas. O documento da Conse
llaria de Meio Ambiente sinala que 
a este novo caixón para lixo indus
trial, que ocuparía un espazo se
mellante a sete veces a Praza do 
Obradoiro, seria o destino dos res
tos depositados nunha rede de se
te Centros Verdes de Xestión de 
Resíduos Perigosos, dos que non 

· · se especifica a ubicación nen a 
capacidade. "Dende estes centros 
-sinala o programa de actuación-, 
os resíduos perigosos recollidos, 
dependendo da sua natureza e 
composición, serian enviados para 
o seu tratamento ben ao CTRIG 
de As Somozas ou ao Centro de 
Tratamento de Resíduos Perigo
sos previsto para o Sul de Galiza" . 

O vertedoiro 
ilegal de Cataboi 
foi cercado e 
vixiado para que 
indústrias do 
polígono do Porriño 
non deitasen máis 
restos. Pero os 
vertidos que ali 
remataban non 
entran agora no 
CTRIG das 
Somozas. 

No departamento de Meio Am
biente aseguran que o CTRIG 
qúe funciona no concello de As 
Somozas verá logo colmada a 
sua capacidade pero outras vo
ces dentro da própria Administra
ción autonómica, sinalan que aos 
vasos de formigón reforzado do 
CTRIG ainda lles queda capaci
dad para mpitos anos. "Sobre to
do porque unha grande parte,. das 
indústrias que producen resíduos 
perigosos no País non utilizan as 
instalacións de As Somozas. A 
consellaria de Meio Ambiente, 
deberia vixiar o cumprimento da 
normativa pero non intervén. Pola 
contra, é certo que Portugal, so
bretodo a área industrial de Porto 
e Gaia, precisa de vertedoiros pa
ra lixos perigosos e que usa As 
Somozas dende que se inaugu
rou. Non pode atender as previ
sións de xestión de resíduos do 
Quinto programa de Acción da 

UE e exporta lixos industriais; un 
CTRIG no Miño evitarialle á viaxe 
deica o nacimento do Rio Mera". 

O de Cataboi vai ao monte 

O verdetoiro de metais pesados 
a ceo aberto en Cataboi, entre 
as parroquias de Atios e Budiño, 
no Porriño, é un exemplo de que 
a indústr'ia incumpre as normas 
de xestión de resíduos. Na poza 
afogouse un rapaz hai dous me
ses. O vertedoiro ilegal foi cerca
do e vixiado para que indústrias 
do polígono do Porriño non dei
tasen máis restos. Pero os verti
dos que ali remataban non en
tran agora no CTRIG de As So
mozas nen van a nengunha ou
tra empresa especializada en li
xos perigosos. Unha recente de
núncia ao SEPRONA localizaba 
lixos industriais de composición 

Pasa á páxina seguinte 
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Vén da páxlna anterior 

semellante nun caborco do mon
te do Xinzo en Ponteareas. 

a un cemitério-industrial. O total 
de dregs (nome co qué se coñe
ce na indústria de pasta a este 
~esíduo) da Ence é de 8.300 to-

Na indústria ecolóxica garanten neladas/ano, segundo informan 
que o vertedoiro de As Somo.zas na fábrica de Lourizán. 
é un excelente negócio. Xestio- • 
nado pola empresa da Xunta So- Mentres a Consellaria de Meio 
garisa, ten un 51 % de partici- Ambiente fixa entre os seus ob-
pación de Cespa, filial de Aguas xectivos a construcción dun se-
de Barcelona (Agbar), que a sua gundo centro de tratamento ·de 
vez está intervida ao 50% polo perigosos, no Plano de Xestión 
grupo francés Suez/Lyonnaise de Resíduos lndustriais non se 
des Eaux/Generale des Eaux. contempla a recollida de resí-
Con todo, unha empresa que re- duos peri~osos de ambito do-
xista dende hairdous anos os méstico e non se xustifica a cla~ 
máis altos benefícios da sua his- sificacion proposta dos resíduos 
toria, como a pasteira Ence de en perigosos, non perigosos e de 
Lourizán, evita Sogarisa e envia especial interese para o Plano. 
os restos de calcinar as lexívias Nen sequer precisa cal vai ser o 
negras (proceso no que se · recu- critério de selección destes lixos 
peran minerais reutilizábeis para nen a quen poden interesar. 
a Celulosa) ao vertedoiro munici-
pal de San Sebastiétn de los Re- Ao mesmo tempo, ,a co~sellaria 
yes. Ainda que os restos desta de Xosé Carlos del Alamo acelera 
calcinación non son perigosos, o o que define como obras de adap-
seu PH alcalino é elevado, e es- tación do vertedoiro de Monticaño, 
te concello dos arredores de Ma- na parroquia de Suevos, en Artei-
drid recusou de a pouco os enví- xo. No Plano de Xestión de Resí-
os da Celulosa de Pontevedra. A duos lndustriais indican que a ac-
empresa enviaos agora a Silbo, tuación sobre este fondal ten por 
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obx~o axeitalo para a recepción 
de 150.000 Tm/ano de entullos e 
120.000 de rochas e terras. En 
decembro os viciños de Suevos 
apresentaron unha denúncia para 
paralizar as obras que promove 
en nome da Consellaria a empre
sa COACON (tamén filial de CES
PA). A vida util prevista para o ver
tedoiro será de 30 anos. 

No entanto as obras de Montica
ño corren contra o cronómetro e 
as protestas, e mentres o Plano 
de Xestión de-Resíduos lndus
triais aparece nos diários como o 
remédio final das mil e unha con
taminacións que nos rodean, o 
conselleiro de Meio Ambiente, 
Del Álamo, e o director xeral de 
Calidade e Avaliación Ambiental, 
Francisco Pan-Montojo, considé
ranse cesados. Pan-Montojo foi 
quen autorizara por escrito o 27 
de Decembro o uso da mina de 
Lanzá (Mesía) para enterrar as 
vacas martas. Rodou a cabeza 
de Cástor Gago pero Fraga pre
feriu elT!bargar a defehestración 
de Del Alamo e Pan-Montojo pa
ra non dar bazas á oposición.• 
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A Celulosa de Pontevedra evita a instalación de Sogarisa nas Somozas e ePvia os res· 
tos de calcinar as lexivios negras, prodedentes da elaboración de pasta de papel, ao 
vertedoiro municipal de San Sebostián de los Reyes (Madrid). 

Monticaño, de vertedoiro ilegal 
a instalación· de Meio Ambiente 
O cráter do vertedoiro de Monti
caño en Suevos (Arteixo) veuse 
abaixo coas choivas de inverno e 
provocou continuas enxurradas 
de lama, aceite e lixos industriais 
que se meteron nas vivendas, 
monte abaixo. A consellaria de 
Meio Ambiente asegurou que es
te aluvión cesaria asi que remata
sen as obras de adaptación pre
vistas no Plano de Xestión de 
Resíduos lndustriais da Xunta. 

Os viciños perguntan quen auto
rizou o depósito de lixos indus
triais de Monticaño, repetidas 
veces denunciado: un caborco 
cheo de rodas de camión, plásti
cos e residuos industriais sóli
dos e líquidos que axudados po
la choiva contaminaban as fon
tes de Suevos, movian muros e 
cegababn cortes e camiños. A 
Consellaria de Meio Ambiente 
anúncia a reforma do fonda! pa
ra que reciba 270 Tm/ano de ro
chas, terras e entullos, unha 
obra que consiste en selar o de
pósito anterior e recobrar con 

Por este procedimento a Conse
llaria eleva unha situación ilegal 
á categoria de vertedoiro autori
zado sen pasar por nengunha 
clase de avaliación de impacto 
ambiental nen procedimento de 
autorización. Unha resolución 
da Dirección Xeral de Calidade 
Ambiental publicada no DOGA 
de Novembro pasado indicaba 
que a lixeira industrial espontá
nea convertiase en Instalación 
de Monticaño. 

"Nós pedimos o peche do verte
doiro e a rexeneración do monte 
-sinala Fina Vázquez, concellei
ra do BNG en Arteixo- pero o 
PP e o PSOE aprobaron en co
mision de Governo o que cha
man pranta de clasificación de 
resíduos que vai receber ixos in
dustriais de toda a comarca". 

A ConMllaria ele Meio Ambiente elevou o vert9doiro Ilegal ele Monticaño á categoria de Centro ele Tratamento de Residuos sen pasar várias capas asfalticas o crater 

O vertedoiro foi arrodeado de a 
pouco con arámio de espiño en 
todo o seu perímetro para frear as 
visitas dos viciños. A instalación 
será explotada por COACON, un
ha filial de CESPA dependente de 
AGUAS DE BARCELONA.+ pon negunha clcue de avallaclón de Impacto ambiental• por un dubidoso prowdlmento de autorización. A.N.T. para receber OS restos de Obra. 

O absurdo de importar contaminación industrial 
sen resolver a nasa 
A construción dun segundo centro de recepción de 
resíduos industriais coma o de As Somozas no Sul do 
País pode convertemos, se a Consellaria de Meio 
Ambiente da cabo ao seu proxecto, en importadores 
netos de lixos perigosos. 

A dedución ven do anúncio incluído no Plano de 
Xestión de Resíduos lndustriais publicado polá 
Xunta, xa que se ternos capacidade para recebar 75 
Tm/ano de lixos perigosos e producimos a penas 60 
Tm/ano, unha nova e carísima instalación destas 
características deberá destinarse a importacións. Na 
própria Administración autonómica non negan este 
uso probábel. 

Asi pode ser que a leltura correcta do anúncio de 
Fraga quen contamina, paga sexa despois de todo 
cobraremos aos que xeneren contaminantes. De feifo 
á planta de As Somozas chegan resíduos de indústrias 
de fóra de Galiza, actividade perfeitamente legal pero · , 
paradóxica nun país que ten pagado tan altísimo 

imposto ecolóxico por indústrias transformadoras de 
enclave: Ence, Alúmina, Finsa. 

O que agora propón a Xunta é especiatizamos como 
xa ten 'feito Sierra Leona, México, Honduras, a 
República Dominicana, Costa Rica, Corea do Sul, 
Venezuela ou Congo .entre outros. Unha opción 
económica que non significa que os resíduos 
industriais do país teñan destino ecoloxicamente 
aceitábel. De feito o PP govema a Autonomia dende 
hai 19 anos sen que dese solucionado en todo este 
tempo problemas de tan doado expediente coma a 
disposición do entullo de obras. 

Fraga insiste en que Galiza é un país difícil de 
govemar pero é evidente que para a solución de 
problemas coma o dos resíduos, a dificuldade é que el 
ande polo médio. A sua insisténcia por converter o lixo 
en negócio privado (os aduladores en letra impresa 
dinque é unha xenialidade) ten retrasado · 
insuportábelmente o remédio dos resíduos sólidos 

urbanos mentres se multiplicaban -OS pulpizos de 
procedéncia industrial. O Plano de Xestion de 
Resíduos lndustriais é un exemplo deste governar, 
non para que se solucionen os problemas senón para 
que se produzan dividendos: Aguas de Barcelona (isto 
é, Cespa ou Coacón) duplican o CTRIG de As 
Somozas ou abren o monte de Suevos en Arteixo para 
consolidar un ciclópeo vertedoiro ilegal. O desleigo da 
Xunta coa contaminación por resíduos industriais 
parece procurar de feito un maior benefício da solución 
final privatizadora. 

Os fuhdos de coesión da UE entregados en boa parte ao 
tratamento de resíduos chegan no 2001 a promovemos 
como país receitor do que outros contaminan, dentro 
dun plano autonómico deliberadamente confuso (fala de 
resíduos útiles, para quen?), con cuantificacións erradas 
ou contraditórias e o silenzo sobre aspectos de 
importáncia coma a disposición de resíduos perigosos 
de ámbito doméstico.+ · -

ANOSA TERRA 
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4 GAL IZA 
·o'BNG tala de pucheirazo eleitoral, o PSOE de manipulación e para o PP só é .desfasamento 

Todos os partidos· recoñecen 
que o censo de emigrantes é irreal 

__ _.,,~ .... smm.=~ 

O!onfe!lo•un~ 
sioola que o ptoJco M"'1:0h! $ 

iVlfl re5f>0'!0 á «manda 
:>)~4:-· t«~'*l.*w:r..~:~~.:~·· 

~A. EIRÉ 

Despois de oito anos, os partidos políticos galegos están de 
acordo en que o Censo de Residentes Ausentes é totalmente irre
al. O BNG viña denunciando esta situación e fala de que a causa 
está no interese do PP, que o aproveita para dar un pucheirazo 
eleitoral. Ao PSOE non lle preocupou até de agora, cando puxo 
en marcha un ha campaña para denunciar a "manipulación". O 
PP negaba calquer anomalia e irregularida9e até ter que reco
ñecer, esta mesma semana, que é necesária unha actualización. 

Unha semana despois de que o 
Ministério de Asuntos Exterio-

, res admitise irregularidades no 
Censo de Residentes Ausen
tes, anunciando que <::Jeran de 
baixa a 1.346 emigrantes na 
Arxentina por estar ilocalizábeis 
e outros 159 por ter morto, o 
PP na Galiza ainda talaba de 
"campaña intoxicadora" ao re
ferirse ás denúncias sobre as 
irregularidades no CERA. 

Eran os mesmos argumentos 
que usou no Outono cando o 
BNG apresentou no Parlamento 
unha proposta para reformar a 
Lei Eleitoral. O PP opúxose a que 
os emigrantes tivesen un sistema 
de voto semellante ao que utili
zan os ausentes no seu voto por 
correo. O gue se chamaba voto 
rogadc>: -cada persoa solicita pre-

/ viamente o dereito a votar por co
rreo e ten a obriga de identificar
se á hora de facer efectivo o seu 
sufráxio. Palmou, secretário xeral 
do PPdG, afirmaba que o BNG o 
único que pretendia era sacarlle 
o voto aos emigrantes, porque 
non votaban nacionalismo. 

Daquela, o PSdG-PSOE non 
apoiou a proposta nacionalista, 
absténdose na votación. Xosé 
Manuel Beiras bótalle en cara 
agora ao PSOE a sua falta de 
compromiso -coa reforma eleito
ral , ainda que se mostrou dis
posto ao consenso que propuxo 
Pérez Touriño, para rematar co
as anomalias eleitorais. Beiras 
considera tamén que ·antes de 
Outubro "ainda se pode revisar 
o sistema eleitoral vixente, por
que queda tempo". 

Ainda asi, Beiras está convenci
do de que o PP non só impedirá 
esa reforma eleitoral, á que se 
veu opoñendo, senón calquer 
acordo entre as forzas políticas 
para lograr a transparéncia do 
voto dos emigrantes. 

Unha antiga _ 
reivindicación do BNG 

Tamén Beiras se mostrou doido 
porque o PSOE pretende arro
garse todo o protagonismo des
ta campañ·a de limpeza eleitoral 
cando, até de agora, non se 
preocupoü por unha situación 
da que saía beneficiado. Tive
ron que pasar as eleicións bas
cas para que o PSOE reaxira 
neste tema, ao unísono da viaxe 
de Beiras por Latinoamérica. 

Foron precisamente as denún
cias socialistas, con moito máis 
eco que as do BNG nos meios 
referentes de. Madrid, as que 

levaron á maioria da opinión 
pública estas irregularidades 
censais. Producianse as de
núncias dio Secretário de Orga
nización,, o galega Xosé Blan
co, meses despois de que os 
socialistas levantaran o escán
dalo de Jaume Matas nas Bale
ares, onde aparecían tamén vo
tos de mortos e censos incha
dos desde o Governo. 

No PSOE fálase de manipula
ción do censo e de que altos cá
rregos do Governo central via
xan a Arxentina para acrecentar 
os inscritos para as votacións 
galegas. Tamén se pon de ma
nifesto dados que virian a de
mostrar esas iregulariades, co
mo os 3.000 galegos inscritos 
no CERA da Arxentina con máis 
de 105 anos de idade. Tamén 
denunciaban que votaran, polo 
menos, 15 persoas mortas nas 
últimas eleicións xerais. 

O BNG igualmente denuncia a 
lonxevidade anómala, facendo 
unha corrhprobación do CERA 
de vários concellos. Para o 
fraude eleitoral, o BNG apresen
tou unha proposta ante a Xunta 

· Eleitoral Central para que depu
re o censo de emigrantes e con
trole as votacións. 

Demanda o BNG, ademais do 
sistema de voto rogado, "unha 
especial preocupadón e tutela 
dos envíos eleitorais .para impe
dir posíbeis rnanipulacións". Esa 
preocupación resúmese e·n "so-
1 icitar a identificación de' quen 
pretenda votar por correo", so
bre todo "que non se aceite que 
unha soa persoa poda realizar 
vários envíos". 

Ante estas denúncias·, que aca
daron amplo eco mediático, o 
Ministério de Asuntos Exteriores 
recoñeceu publicamente as irre
gularidades censais, afirmando 
que pañería todos os médios 
necesários para tratar de corre
xilas no posíbel. 

Mentres tanto, no PP de Galiza, 
despois de tentar dar a calada 
por resposta durante días, co
mezaron unha contracampaña, 
acusando aos nacionalistas de 
faltarlle o respeito aos emigran
tes, de telos como cidadáns de 
segunda ou de pretender tirar
lles o dereito ao voto, por non 
votalos maioritáriaente a eles. 

Ao final, despois de negar unha e 
outra vez que exista fraude elei
toral, Fraga tivo que recoñecer 
que é necesário "reactualizar o 
censo". lso si, tanto desde a Xun-

(O».~,.c*~ 

Nestas páxinas víñanH denunciando, 
desde hai vários anos, 

os fTaudes eleitonsis. 

ta· como desde b Ministério de 
Asuntos Exteriores afirman que 
existen moitas dificultades para 

ter os CERA "limpios" para antes 
das eleicións galegas de Outu
bro. Negan ao mesmo tempo que 

esteñen tentando "amañar o cen
so", para conseguir máis de 
300.000 inscritos en Outubro.+ 

A. EIRÉ 

Limpeza democrática 
Hai máis de oito anos que, desde estas mesmas pá, 
xinas, vimos reclamando insistentemente que se 
cumpra coa legalidade democrática nas eleicións: 
voto directo, libre e segredo. Até de agora a maio, 
ria política da nación non se mostrou disposta 
nunca a tratar de poñer os meios para logralo, se, 
guramente porque a actual situación a benefícia. 
Séguense repartindo sobres e papeletas para votar, 
seguese no carrexo, vótase sen entrar na cabina, 
condicionan a caterva de interventores ... 

T rátase de voto adaptado ao caciquismo institucio, 
nalizado. Un caciquismo que na emigración non só 
ten os mesmos compoñentes, senón que incumpre 
as mínimas reglas democráticas dun sistema de le, 
galidade e liberdade política. 

Os emigrantes son inscritos agora de ofício e só se 
dan de baixa cando se necesitan papeis para herdei, 
ros. Estes emigrantes receben o voto tamén de ofí, 
cío, sen demandalo, e poden depositalo sen acredi, 
tar -a sua persoalidade. Dase asi a circunstáncia de 
que unha persoa pode votar por vários residentes 
ausentes, con só levar as papeletas a correos. (Re, 
córdese que nas primeiras eleicións municipais nal, 
guns concellos os vellos caciques foran polas casas e 
tiñan o voto por correo de máis do 80% do censo). 

Se ternos en canta que en Latinoamérica as empresas 
de correos son, rriaioritariamente, empresas privadas, 
prodúcense casos como en Venezuela nos que un car, 
teiro leva todos os sobres eleitorais que recebe a sé 
partidaria dé Coalición Canária desde a que expiden 
o voto (existe senténcia condenatória en firme sobre 

esta cuestión). Iso explicaría, por exemplo, as dúcías 
de sobres que vefien escrito coa mesma letra. 

Esta situación benefícia Loxicamente aos partid s 
que máis médios teñen e, sobre todo, os que poden 
operar desde o Govemo (deixando xa a un lad á 
viaxes eleitorais a cargo do erário público). Só a i 
se explica a teima do PP en negar irregularidades 
do CERA durante anos e anos e en arrem ter con, 
tra os nacionalistas cando denunciaban que o voto 
da emigración non é transparente. 

Dase, ademais, a circunstáncia que eses censos total, 
mente inflados se producen unicamente na Galiza e 
non noutras comunidades autónomas. Non se trata 
só de que sexamos máis emigrantes, senón en que 
existiu, por parte da Administración, unha decisión 
de fomentar a inscrición no CERA, que logrou mul, 
tiplicar case por tres nos últimos catro anos. Non 
hai que esquecer que, hai catro anos, foron os votos 
da emigración os que lle deron un deputado máis ao 
PP. Ou que os estudos realizados ag~xa indiquen que 
poderian estar catro deputados en xogo dependendo 
dos emigrantes. Uns escanos que lle poderian dar a 
presidéncia a Fraga ou xubilalo. 

Todo isto obviando, porque semella non ser "polí, 
ticamente correcto", que podan votar persoas da 
Arxentina, Uruguai ou Cuba, que non coñecen 
Galiza nen a realidade galega nen nunca viñeron 
aqui, e non podan facelo os compatriotas en Ma, 
drid, Catalunya ou Euskadi, moitos dos cales se 
desprazan regularmente á T erra, onde teñen casa 
con lume aceso nos fins de semana e vacacións. + 
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Coi manifestantes estaban os akaldes de Pontevedra, Miguel Anxo Femández Lores, o de Poio, Luciano Sobral e o de Vilaboa Xa· 
bier Migue~. Como acontecera en anos denanteriores, non asistiron socialistas e fraguistas. A.N.T. 

A marcha contra Ence Elnosa exixe 
o translado da fábrica de Lourizán e a recuperación do areal 

Celulosa: véndese unha indústria 
que ten en contra ao 78% dos viciños 
-0-G.L. 

Os compradores de Ence deben saber que a maioria da povoa
ción que rodea o complexo Ence-Elnosa está en contra da su 
ubicación e que pola primeira vez un xuiz considera que a indús
tria comete delicto ecolóxico e afecta negativamente á saúde. 
Esta foi a mensaxe da Asociación para a Defensa da Ria (APDR) 
aos grupos de capital que poxan pola propriedade da fábrica de 
pasta e cloro, na marcha de protesta de domingo pasado, que xun
tou a máis de tres mil persoas perante a porta de Ence en Lourizán. 

"Debemos deixar ben claro que 
quen merque será odiado pola 
bisbarra", declarou o presidente 
da APDR, Antón Masa, quen si
nalou tamén que ao tempo que 
o Govemo central prQGura com
pradores para Ence, son máis 
as razóns para insistir na nece
sidade de desmantelar o com
plexo industrial contaminante e 
a cada volta é maior a oposición 
ao seu funcionamento na Ria. 

Contra a especulación 

No seu parlamento o presiden
te da Asociación para a Defen
sa da Ria tamén acautelou aos 
grupos que aspiran á compra 
de Ence sobre calquer manio
bra de especulacion sobre o 
areal de Lourizán, racheado 
con entullo hai 38 anos para 
instalar a fábrica de pasta e clo
ro. A marcha comezou simulta
neamente nas alamedas de 
Pontevedra e Marin e portaba 
os cartaces de Con ou sen pri
vatización, celulosa non; Celu
losa, peche xa pota nosa saúde 
e polo trabal/o no mar. 

Cos manifestantes estaban os 
alcaldes de Pontevedra, Miguel 
Anxo Fernández Lores, o de 
Poio, Luciano Sobral e o de Vi-
1 aboa Xabier Miguez. Como 
acontecera en anos denanterio
res, non asitiron socialistas e 
fraguistas. Aos de Bueu e San-

xenxo refereuse o presidente da 
APDR para sinalar que Un ano 
máis negáranse a criticar o com
plexo contaminante. 

Hai novos dados da relación 
entre Ence-Elnosa e os habi
tantes da ria, como se puxo de 
manifesto na protesta: pola pri
meira vez tense cuantificado a 
opinión da povoacion que se
gundo un recente inquérito re
cusa nun 78% a actual ubica
ción do complexo. O proceso 
por delicto ecolóxico tamén 
desmonta a propaganda da em
presa, en especial a inocuidade 
dos verquidos e a mellora das 
medidas anti-contaminantes, 
repetidamente anunciada e 
sempre frustrada no decurso de 
38 anos de actividade en Louri
zán. Tamén o Parlamento auto
nómico ten tomado acordos por · 
unanimidade para solicitar en
tre outras medidas o translado 
de Elnosa fóra da Ria. "Algo im
pensábel noutro tempo", suli
ñou Antón Masa. 

Na beiramar do esteiro de Lou
rizán, durante o encontro das 
manifestacións de Marín e Pon
tevedra, fachearon no límite da 
marea un grupo de galeóñs das 
mexilloeiras a facer soar as bu
guinas en sinal de protesta. En
tre estas embarcacións de tra
ballo, vianse vários barcos de 
recreo. 

No entanto, a Sociedad Estatal 
de Participaciones Industriales 
(Sepi) anunciou que a finais do 
mes que andamos pronunciara
se por unha das ofertas para se 
facer sócio de referéncia de En
ce. Das tres opcións para a 
compra de Ence, dúas son do 
grupo portugués SONAE, pro
prietário de PORTUCEL, que 
produce 600.000 toneladas 
anuais de pasta de eucalipto. 
Coa suma das 620.000 tonela
das que fabrica ENCE, a com
pañia portuguesa dominaria o 
mercado pasteiro do Sul do con
tinente para competir coa -gralJ
de corporación da sueca STO
RA e a finesa ENSO, que a pou
co de fusionarse en 1977 anun
ciaran que tiñan formalizada a 
compra de ENCE. 

O presidente da Xunta opónse á 
entrada do grupo portugués por 
consideralo un monopólio pero 
non quer explicar cal seria dife
réncia previsibel do comporta
mente da Sonae a respeito do 
IN/ e a Sepi, que ignoraron inva
riabelmente todas as criticas da 
cidadania e as lnstitucións ga
legas, incluidas as do conselleiro 
.Guiña que anunciou un correcti
vo, nunca realizado, contra Ence 
por contaminar. O recente anún
cio de que o Govemo central vai 
reservarse un voto de cualidade 
dentro do consello de Ence para 
evitar o desembarco de capital 
portugués parece promovido po-

. la estrutura de administración e 
dirección do grupo, que mantén 
en Madrid 200 despachos men
tres reserva só para a fedorenta 
de Lourizán dous enxeñeiros, os 
diretores da fábrica de pasta e a 
de cloro. Coa Sonae como sócio 
referencial, a cabeza madrileña 
de Ence perderia toda razón cen
tralista de ser.• 

ANOSATERRA 

Os leitos dos rios, as zonas 
nas que fan fincapé 
as novas norma5' contra sismos 
Por iniciativa do Govemo central, as com~trucións de nova 
planta de máis de meio país (160 concellos do interior) terán 
que axustarse á Norma de Construción Sismorresistente. Is
to implica que deberá aumentar a resisténcia e a: seguridade 
dos edifícios, principalmente públicos ainda que tamén os 
de uso residencial. A decisión do Executivo central fai finca
pé na seguridade dos leitos dos· rios e neste sentido abonda 
nas conclusións do Estudo Sísmico de Galiza, que reco
mendaba unha análise específica da actividade telúrica nas 
proximidades dos encoros. A partir de agora, as novas edifi
cacións deberán contar cuns alicerces entrelazados para 
que actuen en grupo. As tradicionais casas de cachote 
quedan proibidas nesas zonas. A norma prestará espe
cial atención a hospitais, coléxios e centros comerciais.+ 

As eléctricas anúncian cortes de lus no verán 

5 

Galiza é excedentária na produción de enerxia eléctrica, 
pero tamén a primeira vítima en canto os cortes na 
subministración. A Asociación Española da lndústria 
Eléctrica, UNESA, anunciou que durante o verán poderian 
producirse cortes de lus no noso país debido á 
saturación polo exceso de demanda. Un argumento que 
emprega UNESA é que Galiza ten unha povoación moi dis
persa e é vítima dos temporais. Pero os argumentos con
tradin á realidade: a principal zona que sofrirá os cortes 
será o Sul das Rias Baixas (cunha povoación bastante 
concentrada) nun periodo sen temporais. Para paliar a si
tuación, UNESA solicitou mellorar a distribución de 
enerxia, ainda que esqueceu que o Plano MEGA só serviu 
para financiar a Fenosa.e non para solucionar as dificul
dades. Unha interpretación diferente suxire que durante o 
verán haberá masivos traslados de enerxia ao Levante, 
zona deficitária na produción que nese periodo concentra 
moita povoación. + 

Manifestación en defensa da terra, 
• • as nas a e os nos 

O Domingo 1 O de Xuño vaise celebrar en Vilagarcia unha 
manifestación nacional con motivo do Dia Mundial do Meio 
Ambiente e en defensa da terra, os rios e as rias. Sairá ás do
ce da mañá da Praza da f4avella e rematará diante dos depó
sitos de combustíbel de FINSA-Foresa no porto. Está convo
cada por Adega, Asociación de Merza REDESA, Asociación 
pola Defensa da Ria de Pontevedra, AMI, BNG, CCOO, 
CAF, CIG, Cordenadora Anti-Encero de Caldas, Cúntis e 
Moaña, Coordenadora Galega para a Defensa dos Rios 
(CoGADER), EdeG, EU-IU, Federación Ecoloxista Galega, 
Galiza Nova, Plataforma pola Defensa da Ria de Arousa. • 

Denunciadas no Congreso a humidade das celas 
en Teix.eiro e a supresión da auga mineral 
Segundo a testemuña dos funcionários que traballan no 
cárcere de Tehceiro, en Cúrtis, o estado das celas é deplo
rábel pola humidade, a calefacción non funcionou durante 
dias en inverno debido á falla de orzamento, e ven de su
primirse a distribución gratl:Jíta de auga mineral entre os 
reclusos. Esta é a denúncia formulada no Congreso polo 
deputado nacionalista Carlos Aymerich, quen subliña que 
"esta situación é especialmente prexudiclal e moi grave 
para ret:lusos que, a causa dos tratamentos médicos que 
deben seguer, lnxlren importantes cantldade de auga". 
Alnda que a Consellaria de Sanldade, a lnstánclas da 
dirección do penal, calificou a auga da traída de potábel, 
~·os internos teñen que beber un auga de cor castaña e 
mal sabor", di Aymerich. Máls do 70% dos presos de Tei
xeiro están infectados polo VIH. • 

Salomé Peña, nova alcaldesa de Ribadúmia 
O Venres 1 de Xuño, Salomé Peña (PP) substituiu a Rafael 
Louzán á frente da alcaldia de Ribadúmia, que acedera ao 
- cargo o Martes 22 de Maio, 

a raíz da demisión de Xosé 
Ramón Barral, Nené, tras 
ser acusado de contrabando. 
Os oito concelleiros do PP 
votaron a prol de Salomé 
Peña, mentres os dous do 
BNG fixérono por Ramón 
Mouriño, número un da lista 
nacionalista. Salomé Peña, 
de vinteseis -anos, é quími
ca, estaba liberada polo 
concello e a raiz da deten
ción de Feli.ciano Barral (ex 
presidente do PP de Ribadú

mia, irmán de Nené e tamén implicado na acusación de con
trabando) acedera á presidéncia local do Partido Popular.• 
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OPtNIÓN 

CANDO CHE QUEDA CARA .DE TONTO 
l 

Decir que a Consellería de Educación im
provisa e non planifica non é contar nada 
novo. Pero cada ano é capaz de nos sor
prender; desta vez, e corno case sernpre, to
ca mallar nos rnáis débiles, acadernicarnen
te, socialmente e quizais tarnén persoal
rnente, ata que abranden. 

E así o descontrol e desinformación que . 
existe a respecto dos Ciclos Formativos, 
oferta e formas de acceso, raia a ilegalidade 
e a desinformación rnáis absoluta. 

O día 29 de maio publícase no DOG a re
solución sobre o acceso aos Ciclos de 
Grao Medio e Superior. Nela recóllese 
que o prazo para a inscrición nas probas li
bres remata o día 4 de xuño, é decir hai 
catro días hábiles para facer a matrícula. 
Adernais e por primeira vez, en contra do 
manifestado pola Consellería ata o mo
mento, recóllese que o acceso aos Ciclos 
de Grao Medio mediante proba é incom
patible co accesso directo. 

Primeiro problema: o alumnado, de 18 
anos, escolarizado en 4º de ESO non sa
be, a finais de maio, se vai obter o título 
ou non, así que dificilmente pode optar 
nese momento. Este problema podería ter 
fácil solución, agora matricúlanse e logo 
se obteñen o título (e o saben a tempo) 
non se presentarían ao exame o día 21. 
Esta forma de actuación non parece con
tradecir sequer a propia orde que fala de 
incompatibilidades, pero <liante da con
sulta realizada por varios Centros á Direc
ción Xeral de Ordenación Educativa e 
Formación Profesional e aos Servizo de 
Inspección a resposta é que posiblemente 
a Consellería faga a interpretación máis 
restrictiva da norma e aquel es que opta
ron por matricularse non poidan acceder 
por acceso directo aínda que en Xuño 
deste ano obteñan o título. 

E entón ~i coma un tonto preguntas ¿e ca
les son as razóns? 

- A proba non está pensada para o alum
nado escolarizado na ESO, senón para 
aquel que provén do mundo laboral ou está 
sen escolarizar. 

Ernpezas a entender: o abandono escolar é 
un mérito. Se ti no curso pasado, con 1 7 
anos, te ti veses marchado do Centro este 
ano poderías: 

a) Facer a§ probas libres para obter o Gr;:i
duado Escolar, en xuño e/ou en setembro. 

b) Facer as probas libres para obter o Gra
duado en Educación Secundaria en xuño 
e/ou en seternbro. 

c) Facer as probas libres para acceder aos 
Ciclos de Grao Medio. 

Pero ti, tontiño, que lle fixeches caso aos da 
túa casa, á túa titara que te anirnou, ao 
orientador, a aqueles que che dixeron que a 
leí permite estar na ESO ata os 18 anos e 
que deberías intentar obter o Graduado en 
Educación Secundaria agora f... e se non 
obtés o título xa sabes o que che queda: un 
ano apuntado no paro, porque pardillo se
rás pero sabes de sobra que sen o tÍtl)lo non 
te contratan en ningún lado; tarnén podes 
durante ese ano ir a unha academia e pre
parar esa proba libre, por 40 ou 50. 000 ao 
mes podes atapar quen te prepare de ven:la
de e con garantías ¿qué é moito pagar? ¿E la
go para que está papá e mamá? 

Segundo-problema: mentres te debates en
tre matricularte ou non, para ir adiantan
do, preguntas: 

Mª XosÉ BRA vo 

- ¿que ciclos e ónde, vai haber para o ano 
que ven? 

O orientador encóllese de ombreiros. 

- Non se sabe. 

E ti preguntas 

- ¿que é o que non se sabe? 
- Os Ciclos que cada IES oferta para o 
vindeiro curso. 
- E entón ¿de que me matriculo? ¿E onde 
me matriculo? Porque se debo entregar o 
impreso no Centro que escollo en 1 º lugar 
e non sei que Ciclos vai ter cada Centro ... 

Agora xa hai un rebumbio no despacho, 
son 10 de COU que suspenderon algunha e 
20 que rematan o Ci-
clo de Grao Medio 

cidade, que no curso pasado tiña un CM de 
carpintería, con un pouco de sorte este ano 
volvérao a ter. · 

- Non hai prazas, di a administrativa. 
- Cago ... claro deixo sempre as causas pa-
ra o final 
- Non, é que n_a reserva de praza qµe se fi
xo para o alumnado do Centro practica
mente xa se ocuparon todas as prazas. 
- E logo ¿qué méritos teñen os alumnos e 
alumnas de aquí sobre os dernais?. 
Non che contesta, volves ao Centro con 
cara de parvo ( con máis cara de parvo), 
acláranchc: 
- Os da rúa do Melón e cara abaixo esco
larízanse en Secundaria no IES nº 1 o que 
ten o Ciclo de madeira; os da rúa da Sandía 
e cara arriba escolarízanse aquí no IES nº 2 

e nós posiblemente pa
ra o vindeiro curso fa

(CM) este ano e que
ren saber a oferta de 
Ciclos de Grao Supe
rior (CS), e que eles 
teñen que preparar un
ha parte específica que 
se corresponde con 
materias de 2 º de ba
charelato e canto antes 
precisan saber se por 
alí perto vai haber al
gún Ciclo que lles in-

'Mira que o teu lema 
sempre f oi non f agas 

hoxe o que poidas deixar 
para mañá, pero que 
máis dá, eles mallan 

sempre sobre os 

remos un CM de Co
mercio ¿non fixeches a 
reserva de praza? 

¿E porque ías facer re
serva de praza se a ti 
iso do comercio non 
che interesa o máis mí
nimo, pero como nin 
sequera é seguro que o 
poidan impartir aínda 
teñen aberto o prazo 
para a reserva no pro
pio centro. E se vas aos 
IES nº 1 e pos un car
taz: 

terese. mes1nos" 
- Non se sabe. 

O orientador saca a 
Orde do 2 9 de rnaio 
"antes do 16 de xuño darase a coñecer o 
catálogo de Ciclos Formativos". 

- ¿Cómo que antes do 16 de xuño? 
- Si, porque a matrícula para o acceso di-
recto corneza o 1 7 . 

Entón a ti sáeche a vea revolucionaria 
¡Basta de discrirninacións! ¡Aquí todos 
iguais! Se nós nos ternos que matricular sen 
saber que CM ou CS vai haber ¡nada de in
formación privilexiada! Todos ás cegas. 

Vas crear unha plataforma para exixir da 
Consellería que non o faga público ata o 1 
de Novembro, ¡pode ter o seu aquel de 
emoción! 

Como na túa casa non ven rnoi viable a túa 
plataforma e como xa estás no penúltimo 
día de prazo e corno a ti o que che interesa 
é carpintería, _ decides ir preguntar ao Cen
tro do outro lado da rúa, o único, en toda a 

PERMÚTASE PRAZA DE 
CM DE CüMERClO POR PRAZA DE CM DE 
lNST ALAClÓN A MEDIDA E F ABRICAClÓN DE 
CARPITERÍA E MüBLE ou 
TROCO PISO DE 70 Mz NA RÚA SANDIA POR 
OUTRO DE SEMELLANTES CARACTERÍSTICAS 
NA RÚA MELÓN 

O prazo vaise acabando, son as 13:50 do 
venres, penúltimo día. Non sabes que facer. 
Matricúlaste para a proba libre no teu Cen
tro. Veña xa está feito, pase o que pase un
ha ansia fóra. 

O sábado 2 sae na prensa que seica a Con~ 
sellería presentou a oferta de Ciclos ¿a 
queq.? ¿aos directores/as? ¿ aos orientado
res/as? Non, á prensa. Les, no IES nº 3 ha
bía algo que che podía interesar. Mira que 
o teu lema sempre foi non f agas hoxe o que 
poidas deixar para mañá, ,pero que rnáis dá, 
eles mallan sernpre sobre os mesmos.+ 

Mª XOSÉ BRAVO é vicepresidenta da AS-PG 
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MIGRACIÓN E 
NATALIDAD E 

MA.NuEL MERA 

Hai quen ainda cos dados rnáis negati
vos fai unha leitura optimista. Velaí o 
caso daqueles que, recoñecendo que dan 
arrepio as cifras de rnortalidade e natali
dade (marren 10.000 persoas máis que 
nacen cada ano), coidan que tendo en 
canta os dados de migración son positi
vos, as causas non van tan mal! Pero, re
almente, a imigración pode compensar a 
queda da natalidade? e ademais esta é 
unha solución? 

En 1998 marcharon fora da Galiza, emi
graron, 14 .169 gal egos e galegas, e che
garon 17.445, ou sexa que houbo un sal
do positivo de máis de 3.000 persoa . 
Que non foi capaz de compensar a baixa 
taxa de natalidade, polo que a povoa
ción baixou uns 7 .000 habitante . Non é 
tan grave, pensan algun , pero non, non 
vai ben. Primeiro, porque as persoas que 
marchan son mozos e mozas en idade de 
traballar, a maioria cualificados. Os que 
veñen, son unha parte emigrantes retor
nados, que xa non se van incorporar ao 
mercado laboral, outra parte son direc
tores e executivos que nos envían do Es
tado español para dirixir as empresas que 
controlan na no a nación (a maioria da 
grandes), e un terceiro grupo imigrante 
latinoamericanos e en menor medida 
árabes ou africanos. Non hai por tanto 
unha compensación, nen económica, 
nen laboral, nen cultural, nen social. 
Saímos perdendo en todo. Seguimos 
aportando man de obra a baixo custe 
(agora cualificada) e recibindo executi
vos, pensionistas e (como novidade) ta
mén man de obra (máis) barata, pero en 
moita menor medida que o noso entor
no. Ainda que, o máis preocupante, é 
que esta situación é crónica porque leva 
máis de unha década. 

A aritmética non funciona nas cuestións 
sociais, un máis un non sempre son 
dous. Neste caso non é o mesmo que 
medre a natalida-
de e o país se re~ 'N ,,. 
compoña derno- on e o 
graficamente, que 
importar imigran
tes. Mais, para 
que medre a nata-

. lidade hai que re
matar coa preca
riedade laboral 
(baixos salários, 
temporalidade 
nos contratos, 
xornadas de tra
ballo rnáis longas 

mesmo que 
medre a 
natalidad e 

/ e o pa1s se 
recompoña 
demografi--

que as de convé- camente, 
nio), rebaixar o 
desernprego, po- que 
ñer en prática o . 
salário social e di- importar 
rninuir a xomada. · · 
Cumpre, ademais, lffilgran tes· 
regularizar os irni-
grantes, integralos 
culturalmente no 
país, dignificar e 
facer que se res-
peite a nosa identidade nacional. Non 
esquezamos que os procesos migratórios 
son unha traxédia humana, colectiva e 
individual, e nesta xeira son o anaco 
máis dramático da globalización, do im
perialismo voraz, da recolonización da 
maior parte do mundo por unhas poucas . 
nacións en benefício dunha estreita 
franxa social.• 

MANUEL MERA é Secretario Confederal 
de Formación Sindical e Migración da CIG 
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Ofensiva nacionalista no Estado ante as próximas eleicións autonómicas 

O BNG apresentará o 12 de X~ño a sua alternativa política en Madrid 
Se Fraga utiliza que como sló
gan propagandístico que foi 
quen ·de situar a "Galiza no 
mapa", o BNG é menos ambi
cioso no anunciado pero máis 
realista no eido politico. Tenta 
que Galiza "ocupe o lugar que, 
como nacionalidade histórica, 
lle corresponde no Estado". 

As eleicións autonómicas non 
só son unha disculpa para o 
BNG, senón a oportunidade de 
apresentar a sua alternativa po
lítica no Estado_ Asi, ten progra
mado para o 12 de Xuño, no ho
tel Suevia de Madrid, un acto 
para apresentarse publicamente 
en España. Estarán presentes, 
ademais dos xornalistas, os re
presentantes das forzas políti
cas nacionalistas con represen
tación no Congreso dos Deputa
dos e numerosos convidados da 
vida socia! e política madrileña. 

Francisco Rodríguez, o voceiro 
nacionalista no Congreso anali
sará a alternativa do BNG a ní
vel de Estado, partindo da situa
ción actual despois das elei
cións de Euskadi e Xosé Ma
nuel Beiras, o voceiro nacional 
da organización, definirá a situa
ción de Galiza e apresentará a 
alternativa do BNG cara as pró
ximas eleicións autonómicas, 
apresentando ao nacionalismo 
como a forza capaz de liderar o 
cámbio, xubilando a Fraga. Un 
cámbio que, o BNG, se mostra 
disposto a compartir no Gover
no cos socialistas. "Un cámbio 
en clave progresista e federa
lista para construir un estado 
novo, plurinacional e solidário", 

Gaspar Uamaxares (IU) e Xosé M. Beiras coincidiron na necesidade de darlle a Gali:z:a un cámbio político. A. PANARO 

explica un voceiro do Bloque. cionalidade histórica, senón que, 
consideran, que a alternativa do 

O BNG quer situar agora a alter-----BNG, en clave progresista e soli-
nativa galega no ponto de discu- dária, pode ser asumida pala 
sión do Estado. Despois das elei- maioria do Estado para procurar 
cións bascas e do trunfo do un cámbio verdadeiro. 
PNV, os nacionalistas galegos 
cosnideran que lle chegou a hora Declaración de Barcelona 
de facerse ouvir en toda a penín-
sula. Asi, non só están dispostos Non se vai desmarcar o BNG 
a que Galiza consiga o peso que das propostas aprobadas na De-
ten que ter no Estado por ser na- claración de Barcelona, senón 

Só quedou fora do proceso a FPG 

que tentará apresentalas como a 
alternativa de convivéncia nun 
Estado plurinacional. Precisa
mente anúnciase agora un novo 
encontro deste Foro, para o que 
ainda non hai data fixada. 

. Primeiramente, como xa estaba 
no calendário, os coordenadores 
(Jordi Martí,' Doménec Sesmilo, 
Josune Aritzondo e Francisco 
Garcia), estabelecerán os calen-

dários de encontros que agardan 
manter a partires de Setembro. 
O encentro plenário, coa partici
pación dos principais líderes dos 
catro partidos integrantes (CDC, 
Unió, PNV e BNG) poderia ter lu
gar .antes das eleicións galegas, 
en Barcelona. 

O BNG, mália ás críticas recibi
das na Galiza por esta alianza, 
sempre apostou pala unión de 
forzas para mudar o ámbito 
estatal. As eleicións catalanas, 
coa supeditación parlamentária 
de CiU ao PP, a crise interna na 
coalición, a ofensiva antina
·cionalsita e as eleicións en Eus
kadi, ralentizaron as reunións de 
traballo dos memb"ros da Decla
ración de· Barcelona. 

Pero o éxito nacionalista no Pa
ís Basco e a proximidade das 
eleicións galegas, cun BNG que 
nunca abdicou destes acordos, 
posibilitan agora relanzar estas 
propostas soberanistas a toda a 
cidadania española. 

Pero o BNG ten outra vertente 
progresista que non descoida. 
Así, o voceiro do BNG, Xosé 
Manuel Beiras, reuniuse a pasa
da semana co cordinador de IU, 
Gaspar Llamazares. Durante un
ha comida informal celebrada en 
Compostela coincidiron en sina
lar a situación crítica na que vive 
Galiza e a "necesidade de impri
m i rlle un novo rumo político". 
Ambos políticos coincidiron na 
necesidade de construir un Esta
do "diverso, plurilíngüe e pluri
cultural", reafirmándose no diálo
go e no respeito ao pluralismo.+ 

Nace Nós·Unidade Popular como plataforma unitária do independentismo 
O pasado 3 de Xuño finalizou o 
seu proceso constituinte o novo 
proxecto Nós-Unidade Popular 
que agrupa a diferentes organi
zacións do ámbito independen
tista, das que só fica fóra a Fren
te Popular Galega. A nova orga
nización, que non implica disolu
ción organizativa nela das que 
toman parte, recolle como suas 
as palabras de Ricardo Carvalho 
Calerode que a história de Gali
za pode e debe ser rectificada. 

Foi un proceso de vários me
ses , iniciado baixo o nome de 
Processo Espiral, o que veu 
culminar a pasada fin de sema
na en Compostela coa asam
blea constituinte e a eleición 
dunha dirección nacional. En 
Nós-Unídade Popular están in
cluidas as xentes de AMI, Pri
meira Linha, AGIR, diversas 
Asembleas Populares e militan
tes independentistas a título 
persoal, que afirman que que
re n "desenvolver o proxecto 
chamado independéncia desde 
un discurso próprio e, sobreto
do, desde unha práctica pró
pria, non supeditada á Golabo
ración nen ao recoñecemento 
do nacionalismo galego hoxe 
maioritário". As referéncias ao 
BNG foron diversas no discurso 
de encerramento da asamblea, 
marcando grandes distáncias 
"debemos romper definitiva
mente co proxecto a coas prác-

Nós·Unidade Popular quere ser o referente do independentismo galego. 

ticas do autonomismo radical 
que sempre caracterizou ao na
cionalismo gal ego maioritário". 

Na necesidade de erguer un 
proxecto independentista Nós
Unidade Popular fixo unha feroz 
crítica do que denominan gale-

guismo reformista, ao n.que 
mesmo acusan de situarse en 
disposición "a colaborar no com
bate do Estado español contra o 
separatismo". 

Nós-Unídade Popular considé
rase singularmente marcada 

Voz Noticias 

pola repres~ón e a intoxicación 
mediática. As referéncias a mi
metizalos co independentismo 
basca aseguran que se ten "in
tentado rebentar o proceso de 
unidade misturándonos en di
námicas alleas á da nasa na
ción, nas cales os intereses do 

Estado español se ven com
prometidos". 

Entre as actuación represivas 
citadas estarian a "represión 
institucional da Universidade de 
Santiago contra a firme loita es
tudantil dos compañeiros e com
pañ ei ras de AGIR; os xuizos 
contra tres mozos por realizar 
pintadas conta a empacadora 
de Vilaboa", ou a "desproporcio
nada violéncia policial sempre 
presente contra calquer sector 
do pavo traballador galego co
mo nestes tempos os mariñeiros 
do Morrazo ou os traballadores 
da Unión". 

Unha dirección nacional de 25 
persoas foi eleita na asamble~. 
Os quince titulares son José 
Luis Barreira, Maurício Castro, 
Álvaro Franco, Miguel García, 
lgor Lugrís, Clara Martins, Car
los Morais, Rebeca Oliveira, 
Joam Péres Lourenc;o, Noa 
Rios Bergantinhos, Antóm San
tos, Júlio Teixeiro, Paulo Tobío, 
Ana Varela e Ramiro Vidal; os 
dez suplentes eleitos son José 
Manuel Fernández Paredes , 
Estrela Ferrenho, Noélia Fer-

. nández Marques, Antom G~rcía 
Matos, Paulo Rico, Antóm Arias 
Curto, Franci&co Manuel Gon
záles, Osear Gómes, Vanessa 
Vila-Verde e Eduardo Sánchez 
Maragoto.+ ~ 
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Barcelona acolle o 
1 Congre~o internacionaJ sobre a emigración e o mundo rural 

Ideas para superar 
a teoria das duas Galizas 
A necesidade de rachar o mito das duas Galizas no plano eco
nómico, político e·social centra o Congreso sobre a emigra
ción e o mundo rural, duas realidades que os organizadores 
deste encontro consideran ben próximas e que son obxecto 
de análise en Barcelona. Políticos e expertos discuten estes 
dias sobre cales son os mecanismos máls útiles para verte
brar o país e avanzar sen deixar nengun excluído polo camiño. 

O Centro Galego de Barcelona 
e a Asociación Cultural Rosalia 
de Castro de Cornellá organi
zan este congreso, dirixido polo 
sociólogo Manuel Mandianes e 
Xosé Carlos G: González. As 
conferéncias e debates que se 
realizan durante estas xorna
das teñen como ponto· comun a 
neces.idade de integrar a Galiza 
emigrante e rural no contexto 
próprio do país e non como ele
mentos de atranco para o total 
desenvolvimento dos seus sec
tores económicos, a sua identi
dade cultural ou a sua posición 
política. 

Os temas que se están a tratar 
reférense a estes problemas e 
queren dar unha imaxe ampla 
da situación para ver de atopar 
a mellor solución. Asi, desta
can os epígrafes Mundo rural, 
emigración e Unión Europea, 
conferéncia da vicepresidenta 
da Comisión Europea, Loyola 
de Palacio; mundo rural, emi
gración e descapitalización, 
coriferéncia pronunciada polo 
candidato á presidéncia do go
verno gale'go polo Bloque Na- . 
cionalista Galego, Xosé Ma-

· nuel Beiras; realidade social no 
mundo rural e solucións aos 
problemas para evitar a emi
gración, polo secretário xeral 
dos socialistas galegos, Emílio 
Pérez Touriño; literatura e emi
gración, por Dario Villanueva, 
reitor da Universidade de Com
postela; o "lobby" rural galega 
e o "lobby" dos emigrl{lntes ga
legas na Unión Europea, de 
Emiliano Alonso, delegado en 
Bruxelas das cámaras de co
m ér:cio do Estado español; o 
mundo rural galega: os que 
quedaron e os que marcharon 
desde unha perspectiva antro
poi óxica, polo antropólogo 
Marcial Gondar. 

Tamén intervirán a conselleira 
de Família, Mocidade e Promo
ción de Emprego, Manuela Ló
pez Besteiro, que tala sobre co
mo aplicar os mecanismos do 
seu departamento ás caracterís
ticas particulares do mundo ru
ral. Basílio Losada, catedrático 
de Filoloxia Galego-Portuguesa 
na Universidade de Barcelona, 
tala sobre a transmisión oral da 
cultura galega através da emi
gración. O teólogo André.s To-

INNERE STIMME 

rres Queiruga explicará como se 
vive o fenómeno relixioso no 
médio rural. Finalmente Jesús 
Contreras, reitor da Universida
de de Barcelona, analiza a rela
ción entre a identidade e a so
ciedade pluricultural. 

Para o presidente do Centro 
Galego en Barcelona e promo
tor d.este encentro, Olegário 
Sotelo Blanco, son vários os 
factores que determinaron a 
evolución do médio rural e da 
emigración. "O despovoamento 
foi o factor máis importante ara 
explicar a desaparición do 
mundo rural: sen preséncia hu
mana non hai proxecto econó
mico posíbel. Houbo intentos 
de evitar a emigración, como a 
concentración parcelária pero 
fracasou por non estar dentro · 
dun proceso de modernización 
xeral e coerente." 

Os organizadores deste con
greso eren que a solución para 
que se esqueza no futuro a 
idea de que existen duas Gali
zas separadas radicalmente re
side no protagonismo que to
dos os actores sociais do país 
deben asumir para achegáren
se mutuamente. Receitas como 
a vertebración do interior, a ex
plotación responsábel dos re
cursos naturais e o aproveita
mento do capital humano dos 
emigrantes poden vir ben para 
este obxectivo.• 

A MORTE FOI MÁIS PORTE 
QUE A ARTE 

EDUARDO GUTIÉRREZ 

O título desta coluna inspirado nunha anotación de 
Schurnann, engade á sua denominación a da tristura, 
que é tarnén interior e fonda .. Resulta difícil esquivar 
o tópico pero é,o rnuito mais alonxar de un a pesa, 
durne cando as lernbranzas e as referéncias están tm, 
xidas de música, ou sexa cando cornpriria o penta, 
grama para tecer o obituário de Hernán Naval. 

Naceu en Viveiro e foi feliz en Ribadeo, pois que 
nesta vila criou e dirixiu a Banda Municipal e rnáis 
Escola Municipal de Música, un proxecto posto en 
marcha bastante antes de que a Xunta deseñara un, 
ha mínima regulación <lestes centros. Pola responsa, 
bilidade municipal que daquela tiña, lernbro mui ben 
as xestións para pór en marcha a Escola e, xa que lo, 
go, as ideas de Naval no eido da docéncia musical. E, 
desde logo, os longos meses de preparación da Banda 
e a sua presentación nunha igrexa de Santa Maria 
ateigada dun público entregado; del recollin o co, 
rnentário que levei a unha glosa no semanário lo, 
cal."Hoxe, nen os santos o den". A partir dese mo, 
mento o entusiasmo de Hernán converteu,se nunha 
fervenza repartida entre a música e o activismo cul, 
tural e político. Nun curto período de tempo pasou á 
intélligentsia ribadense con todas as satisfaccións que 
a entrega á sociedade ten e, desde logo, con todos os 
custes e servidurnes. Pero era feliz. Cando non hai 
muito tempo se lle plantexou a disxuntiva de se 
trasladar á Coruña para ocupar outro posta, renun, 
ciou a el pois que implicaba deixar a sua Banda. Da, 

quela, Ribadeo rendeu,Ue unha hornenaxe rnernoráqel. 

E debería, tarnén, evocar as iniñas teirnas para per, 
suadi,lo de que interpretara determinadas cornposi, 
cións, ás veces claramente inacadábeis, pero que 

-· noutros casos acababan pasando ao repertório do seu 
conxunto. Infelizmente non poderá xa dirixir o fer, 
rnoso lnte'rrnédio de Cavalleria rusticana, de Mascag, 
ni, petición á que xa accedera, pero teremos o pracer 
de ouvir as que deixou preparadas en dous cornpac, 
tos: a marcha de Galiza II, de Marcial del Adalid, 
Rosa de Abril e o segundo rnovimento da segunda 
sinfonía de Gaos (Nas montañas de Galiza), a estarre, 
cente Marcha fúnebre de Gregório Baudot ou 
Ragtime, · de Paulino Pereiro, entre outras moitas 
cornposicións, aparte da música de cinecte John Wi, 
lliarns, Horner, Steiner, Moss, Newman e Rogers. 

Non rernatou a sua obra, pero todos abrigamos a es, 
peranza de que se poida continuar. Por !.so, non acu, 
diremos ·ao tópico título da sinfonía de Schubert, se, 
nón á derradeira ópera de Puccini -Turandot-, que 
non puido rematar, pero que logo completaría Alfa, 
no, sendo estreada ano e rnédio despois da morte do 
sompositor, baixo a dirección .de Arturo T oscanini. 
E coñecido que nesa prirneira representación, ao 
chegar á segunda ária de Liu, o grande director pou, 
sou a batura e virando~se .cara o público dixo: "Aquí 
remata a ópera porque neste ponto rnorreu o mestre. 
A morte, neste caso, foi mais forre que a arte".• 

O BNG resgata 
a Declaración 
de Barcelona 
"Renace a declaración de Bar, 
celona". Con este titular abre 
LA VANGUARDIA a sua 
sección de Política, na Segun~ 
da Feira pasada. Susana 
Quadrado escrebe: "COC, 
Unió Democrática, PNB e 
BNG, resolveron regatar a de, 
claración de Barcelona e darlle 
un novo pulo. O rencontro dos 
fundadores deste foro de 
afirmación nacionalista, ven da 
man do trunfo eleitoral do 
PNB no País Basca e pola pr0' 
xirnidade dos comícios galegos. 
O resultado das eleicións de 
bascas cunha vitória sen apela, 
tivos do PNB trasfundiu opti, 
mismo aos partidos que en 
1998 puxeran en pé este foro 
de afirmación nacionalista. Os 
coordenadores da plataforma 
xa mantiveron contactos e 
xuntaránse nos vindeiros días, 
probabelmente en Madrid. A 
iniciativa de recuperar o espífi, 
to da declaración de Barcelona 
procede da dirección do BNG, 
segundo informan fonte_:; coñe, 
cedoras dos contactos. A luz do 
desenlace eleitoral do País Bas, 
co, os galegos decidiron acen, 
ruar o seu discurso nacionalista, 
corno estratéxia pra acadar uns 
bons resultados nos comfcios 
autonómicos que han celebrar 
en Outubro. Procuran asi a 
cornplicidade de nacionalistas 
cataláns e bascas. O 16 de Xu, 
llo de 1998 naceu a 
Declaración de Barcelona. 
Convergencia Democrática de 
Catalunya, co seu daquela se, 
cretário xeral, Pere Esteve á ca, 

f. LE.C..(...i o ·N E.~ 

VASCAS 

Í /1111/ I f / 1 /
1/ I ~ 1 

I I I I / I 
11¡11¡ /ll // 

/, ¡ f 1 11 / {! ¡/ r 
/l/®1¡/¡¡ 
'"Ir(¡ rl '· 
'v1 1../ - ~ 

-f6't 

7 DE XUÑO DE 2001 

beza, fo¡ a inspiradora do maní, 
festo fundacional. Os catro par, 
tidos denunciaban a moi notá, 
bel falla de recoñecirnento das 
respectivas realidades nacionais 
e advogaban por abrir unha no, 
va etapa na que se producise 
por parte do Estado e de Euro, 
pa un recofiecernento das iden, 
tidades nacionais galega, basca 
e catalá, con poder político 
ahondo para oferecer respostas 
ao século XXI".• 

Entre Pachacútec 
e Harvard 
Pablo Rodríguez califica no 
diário porteño P ÁXINA 12 de 
populista a Alejandro Toledo. 
"As súas campañas eleitorais, a 
do 2000 contra o presidente 
prófugo Alberto Fujirnori e a 
de hai dous meses na primeira 
volta destes comícios, abunda, 
ron nos símbolos rnáis intensos 
dos incas. Nos actos de campa, 
ña campaña recibíano a voces 
de Pachacútec! o Inca do perlo~ 
do rnáis poderoso do império 
de Cuzco. A rnensaxe incaica 
do Cholo To ledo, de rosto in, 
díxena e berce pobre, complé, 
tase con cerras credenciais de 
respectabilidade dentro e fora 
do Perú, corno a loita que em, 
prendeu contra a ditadura de 
Fujimori. Na campaña para a 
segunda volta, estas credencia, 
les resultaron luxadas. A 
revista satírica Caretas 
destapou o escándalo: polo vis, 
to Toledo participara nunha 
festa con tres mulleres e cocai, 
na sen pasión por tres hoteis 
de Lima. Esta versión xa circu, 
lara nos comícios de Abril do 
2000 pero To ledo dixo que 
Vladimiro Montesinos, asesor 
de asuntos policiais de Fuj imD' 
ri secuestrouno, drogouno e 
obrigou a cerras práticas 
sexuais para filmalo e extorsi0' 
nalo. Outras denuncias foron 
que tiña unha filla non 
recoñecida e que desviou fun, 
dos. Toledo gañou unha bolsa 
para estudar economia en San 
Francisco de Califómia. Des, 
pois fixo un doutorado en eco, 
nornia en Stanford, foi consul, 
tor do Banco Mundial e do In, 
teramericano de Desenvolve, 
meneo (BID) e profesor 
visitante en Harvard. • 

TON! BATLLORI /LA VANGUARDIA 
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Aclaran que a UCOGA non na
ce contra ninguén, pero o cer
io é que os comerciantes or-

. ganízanse polo descontento 
que produce o decreto de li
beralización de horários. 

Nacemos porque existe un pro
blema grave e unha Federación 
Galega de Comércio que non 
nos defende. O único que fai é 
acompañar ao Governo galego 
nas boas palabras, pero sen feí
tos. As asociacións máis sérias 
apostan por loitar de maneira cí
vica contra ese decreto. É unha 
necesidade. Do negativo xurde 
o positivo, por fin hai unha orga
nización de comerciantes, que 
non existía. Non se lle pode bo
tar toda a culpa á Federación, 
porque nós formabamos parte 
dela. Os comerciantes fumos os 
culpábeis, até que tivemos un 
problema grave non nos unimos 
e permitimos que a Federación 
tora un instrumento do Governo. 

Tendo en conta a atitude dou
tros governos autonómicos, 
os comerciantes esperaban 
outra resposta da Xunta? 

Se nos están dicindo día e noite 
que somos o pulmón , o motor 
da Galiza, pensabamos que nos 
ian atender doutra maneira. 
Atender, atendéronos, pero non 
nos deron solucións até agora. 
Non estiveron a altura das cir
cunstáncias; seguiron as direc
trices do Governo central. 

Fai vostede autocrftica. Fonnan 
os comerciantes un sector con
servador e pouco unido? 

Conservador, non. Os comer
ciantes xa non son tendeiros, hai 
unha renovación. Son profisio
nais especializados, sobre todo 
a xente nova formada para os 
novas retos. No téxtil , por exem
plo, ternos os mellares estabele
ci mentos. Non é certo que os 
comerciantes sexamos todos vo
tantes do PP, é unha idea erra
da. Sempre houbo intereses po
i fticos para que non se dera a 
unión. Tiñamos a central dunha 
federación galega én Lugo, o cal 
é significativo. De calquer ma
neira, non é igual en toda Galiza. 
A Coruña e Pontevedra teñen 
asociacións moi ponteiras e for
tes; non acontece o mesmo en 
Ourense e Lugo. Non podo ex
plicar as razóns porque xa entra
ri a no terreo da política, pero 
queremos que as nosas iniciati
vas cheguen a todo o país. 

É boa a resposta obtlda por 
parte dos comerciantes? 

T emos máis de sete mil sócios 
e dezanove asociacións integra
das. Non nos decatamos até 
agora de que habia tantas aso
ciacións que tiñan as mesmas 

1 ideas. Ternos máis de dez soli
citudes de entrada en UCOGA, 
penso que a xente ere no pro
xecto de comerciantes e chega
remos a dez mil axiña. O que 
máis chama a atención é que 
todas~as asociacións que cha
man á ·nasa porta están dalgun 
xeito profisionalizadas, é dicer 
organizadas, legalizadas, con 
nomes e apelidos e con sócios 
que pagan cuotas. Cando a Fe
deración Galega de Comércio di 
que hai 170 asociación, a min 
pégame a risa porque legaliza
das non deben chegar a setenta. 

UCOGA má.rcase como ob
xectivó botar abaixo o decreto 
de liberalización de horários. 
Non semella doado. 

É un reto difícil. Estamos espe-

ANOSATERRA 

. Xosé Oreiro 

'Sempre houbo intereses políticos para 
que os comerciantes non nos uníramos' 

-0- A. ESTÉVEZ 

PARA XOSÉ OREIRO O DECRETO DE LIBERALIZACIÓN DE HORÁRIOS COMERCIAIS TIVO UN EFEITO•POSITIVO: AGLUTINAR 

OS COMERCIANTES. O PRESIDENTE DA RECÉN CONSTITUIDA CONFEDERACIÓN UNIÓN DO COMÉRCIO (UCOGA) APOSTA 

POR UN SECTOR RENOVADO QUE COMPITA COAS GRANDES SUPERFÍCIES NA CALIDADE DA ATENCIÓN. SINALA QUE AS 

ASOCIACIÓNS ADERIOAS DESVENCELLARANSE DA FEDERACIÓN DO COMÉRCIO, CONSIDERADA COMO UN "INSTRUMEN

TO DO GOVERNO" E SOBRE A QUE EXISTE A SOSPEITA DUN BURATO DE DIÑEIRO MÁIS QUE CONSIDERÁBEL. 

rando a ver que acor:itece neu
tras comunidades. A Xunta pro
mete axudas para compensar, 
pero non queremos axudas, 
queremos igualdade de oportu
nidades. Podo dicer que en con
versas con políticos de peso do 
proprio PP confesan que, se -
puideran retirar o decreto, faría
no. Foi unha metedura de pata 
desde Madrid, que é unha co
munidade que non ten nada que 
ver coa Galiza. Desde o meu 
ponto de vista, o decreto non te
ria saído adiante se o PP tivera 
que governar cos bascas e ca-

taláns. A equipa de Rodrigo Ra
to actuou con prepoténcia e sen 
coñecimento do sector. Coido 
que o decreto non vai seguir 
adiante porque é un erro. 

Por que propoñen un plano 
para de xubilación anticipada 
para os comerciantes? 

Coa xubilación anticipada, vaise 
renovar o comércio, sobre todo 
en pequenas vilas onde moitos 
estabelecimentos malviven e non 
están á altura das circunstáncias. 
Criaríanse moitos postas de tra-

A PANARO 

bailo. Ternos o mesmo direito á 
xubilación que calquer, sempre 
que cumpramos as premisas. A 
única caixa de ingresos da Segu
ridade Social con saldo positivo 
en todo o Estado, é a dos autó
nomos. Só solicitamos que se 
nós dea o que nos··corresponde. 
Un pai de família, con trinta anos 
detrás dun mostrador, ten o mes
mo direito á xubilación que un 
empregado. Coido que é lóxico. 

Se ben nos últimos anos se 
modernizou o comércio, está 
hoxe á altura das exixéncias 
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dos clientes? Pode competir 
en servizos coas grandes su
perficies? 

Ternos que modernizarnos, esta
mos na metade do camiño. Por 
desgrácia, o nível en Madrid ou 
Barcelona é moi superior. Por iso 
considerarnos necesário unha 
Escola de Comércio. Nos ternos 
unha necesidade grandísima de 
aprendices, sempre buscamos a 
ese rapaz que deixou os estu
dos, que está n,a casa, que ten 
aptitudes, etc. E preciso formar 
dependentes, encarregados, xe
rentes e empresários. Por que 
estamos sen Escola? Estanse a 
dar mareas de cursos que non 
valen para nada. que non gas
ten cartas en balde, senón que 
cubran esta necesidade. 

Relación coa Federación 

Cal é a relación das aso
ciacións que se adiren a UCO
GA coa Federación Galega de 
Comércio? 

Todas se van desvencellar ao 
100%, perq están pendentes das 
débedas. E dicer, a Federación 
non liquidou as subvencións co
rrespondentes. Por exemplo, a 
asociación compostelana ACOTES 
non cobrou ainda os cinco mi
llóns de pesetas que lle corres
ponden do ano pasado. Así que 
non se irá áté que se liquide. 

Entre os comerciantes corre o 
rumor de que na Federación 
Galega de Comércio hai un 
burato tan grande como o que 
se descubriu na Confedera
ción de Empresários. 

Hai un rumor de que as cantas 
non están claras. Só podo res
postar que fun presidente de 
ACOTES durante cinco anos, tem
po durante o cal a Federación 
Galega de Comércio recebeu 
máis de mil millóns de pesetas 
en subvencións e dietas dos 
convénios coa consellaria de ln
dústria. ACOTES, unha das aso
ciacións máis profisionalizadas e 
con máis sócios, recebeu neses 
anos 20 millóns de pesetas. On
de están os demais? Quen ten 
que solucionar o problema é 
quen deu os cartas. Oxalá teña 
solución. Quero que quede claro 
que UCOGA non se vai meter 
nese problema; estamos para 
sumar, non para restar. 

Atención persoal 

Como foron recebidos polo 
presidente dos empresários, 
António Fontenla. 

Fontenla veu con ilusión e o pri
me i ro que nos dixo é que a 
Confederación de Empresários 
era a nosa casa. Considera que 
somos xente séria e comercian
tes.· Hai un cámbio de talante, 
agora na Confederación hai em
presários e non persoas que tei
man en facer política. Todos xo
gamos no mesmo campo. 

Teria dificultades para de
fender ante un cliente exixen
te o comércio de sempre? 

A nosa premisa máis importante 
é a atención personalizada. Ca
da cliente é un amigo. As gran
des superfícies están cambian
do a ~stratéxia, introducindo as 
tendas pequenas. Hoxendia os 
clientes pasean moito polas 
grandes superfícies, pero na 
tenda pequena merca. Ante cal
.quer reclamación, vai ser aten
dido como se merece. A parte 
humana diferenciaranos sempre 
das grandes superficies. • 
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. NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA .. ·· 

A CIG e~ a AS-PG revelan incumprimentos da normativa superiores ás ré~oñecidas por ~ducación · 

O 87%·dos centros de Bacharelato 
non cumpren os mínimos de: docéncia en ·galego . . . ' 

·-o- PAULA BERGANTIÑOS 

Que acontecerla se o profeso
rado se negase a dar aulas?, e 
se non quixese preparar os 
alunos para a selectlvldade?, 

• ou se determinados centros 
decldlsen delxar de impartir 
matérlas que non considera de 
Interese? Algo semellante 
acontece co uso do galego no 
enslno por parte dos docen
tes, sen que a Administración 
Interceda. Un estudo elabora
do pola AS-PG e a CIG-Enslno 
constata que só no segundo e 
terceiro ciclo de Primária o nú
mero de centros que cumpren 
a normativa supera o 30o/o ~ 

q 

De aplicars-e ao cen por cento o 
Decreto 247/95 que regula o mí
nimo de matérias qu~ deben im-, 
partirse eh galego1 a preseriza 
desta língua no ensino nen se
quer afectaria a un tércio do total 
de aulas. Pero esta porcentaxe, 
inferior ao 50%, segue a estar 
ben lonxe da realidade. Na Edu
cación Infantil e no primeiro ciclo 
de Primária o profesorado ten 
que utilizar a lf ngua materna que 
predomine entre o alunado. Se
gundo o estudo elaborado pola 
CIG e a AS-PG isto non se léva 
a efeito no 91 % dos centros nos 
que o idioma habitual dos rapa
ces é o galego, xa que o profe
sorado, mália ao decreto, impar
te as aulas en castelán. A situa
ción agrávase nos centros rurais 
e semi-rurais, dos consultados 
nengun cumpre a legalidade. 
Nestes casos, a maioria do alu
nado recebe menos de cinco ho
ras á semana en língua galega. 

"O sistema educativo segue a 
funcionar como elemento espa
ñolizador. Do cuestionário con
clúese que o alunado chega á 
escola talando galega en maior 
medida do que o fai durante a 
sua estadia escolar e xa non 
digamos ao abandonar o siste
ma educativo", explica Xoan 
Costa, presidente da AS-PG. 
A mostra que utilizaron estas 
organizacións foi de 261 cen
tros e as porcentaxes noutros 
níveis educativos non universi
tários non son máis alentado
ras. No Bacharelato a normati
va ignórase no 87% dos cen
tros, o incumprimento en COU 
representa o 70%, no Ensino 
Secundário Obrigatório (ESO) 
o 77%, na Formación Profesio
nal de 2º Grao é do 69% e no 
63% dos Ciclos Formativos im
pá rte n se menos da metade 
dos módulos en galego. · 

As cifras de maior incumprimen
to áchanse no Bacharelato. Se 
se analisan por separado cada 
un dos seus ciclos -xa que o 
segundo non está xeralizado
neste ano académico, obsérva
se que no primeiro curso non le
van a efeito o decreto o 87% 
dos centros. No segundo curso 
redúcese ainda máis a porcen
taxe de impartición en língua 
galega, pois só o 9,7% dos cen
tros respeitan o Decreto 247/95. 
E dicer, o 90,3% non cumpre 
coa obriga de impartir todas as 
matérias prescritas en galego. 

Xoán Costa, presidente da AS-PG e Anxo Louzao, de CIG-Ensino, foron os encarregados de facer público o estvdo. A. PANARO 

Dos dados facilitados polos 
centros no caso do COU, no 
que o 70% tamén fai ouvidos 
xordos á normati-

1a de apoios por parte da Admi-
. nistración". E máis, Costa de
núncia que os últimos vídeos 

va actual en ma-
téria de norman- · N 
zación lingüísti- o Bacharelato 
ca, despréndase 
que, en xeral, o 
material ou o li
bro de texto está 
en español nun
ha .poréentaxe 
máis alta que o 
incumprimento 
do decreto por 
non impartir as 
clases en galego. 
Os níveis educa
tivos nos que o 
profesorado máis 
respeita a nor
mativa do galego 
son os segundos 
e terceiros ciclos 

a normativa 
ignórase no 87°/o 
dos centros; 
en COU no 70; 
na ESO no77; 
na FP de 2º Grao 
no 69; e nos 
Ciclos Formativos 
no 63. 

-didácticos das _ 
matérias de Bio
loxia e Xeoloxia 
que teñen que 
impartirse en ga-
1 ego, están en 
castelán. A ins
pección educati
va en lugar de 
velar polo cum
primento da nor
mativa, adopta 
unha atitude per
misiva e incluso 
cómplice. Cos 
cartos que inves
tiu a Consellaria 
de Educación en 
prémios no cer-
tame Nós, en ga
le go poderian 
dobrarse 1.000 

de Primária. Ainda asi, o 21 % 
segue sen executala. 

vídeos á nosa língua". 

Anxo Louzao, da CIG-Ensino 
aponta -que o profesorado "que 
mantén vivo o idioma nos cen
tros está desamparado pola fal-

Estas duas organizacións, que 
remitirán o estudo á Xunta e aos 
grupos parlamentários, asi co
mo ao Valedor do Povo, insisten 
na necesidade dun cámbio na 

política deseñada pola Dirección 
Xeral de Política Lingüística que 
leve consigo, cando menos, a 
estrita aplicación para o vindeiro 
curso do decreto. 

Ao tempo advirten sobre as di
ficuldades que existen para ob
te r dados a respeito do que 
acontece no ensino privado pe
ro "é patente e óbvio -engade 
Louzao- que a impartición das 
aulas en língua galega é insig
nificante. Moito menor que nos 
centros públicos. A Consellaria 
nunca facilitou eses dados, por 
non atreverse a confirmar o to
tal incumprimento da sua lexis
lación". 

Para invertir a actual situación 
propoñen unha série de medi
das urxentes entre as que in
cluen a negociación dun plano 
de normalización do galego no 
ensino, a criación dunha inspec
ción de normalización e iniciati
vas que lle afectarían á forma
ción do profesorado, aos meios 
e recursos didácticos e ás Equi
pas de Normalización dos cen
tros educativos.• 

: A presenza da língua galega 
! é inferior nos centros urbanos e semi-rurais 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
•• 
1 
1 

"Canto máis 'urbano é o centro, 
menor é a normalización lin
güística, cando o esforzo neste 
ámbito teria que ser ainda 
maior para que o galego recu-'
perase os usos que lle corres
ponden como língua oficial", ex
plica Anxo Louzao, da CIG-En
sino. En Infantil e Primária, por 
exemplo, en nengun centro ur
bano ou semi-rural que declare 
que o al1:-1nado ten como idioma 
habitual ¡o galego aplica o De
creto 247/95. 

As porcentaxes de incumpri
mento, se se toma como re
ferente a ubicación dos centros 
nas cidades ou zonas semiru
rais, tamén se incrementan nos 
outros ciclos. Na ESO, só o 7% 
dos centros urbanos respeitan 
a normativa, ou o que é o mes
mo o 93% ignórana. 

O mesmo acontece no Bacha
relato e COU, níveis nos que _as 
porcentaxes de incumprimento 
nas cidades representa o 

96,8% e 87% respeitivamente. 
Na Formación Profesional, 
afecta ao 71,8% frente ao 
57, 1 % dos centros rurais. No 
segundo e o terceiro ciclo de 
Primária, onde máis se respeita 
o Decreto de mínimos, as por
centaxes tamén empeoran até 
acadar un 32%, frente ao 
21,3% xeral. Nesta etapa as 
províncias que quedan pior pa
radas son as da Coruña e Pon
tevedra, cun 25,8% e un 21,5% 
respeitivamente. • 

7 DE XUÑO DE 2001 

Violentos incidentes 
en Praceres , 

Na madrugada do pasado 
Domingo tres de Xuño 
producíronse violentos 
enfrentamentos entre os 
viciños dos Praceres, en 
Pontevedra, e forzas 
policiais. Ao parecer, unha 
explosición seguida dun 
apagón e dun lume nas 
obras do ferrocarril 
motivaron a presenza dunha 
unidade dos bombeiros. 
Cando membros deste corpo 
procedían a extinguir o lume, 
foron vítimas dun ataque con 
pedras, o que motivou unha 
intervención policial 
contundente. Os viciños, 
pola sua banda, opinan que 
a policía tiña planeada unha 
intervención contra eles, 
mentres o subdelegado do 
Govemo afirmou que os 
incidentes non xurdiron 
espontaneamente. • 

O Supremo concede 
a Alcampo uns terTeos 
nos que hai 
un centro universitário 

O Tribunal Supremo 
resolveu un longo 
contencioso que a 
Consellaria de Política 
Territorial mantiña coa 
multtnacional Alcampo por 
uns terreos en Ourense 
afectados por un convénio 
asinado no seu dia polo 
concello, daquela 
presidido por Manuel 
Veiga Pombo (PSOE), e 
por Alcampo, dentro dun 
plano para construir un 
centro comercial e a 
cámbio ceder os terreos 
agora entregados a 
Alcampo, pero que lan ser 
destinados a un auditório 
e a un anfiteatro. O 
proxecto fdra anulado pola 
Xunta, pero alnda asl 
quedou cos terreos. Agora 
a Xunta quer compensar a 
Alcampo porque neses 
solares está construído o 
edificio de Dlrelto e 
Empresarlals. A 
construclón tlvo lugar 
cando xa estaba en 
marcha o contencioso.• 

Xosé Castro enfréntase 
, 

a un XUIZO 

por prevaricación por 57 
contratos i1Te9ulares 

O ex alcalde de Ponteareas, 
Xosé Castro (primeiro PP e 
agora Unión do Condado 
Paradanta) enfréntase a 
unha petición de cárcere de 
21 anos e a unha 
indenización de 136 millóns 
de pesetas, ademais dunha 
inabilitación de entre dez e 
1.080 anos, segundo quen 
realice a petición, fiscal ou 
acusación particular. O 
xuízo, celebrado en Vigo o 
Luns catr-o de Xuño, trata de 
determinar se Castro, 
mentres foi alcalde, 
contratou a dedo a 57 
traballadores do concello. 
Outras sete persoas máis, 
todos concelleiros do PP 
entre 1991 e 1997, están 
imputadas.+ 

• 
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Exposición 
"Os espaftois tamén fomos 
emigrantes" 
A Coruña 
Sala de Exposíci6ns Fundadón Caixa 
Galícia 

Ata o 30 de xuño 

Exposición 
"Os Renovadores" 
Colección de Arte Caixa Galicía 
Monforte 
Sala de Exposicíóns Fundación Caixa 
Galicía 

Do 1 ó 2 de xuño 

Curso 
"A intervención con adolescen
tes en situación de risco" 
Ourense 
Aula Sociocultural Xoan XXIII 
Ourense 
AESG 

Do 1 ó 15 dé xu_ñó _ _ _ -

"Historia de Galicia" 
Valdoviño 
Casa da Cultura 

Debúxame un Conto 
Bembibre 
Centro Cultural Helios 

EXpe>sición 

Exposkión 

ogos radiaonais 
De escola en escola cos xogos 
populares 
Avión 
C.O.P. Vírxen de Guadalupe 

1 de xuño 

Música 
F ív1 1 r.ar 
Orquesta Sinfónica de Galicia 
Coro de Música do Palau la 
Música de Barcelona 
A Coruña 
lgrexa de Santo Domingo 
21 :00 horas 
Concello aa Coru11a 

2 de xuño 

Música PoUf6nica 
Festival de Primavera 
Cede ira 
A Coruña 
lgrexa Parroquial de Santa Maria 
21:00 horas 
Coral fixil de Cedeir.a"' 

2 de xuño 

Música 

f.\RA SOCIAL 
CAIXAG4IJCIA 
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Fibromial:lcia 
Santiago . 
Aula Sociocultural . . 
Asociación Galega de Fibromi-afü"q"' 

óp.era 
Festiva! Mo2art 
Mozart: A frauta máxica 
A Coruña 
Palacio da Ópera 
20:00 horas 
Concello da Coruña* 

2, 3, 4 e 6 de xuño · 

Música 
Ciclo de intérpretes para un oovo século 
"xeración 2000+ 1" 
Vigo 
Conservatorio Superior de Música 
20:30 horas 
Concello <Je Vigo* 

Actuación Pasacalles 
Banda de Música de Currelos 
Burela 
12:00 horas 
&putacíón de Lugo"'" 

Xufto Musical 
Noia 
Teatro cotiseo Noela 
Conservatorio de Musjr;a de Noia* 

Fes 111a1 Mozart 
cuarteto Mosaiques 
A Coruña 
Colexiata de Santa María do Campo 
21:00 horas 
ConcelJo de A Coruña,. 

4 de'xuño 

Revista Ronda4 nº 3 
Lugo 
Aula Sociocultural 
Asociación Amigos da Muralla* 

Do S ó 9 de xuño 

Varios 
Semana do Medio Ambiente 
Santiago · 
Aula Sociocultural 
.conc.eJio de Santiago.+ 

S de xuño 

Conferencia 
ªCharlando sobre a infancia" 
Javier urra 
Aula Sociocultural Xoan XXIII 
Ourense 
20:30 horas 

5 e 12 de xuño 

Ciclo Conferencias 
Psicoloxía Constructiva 
Ferro! 
Hotel Almirante 
20:00 horas 

5 de xuño 

Conferencia 
Ciclo CO.ftferen.cias 
Psicoloxia Constructiva 
Vigo -
Aula Sociocultural 
20:00 horas 

.. 
fe.stívaJ Mrizart 
Grigori Sokolov (piano) 
A Coruña 

- Palacio da Ópera 
21:00 horas 
-Co:ni-ello da -coruña~ 

6 e 13 de xuño __ -_ -- __ -

Cído Conferencia 
Psicofoxia Constructiva 
Pontevedra 
Aula Sociocultural 
20:00 horas 

Xomada 
:' O futuro da Psicoloxía Clínica 

A Coruña -
Aula Sociocultural 
AGAPCP* ' -

10 xuñci -- ,- --__ . - ~-: .;- -: - -· <_ 

Festival Mozort 
Orquésta de Cámara da 

Conf.erenda'. Sinfónica de Galicia 
A Democracia Paritaria · A coruña · 
Vigo · · · C-olexiata .de Santa-María do Campo 
Aula Sociocultural 21:o'O horas · 
18:00 boras . . ~::-~ r.;cniello <Ja coruña* -
Asociadoo ~- MulJ'!!}es-~Dgr-esiftas* . ~: .¡; -

~~ 

. .~~ - · Conferencia 
.. , ,, _ d . rt . __ Tea~-~- Altern_ativas para a atención ás 

Moare . Most~a e A :e · _ persoas maiores 
E~éni'ca ; ,-¡.~~ Santiago 
Vigo - , . · Aula Sodocultural 
Teatro Cíne Frága - . _, - _ ;- - - í ___ -- · - 20:00 horas 
20:30 horas . - ~ -•- ·. -·_. - -- · "~~.r"· - -

Ccncell<> de Yigo!'r-· · 

Exposición 
ulribarren. Enxenería-e mar" 
Pontevedra 
Café Moderno 
CEDEW 
Minísterio de Fomento~ 

Venganza de Don Mendo 
Lugo 
Auditorio Gustavo Freíre 
20:00 horas 

1 Mostra de Asociacións 
Participación Cidadá 
Vigo 
Aula Sociocultural 
Concello de Vigo:tr 

Venres Musit:afs 
Cuarteto Lecuona 
Pontevedra 
Café Moderno 
20:30 horas 

8 de xuño 

Teatro 

Ce>nfenmda 
A televisión, ¿unha droga dura? 
A Coruña 
Aula Sociocultural 
20:00 horas 
ATEIK""' 

8 de xuño 

Actuación Pasacalles 
Banda de Música de Paradela 
Páramo 
12:00 horas 
Deputación de J..ugoit 

Concerto 

Varios 
Cara unha Cidadanía responsa
ble: voluntariado e participación 
social -
Santiago 
Aula Sociocultural 

. _ . Conferencia · 
1 Foro cultura• Mozart 
A Coruña 
Aula Sociocultural 
20:()0 horas 

14 de xuño 

Festival Mozart 
Real Filharmónica de Galicia 
A Coruña 
Teatro Rosalla de Castro 
21:00 horas 
Concello da Coruña"' 

14 de xuño 

Cido Confer,eooas 
Psicoloxia Constructiva 
Santiago 
Aula Sociocultural 
20:00 horas 

L • • 
~ fUNDACION CAIXAC¡AUCIA 

As actividade5 que figuran r.-este avance poden sufrir modifialción5 
* Entidade organizador.a ou cl'J/aboradora 
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7 DE XUÑO DE 2001 ECONOMIA 

Comisións Obreiras é a única central que non apoia o paro~ 

Os sindicatos prevén un· éxito 
rotundo· na folga do 15 -de Xuño 
CIG e UXT consensuaron a 
convocatória de folga na necesi
dade de lles mostrar aos diri
xentes políticos a errada traxec
tória que se desenvolveu nos úl
timos anos en matéria de rela
cións laborais. As duas centrais 
eren demostrado que os traba
lladores galegas empioran, dia a 
día, a sua situación através de 
reformas laborais destinadas a 
lles recurtar direitos, mudanzas 
radicais nas pensións e un ab
soluto desprezo palas necesida
des dos que menos teñen. 

Para a CIG, as reformas labo
rais que se iniciaron en 1994 
non conseguiron alcanzar nen
gun dos seus obxectivos pre
vistos, senón que serviron de 
excusa perfécta para as admi
nistracións autonómica e esta
tal no seu intento de reducir o 
emprego estábel e estender o 
traballo precário. 

O sindicato nacionalista consi
dera que o derradeiro paso 
nesta estratéxia deuse o pasa
do mes de Marzo, cando logo 
da negativa dos sindi9atos 
maioritários no Estado espa
ñol, o governo de José María 
Aznar aprobou, por real decre
to, unha nova reforma do mer
cado de traballo que "supón 
estender o abaratamento do 
despido". Pouco despois, co 
apoio de Comisións Obreiras; o 
governo aprobou un pacto pa
las pensións que "recorta o im
porte das pagas futuras", se
gundo a CIG. 

A UXT comparte plenamente o 
ideário da CIG respecto á nece
sidade da folga. Para esta cen
tral, o decreto sobre a reforma 
laboral "fai máis precários os 
contratos, facilita os baixos sal
dos, a menor protección social e 
o poder empresarial." Para este 
sindicato, coas medidas aproba
das unilateralmente polo gabi-

. nete español, danse pasos re
gresivos en matéria de direitos 
laborais e estabelécense medi
das "inútiles" no intento de redu
cir o desemprego. 

Respecto ao pacto sobre o futu
ro das pensións, UXT coida que 
este acordo "debilita o sistema 
público e deixa sen resolver as 

._situacións de desprotección." 
Para a central, o único que saíu 
gañando foi o governo xa que 
"lavou a cara logo da imposición 
da reforma laboral, obtivo bons 
recursos financeiros para as 
suas políticas sociais regresivas 
e achandou o camiño para o fu-

. tu ro debilitamento do programa 
público de pensións." 

CIG e UXT temen tamén que 
estes dous golpes á clase traba
lladora se acompañen no futuro 
dun novo marco legal para a ne
gociación colectiva, máis restriti
vo e ·sen as garantias actuais. 
"O governo e a patronal queren 
que non haxa negociación so
cial para poder lexislar ao xeito 
dos empresários." 

A reforma laboral e o pacto sobre as pensións centrarán a reivindi; 
cación sindical na folga xeral para Galiza o vindeiro 15 de Xuño. A 
convocatória inicial da Confederación lntesindical Galega (CIG) e 
da Unión Xeral de Traballadores (UXT) uníronse nos últimos días a 
Confederación General del Trabajo (CGT), a Central Unitária de 
Traballadores. (CUT) e os· Comités Abertos de· Estudantes (CAE), 
entre outros sindicatos. Arestora, as prevlsións dos artífices do 
paro estiman que a participación será mol alta e a mensaxe que se 
quer dar, escoltada na Xunta de Galiza e no Governo español. 

A folga quer chamar a atención das admnislnlcións sobre o naufráxio das actuais po-
líticas laborais. AN.T. 

Elos novos rar a uniformidade da mensaxe 
na reivindicación de todas as forzas, "sen ambi

güidades interclasistas nen 
vias intermédias, como a nego-Nos últimos dias, outras centrais 

sindicais· uníron-
se, directa ou in-

directamente, á C1G e UXT. 
convocatória de 
taiga para o pró
ximo Venres, 15 
de Xuño. Os 
CAE eren nece
sário ir á taiga 

· para exixir que 
se poténcien os 
sectores produti
vos galegas, que 
se eliminen as 
empresas de tra
ballo temporal e 
se crie unha 
completa rede de 
garderias e esca
las públicas. 

A CUT engadiu 
ao lema da opo
sición á reforma 
laboral outro 

temen que estes 
golpes á clase 
traballadora se 
acqmpañen no 
futuro dun novo 
marco legal para 
a negociación 
colectiva, máis 
restritivo e sen as 
garantías actuais. 

ciación, da que 
agora estamos a 
recoller os froi-
tos." 

A CGT, nunha 
convocatória pró
p ria, considera 
que a folga gale
ga debe ser o pri
meiro paso dun
ha série de mobi-
1 i zac i ó ns sindi
cais que desem
boquen nun paro 
estatal. "Exiximos 
a derogación de 
todas as medidas 
antisociais im
postas por este 
governo. Quere
mos cámbios ra
dicais na orienta-
ción da política 
económica para 

contra "a traizón sindical". Para 
este sindicato, a· xornada de 
paro en Galiza ten que procu-

que non siga a_ se disparar a 
concentración de capital nunhas 
poucas mans." • 

Dous triunfos 
MANuELCAO 

Na liorta político eleitoral da Galiza pode haber situacións 
difíciles de explicar para o observador superficial. Un mapa 
político aparentemente estábel arredor de tres grandes gru, 
pos explicaria a dinámica das nosas institucións. O feito de 
ser Galiza a única comunidade autónoma na que a oposi, 
ción nunca gañou unha~ eleicións autonómicas é un dado 
que deberia ter sido analisado máis polo miúdo. Nun con, 
texto de democrácia formal a estabilidade do grupo domi, 
nante e a continuidade no poder dun político tan ligado 
ao réxime franquista como M. Fraga non deixa de ser un 
fenómeno curioso e difícil de entender para non iniciados. 
Mais, na Galiza, ocorre que as cousas son como son pero 
non son o que parecen. 

A sólida maioria governamental do actual PP, e antes do 
grupo AP,UCD, aséntase nun domínio abafante dos princi, 
pais centros de poder político, económico e social que vai 
máis alá da capacidade partidária para abarcar as preferéncias 
diversas dunha sociedade. Até agora, o PP non se vira na ne, 
cesidade perentória de utilizar eses resortes de poder extra, 
partido máis alá do razoábel pero é chegado o momento de 
utilizar todos os mecanismos externos e internos para man, 
terse nun poder que, esta vez si, está realmente en perigo. 
Non é xa que as enquisas indiquen un empate técnico entre 
govemo e oposición senón que na realidade cotiá perdbese a 
posibilidade real de cámbio de govemo sen tensións nen 
conflitos de nengun tipo. Esta calma chicha é a primeira vi, 
tória da oposición sendo razoábel esperar que un aumento da 
crispación polos grupos dominantes xogaria ainda máis na 
sua contra. Un posíbel desembarco da traquinada mediática 
madrileña ocasionarla a mesma utilidade ca do elefante na 
cacharraria con estragos claros na convivéncia social pero es, 
casa rendibilidade política no curto e ¡nédio prazo. 

Os entendidos observan a existéncia de dous triunfos de últi, 
ma hora para tratar de sosterse no poder autonómico unha 
vez que os ventos das urnas sexan menos favorábeis. O pri, 
meiro triunfo corresponde á popular figura do alcalde coru, 
ñés, F. Vázquez, que ten feudo eleitoral próprio, non agacha 
as suas coincidéncias co PP en temas de fondo e que poderia 
ser utilizado, en caso extremo, para minar o PSdG e dificul, 
tar a altemáncia con acordos implícitos ou explícitos ex,ante 
ou a posteriori co grupo de govemo actual. Este triunfo será 
clave para a vitória e cabe pensar que a capacidade e olfacto 
político do dirixente herculino inclinará a balanza nun senti, 
do favorábel aos intereses do conxunto da Galiza e da Coru, 
ña, en particular. O PP ou o PSOE tratarán de usar esta carta 
agora dado que despois haberá baralla e cartas novas. 

'Se a distribución estatística 
do voto emigrante non se 

comporta de xeito semellante 
á producida no interior da Galiza 
significa que ou ben hai fraude e 
manipulación eleitoral ou ben 
as pref eréncias dos emigrantes 
est~n viciadas por información 

sesgada e grande descoñecimento 
da realidade galega" 

O segundo triunfo é o do voto emigrante. A posibilidade 
de que os recursos eleitorais exteriores proporcionaran un, 
ha maíoria, perdida no interior, seria un escándalo político 
de proporcións enormes e poñeria en cuestión as próprias 
regras da democrácia formal. Se a distribución estatística 
do voto emigrante non se comporta de xeito semellante á 
producida no interior da Galiza significa que ou ben hai 
fraude e. manipulación eleitoral ou ben as preferéncias dos 
emigrantes est~n viciadas por información sesgada e gran, 
de descoñecimento da realidade galega. Un elemental 
princípio de equivaléncia fiscal entre a provisión de bens e 
s'ervizos públicos por parte do govemo autonómico e o f¡,_ 
nanciamento dos mesmos por parte dos cidadáns que eli, 
xen ese govemo debe rexer o comportamento das institu, 
cións democráticas. A e~igración é un evento individual, 
episódico e circunstancial que raras veces determina as 
maiorias de govemo. Se os emigrantes están integrados 
económica, social e politicamente na Galiza votarán de 
xeito semellari.te aos do interior dado que percibirán e f¡, 
nanciarán bens e servizos públicos parecidos. Asi ocorre en 
todos os procesos eleitorais dos países democráticos. + 
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Vén de concÍuir a folga da 
Unión, para que serviu? 

A folga era en defensa dos direi
tos laborais dos traballadores, 
non pola peseta. Serviu para pór 
de manifesto que hai intereses 
en constituir tres grandes grupos 
do transporte na Galiza, que se 
tragarán as pequenas compa- ... 
ñias. Tamén valeu para demons
trar que a Administración do PP 
e a Xunta non están á altura de 
circunstáncias, neste caso ou 
neutros como as vacas loucas, a 
febre aftosa, Álvarez ou Marro
cos. Serviu para ver que empre
sários ternos, como está o mün
do sindicál. .. Claro que valeu a 
folga. Un exemplo, na empresa 
de transportes Arriva, cando co
mezou o conflito, desde habia un 
ano tiñamos atascado un acorde 
que se podia cuantificar en se
senta millóns de pesetas; pois 
ben, en canto comezou o conflito 
na Unión, houbo acorde, e favo
rábel aos traballadores. 

E como queda a situación 
agora na Unión? 

Dezasete traballadores entraron 
a traballar e outros dezasete que
dan pendentes do laudo de Gui
ña. A semana pasada houbo re
admitidos e houbo quen marchou 
con indenización. Reducírase a 
incidéncia da folga sobretodo por 
unha senténcia de despedimento 
procedente do xulgado social nú
mero tres de Pontevedra. 

Sen embargo, nos meios de 
comunicación analísase como 
empate. Cre que tivo custes 
esta folga? 

Tivo, como todas. O acordo é 
positivo, houbo xente, dez ou do
ce, que aos dous meses de con
flito, marcharon con indenización 
para traballar neutras empresas; 
non esquezamos que non hai 
paro no transporte. En catro me
ses hai que talar de desgaste e 
de custes. Unha taiga sen custes 
é aquela na que en dous dias 
conqufrense resultados. Pero se 
vemos os custes que se pagaron 
antes da taiga, vemos como a 
taiga constitue un éxito. No ano 
2000, sen folgas, perdéronse 59 
pastos de traballo na Unión e os 
empregados, despois da compra 
por parte do Grupo Monbus, tra
ballaban máis e cobraban me
nos. De continuar a situación asi 
durante o ano presente, os cus
tes serian maiores, por iso a fol
ga tivo éxito, porque Raul López 
comprometeuse a normalizar a 
vida laboral na empresa, a mello
rar as condicións de traballo. 

Por que non chegou antes a 
solución? 

Cuiña intentouno na primeira se
mana de Febreiro, pero Raul Ló
pez queria deixar fóra a seis ou 
sete traballadores como escar
mento e o comité de folga opú
xose. A raíz diso, a Xunta decan
touse pola empresa, puido sacar 
un laudo arbitral pero promulgou 
un decreto para subcontratar o 
transporte escolar e o afectado 
polos servizos mínimos. Pensa
mos que prevaleceron os intere
ses da Xunta e do PP en Mon
bus, os intereses de xente como 
Cacharro Pardo e Xosé António 
Orza. A Monbus o IGAPE financiá
ralle un empréstito de 2.000 mi
llóns para comprar A Unión. lso 
non o fan con moitos empresá
rios afiliados ao PP. Ademais, 
outra sociedade pública participa 
con douscentos millóns na Em
presa Monforte de Monb~s. 

E non habia intereses no PP 
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Rafael lglésias, CIG 

'A folg·a da Unión vai ser decisiva para 
todo o sector de transporte por estrada' 

*H. VIXANDE 

Tras 120 dias de folga en Transportes A Unión, o Venres un de Xuño incorporáronse ao 
traballo os empregados desta compañia. Rafael lglésias -o representante da CIG que esti
vo na frente do conflito- analisa todo o proceso e as consecuéncias do mesmo. Nesta en
trevista, lglésias asegura que o éxito da folga débese ao apoio social e á proximidade eleitoral. 

para que Cuiña fracasase no 
seu intento de negociación? 

Hai unha recomposición de fa
mílias no PP. Fáltannos dados, · 
pero sabemos que están a li
brarse batallas. A relación do 
próprio Raul López con Cuiña é 
moi mala. Algunhas voces ven a 
Cuiña apoiando a Arriva. Está 
Cacharro con Monbus e doutra 
banda está Castromil. Todo iso 
é PP, pero as famílias leñen in
tereses contrapostos. 

.,asemos a Raul López, que ti· 
po de empresário é? 

Tres dias antes de comezar a 
folga, Raul foi a unha asamblea 
da Unión e puxo unhas condi
cións moi duras. Anunciou unha 
redución de persoal e aumento· 
da mobilidade, ademais de dicer 
que se esquecesen de cobrar o 
plus de condutor preceitor e das 
dietas. Puxo un exemplo, dixo 
que un autobus é rendíbel can
do fai trescentos mil quilómetros 
ao ano, e os da Unión facian 
cincuenta mil, polo tanto anun
ciou unha redución de cuarenta 
ou cincuenta autobuses e da
quela de choferes. Se naquel 
momento habia dúvidas sobre 
se ir á folga ou non, iso animou 
aos traballadores. Este exemplo 
ilustra como é Raul López: polí
tica e laboralmente un fascista, 
un representante da direita da 
mesma caste que Ramilo. Ade
mais, Raul chegou ás Rias Bai
xas pensando que isto, sociolo
xicamente, era igual que Sárria 

ou Monforte; pois ben, non o é. 
Ademais, a situación de Sárria 
ou Monforte ten que rematar. 

Na análise da folga dixo que 
servlra para demonstrar como 
está o mundo sindical no pa
ís. Certo é que CCOO inicial
mente apolou a folga, pero ta
mén que rematou critlcándoa 
duramente. 

O sindicalismo neste país está 
cheo de comjtés tinxidos de 
amarelo, de comités da patro
nal. Na Galiza, as CCOO perde
ron a perspectiva ideolóxica de 
esquerdas porque a xente de 
Esquerda Unida quedou en mi
noria dentro dese sindicato e 
agora é dependente, pero de
pendente do PP. O PP está moi 
introducido nas CCOO. Hai líde
res de CCOO ·no comité do con
cello de Pontevedra como o tillo 
de Chaparrita, o do fraude das 
pensións, xente que fai unha 
política sindical a prol do PP e 
contra o nacionalismo. Coa 
UGT é outra cousa, ternos al
gunhas diferéncias coa UGT. 
Agori¡l este sindicato critica a re
forma laboral; ainda que segue 
a ter comités amarelos, comités 
formados polas paironais. Parez 
que a UGT está a mudar, peró 
moito tera que limpar por den
tro. En todo caso, coa UGT te
rnos algunhas friccións, pero a 
batalla é coas CCOO. 

Falaba vosté dos ataques ao 
nacionalismo. Fol un naciona
lista, o alcalde de Pontevedra, 

Miguel Fernández Lores, quen 
impulsou o acordo. 

O papel de Lores foi fundamental, 
pero os meios de comunicación 
n.on o resaltaron porque interesa
ba darlle o protagonismo a Cuiña, 
pero foi Lores quen facilitou as 
conversas, quen estivo presente 
xunto a nós e a Cuiña, foi el quen 
fixo pronunciamentos públicos e 
oficiais a prol do diálogo. 

Outro papel destacado fol o 
da sociedade clvll. 

· Nesta folga contamos con moitos 
apoios. As APAS criticáronos nal
gun caso pontual, pero non signi
ficativo, sen embargo exixiron so
lucións, exixiron diálogo, a inter
vención da Xunta ... Tamén os 
usuários e os viciños e outras 
centrais sindicais. Todo iso viuse 
nas aportacións económicas para 
apoiar a folga. Nos catro meses 
déronse tres pagas aos folguistas 
por un monto total de catorce mi
llóns. A caixa de resisténcia da 
CIG aportou tres millóns e médio, 
os restantes cartas, até catorce 
millóns, foron aportacións; contri
bucións de empresas, de particu
lares, chegadas das Rias Baixas 
pero tamén doutras partes do pa
ís. lso é unha mostra de como 
esta folga contou con grande 
apoio social, por iso a Xunta final
mente forzoµ unha solución, por 
iso e porque a folga afectaba a 
moita xente e porque estaban 
nerviosos nun momento preelei
toral no que se sumaban -dema
siados conflitos. • 
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Cuiña dita 
un laudo 
sobre a Unión 
inconcreto e 
a CIG rexéitao 
O laudo ditado o pasado catro 
de Xuño polo conselleiro Xosé 
Cuiña para resolver os depedi
mentos da Unión e asi dar por 
concluída a folga, non se co
rresponde co acordado nas.reu
nións mantidas entre a CIG, 
Raul López, Cuiña e o alcalde 
de Pontevedra, segundo de
nunciou a CIG, que reclamou a 
Cuiña o cumprimento dos acor
dos e máis concreción, xa que 
abriga a sete readmisións pero 
deixa pendentes outros once 
casos. 

'O laudo de Cuiña non é estrita
mente arbitral, por canto deixa 
nas mans da empresa ou dos 
xulgados do social aspectos tan 
importantes como definir quen 
deben ser despedidos, quen re
admitidos e cal debe ser o im
porte das indenizacións que de
beria desembolsar a compañia 
Transportes A Unión nos casos -
dos despedimentos. 

De momento, a CIG manifestou 
o seu desacordo co laudo e re
m iti u a Xosé Cuiña un docu
mento no que reclama que "se 
proceda a incluir no laudo os 
aspectos omitidos que se co
mentan no presente escrito, 
rectificando e completando o xa 
citado, dentro do prazo máis 
breve posíbel e, en todo caso, 
sen superar o prazo contempla
do na lei". Polo de agora a CIG 
está á expectativa de como 
Cuiña poda reaxir, pero a folga 
poderia reactivarse se o conse
lleiro non modifica o contido do 
laudo para recoller unhas aspi
racións que comparten tanto a 
CIG como os traballadores que 
secundaron a folga. 

Os aspectos omitidos e as recti
ficacións reclamadas polo sindi
cato nacionalista que se subli
ñan no escrito remitido a Cuiña 
retírense aos tres despedimen
tos sobre os que houbo xuízo 
pero non senténcia, pola que 
Cuiña agarda ainda que o ob
xecto do laudo é evitar o fallo; 
ao feito de deixar as readmi
sións pendentes das notifica
cións das senténcias; á circuns
táncia de reclamar que, nos ca
so dalguns despedimentos, se 
cumpran as senténcias das ma
xistraturas ainda que non son fir
mes; e por último, deixar nas 
mans da empresa ou .dos tribu
nais a definición da cantidade á 
que deben ascender as indeni
zacións, cando ademais acordá
rase nas reunións entre todas as 
partes que esta debia ser de cin
cuenta e cinco dias por ano tra
ballado. 

Rafael lglésias, da CIG, denun
ciou ademais que "Cuiña ignora 
cal é a dinámica arbitral porque 
deberia saber que debe deixar 
todo definido, ten que mollarse e 
entrar en todos os pontos e non 
deixar en mans dos tribunais e 
nas da empresa decisións que 
corresponden ao laudo. Para 
cumprir o papel da maxistratura 
non se precisaba laudo".• 
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Máis de 1.300 traballadores viven desde hai catro meses na 
Castellana reclamando unha solución do Governo e de Telefónica 

Sintel, un campamento 
solidário no centro de Madrid 

"Próxima estación, Esperanza", 
titula Manu Chao o seu último 
disco. Poderia ser "Próxima esta-. 
ción, Cuzco". Esta estación do 
metro madrileño é a referéncia 
espacial, onde está plantado de
safiante e reivindicativo o "Cam
pamento da Esperanza". Ali, no 
centro da princi-
pal avenidade ca-

ches é infernal. Vaiche minando a 
cabeza como se fora un trade. 
Furga que furga, roe que roe. Telo 
sernpre aí dentro metido. De dia e 
de noite. E para pór as cousas 
pior, aí mesmo, ao lado das nosas 
tendas, hai unha parada de auto
buses. Non sabes o bruido que 

fan ao arrancar 
Castellana arriba! 

pitalina da Espa- u 
ña, cos coches a n ha h o rta 

Que estoupidos 
lanzan algunha 
vez e que calor 
desprenden os 
condenados", co
rneta Luís. Moitos 
compañeiros, co
rn a el mercaron 
tapóns de gliceri
na na farmácia de 
enfronte. Pero sei
ca non son rerné
dio axeitado. Co-

todo fungar por 
un e outro lado, 
cos grandes edifí
cios de oficinas 
ollando polo dia e 
os grandes pisos 
e locais e convi
véncia e relax 
axexando pola 
noite, viven máis 
de 1.300 persoas, 
desde o 29 de 

con allos, 
cebolas, _ 
pementos, 
tomates ... , 
florece no médio 
da Castellana 

Xaneiro pasado. 
Unha povoación 
que supera á maioria das capi
tais municipais de Galiza. E ali, 
entre ese longo milleiro, 160 tra
balladores galegas. 

"Viñernos un dia a Madrid para 
reivindicar unha saída laboral e 
aqui estamos desde hai catro 
meses", cóntanos Luís López 
Menor, o naso g_uia polo povoa
do. E non se pensan marchar, 
afirman todos e cada un dos tra
balladores cos que talamos, até 
que consigan o que viñeron bus
car: "que o governo do PP e Te
lefónica se fagan cargo da em
presa Síntel, que primeiro ven
deron ao seu amigo Mas Cano
sa e, lago, desmantelaron". 

Non. é doado viver no centro de 
Madrid nun improvisado campa
mento, ainda que, pouco a pou
co, o fosen dotando de todas as 
"comodidades necesárias". No 
inverno estepário morrian co trio. 
'Tiñamos que sair das tendas, á 
mañá, coa bufanda posta e as 
luvas nas mans, mesmo para la
varnos", comentan sentados na 
Praza Maior mentres nos refres
camos cunha cervexa. 

Agora é a calor quen apreta e 
case afoga. O termómetro foi 
subindo estas semanas atrás e, 
mesmo, as follas das árbores, 
que os acubillan un pouco do 
Lourenzo, caen murchas e can
sas de tanto carregar coas raio
las. Estaban todas grolizadas e 
a vaga do calor estaas secando. 
"Madrid é moito Madrid. Aquí, 
de dia, até marchan os páxaros. 
O chapapote derrétese e, logo, 
queda toda a noite como se fo
se un radiador'', comentan. 

Viver co ruido na cabeza 

E .os coches pasan liscando por 
un e outro lado daquela franxa ci
vilizada de 20 metros de ancho 
onde viven, agardan, loitan e até 
tentan descansar e dormir. "Dor
mir ... En catro meses case non sei 
o qué é dormir rnáis que unha ou 
duas horas cada noite. Da sesta 
nen falar, claro. O ruido dos co-

as voltas e revol
tas no insónio sa
en do burato e bo-

tan a bailar pola orella abaixo. 

E as preocupacións. Tampouco 
estas son boas aliadas para po
der coller o tren de Morfeo e fa
cer unha boa escapada para o 
descanso. Non só as preocupa
ción do futuro, da vida, da própria 
loita en sí. Senón que o "Campa
mento da Esperanza" non é unha 
colónia de vacacións. Hai traballo 
arreo para todos. 

Prirneiramente foi preciso rnón
talo. Hoxe xa ten "case de todo". 
Ten a sua Praza Maior que está 
na Zona Galega, como se pode 
rnoi ben ollar polas suas bandei
ras, pegatinas e cartaces cha
mando á folga xeral do 15 de 
Xuño. Ten o seu salón de ac
tos/comedor, tamén na Zona 
Galega, presidido por un grande 
retrato de Castelao. 

Teñen as suas cociñas, con 
contrato de butano en regla. As 
suas despensas, con frigorífi
cos, os seus lavadoiros, as suas 
duchas, cun tempo máximo de 
duración para cada persoa de 
dez minutos, segundo recordan 
os carteis. "Podo ir ao baño? 
Baño non ternos, teste que con
tentar co retrete", contestan re
xoubei ros. Para construilo idea
ron unha inxeniosa solución . 

-0- AFONSO EIRÉ 

Apropriáronse dos cagadoiros 
que o concello realizara para 
que os chuchos ricos da zona fi
xesen as suas necesidades. So
bre aqueles recintos de ladrillo 
roxo, evacuan agora os obreiros 
as suas deposicións e as suas 
consultas co futuro . Por servir, 
tarnén valen de sau_na natural. 

O campamento, de case un quiló
metro, está dividido en partes. Na 
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Sintel xa non é só unha empresa, 
é. un campamento no centro de Madrid, 
é unha loita, é unha história. Sinteré a faciana 
do liberalismo sen o espello deturpador 
dos médios de c~municación e a propaganda. 
Sintel é, simultaneamente, a paradóxica 
escultura do PP ao amiguismo e 
dos traballadores á solldariedade de clase. 
Sintel son tamén ·1 so galegos loitando 
desde o 29 de Xaneiro. 

O cadaleito de Telefónica, que preside as mobilizacións, agarda aparcado na beirarua 
da Castellana, mentres "telefónico" descansa no médio de dous traballadores adica· 
dos ao ar.tesanato. A.N.T. 

parte de baixo de Cuzco os traba
lladores do Centro e do Sul; na da 
cima, os do Norte da Península, 
incluida Galiza. Cada uns dispo
ñen dos seus servizos, incluidos 
os comedores. Teñen os seus co
ciñeiros, os fontaneiros, os encar
gados do aprovisionarnento, da 
despensa, da lirnpeza, de facer 
arranxos, do montaxe de novas 
chabolas, de procurar rnateriais 
por Madrid adiante. Teñen as 
suas xuntas, os seus encarrega
dos de cada función, incluidas as 
relacións exteriores, cos sindica
tos e a caixas solidárias. 

Moito traballo que facer 

Dispoñen tamén de sistema de 
seguridade e gardas no_cturnas. 

E: zona de fachas. A pasada se
mana queimáronlles unha tenda 
con ácido. Teñen medo a que fa
gan máis das suas. E non só es
tán vixiantes de noite. Tarnén de 
dia. Mentres parolamos sentados 
a unha mesa na Praza Maior, 
ollan pasar duas persoas con má 
pinta, engominados, dous dos 
presentes levantan silandeira
mente e séguenos á distáncia. 
"Por se acaso", dixeron ao voltar. 

Á mañá, manifestación todos os 
días até Nuevos Ministérios. 
Queda perta. Pero existen ou
tras labores axitativas, como vi
sitas á Casa da Villa, que é a 
casa consistorial de Madrid. Ne
gociacións. Entrevistas con par-

Pasa á páxina seguilÍ.te 
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· Vén da páxina anterior 

tidos, reunións cos sindicatos. 
Campañas de propaganda e 
axitación para que todo Madrid 
saiba da sua preséncia e de
mandas. Os meios, na sua 
maioria, non son moi receptivos 
a facerse eco das andadas. 

Dan para moito 24 horas. Hai
nos que matan o tempo de lecer 
facendo artesanias, sobre todo 
de madeira. Mesmo montaron 
un xinásio, con aparatos e pesas 
feitos ali mesmiño. "Para loitar 
hai que estar en forma", afirma o 
seu responsábel, un catalán. 

E tañen xeránios á porta das ca
sas, pinturas nas paredes e car
taces nas chabolas. E dentro de 
pouco dias terán unhas piscinas 
de poliéster, que boa falta lles 
fai. E virán as suas mulleres can
do teñan vacacións e os seus ti
llos e formarán unha colónia de 
verán, con monitores de tempo li
bre, actuacións e excursións ... 
Xa na Semana Santa estiveron 
acompañados polos familiares. 
Agora , coma mariñeiros no 
Grande Sol : tres semanas de 
marea e unha visita á casa. 

Mesmo foron capaces de plan
tar unha horta, ali mesmiño, no 
corazón de Madrid, no que culti
van allos, cebolas, pementos, 
tomates, fabas, chícharos ... Non 
lles van dar para fartura. Pero é 
o exemplo do que se pode ser 
capaz cando se quer e se pon a 
teima necesária. Alguén pensa 
que aquela hortiña "debia de 
quedar para exemplo, para o fu
turo, como monumento a unha 
loita solidária e a unha vitória". • 

Os pecados dos 
traba Ha dores 
Sintel ainda obtiña benefícios o 
ano pasado. Agora apresentou 
suspensión de pagamentos e tra
ta de despedir aos 1.800 trabalal
dores que quedan na plantilla. 
Hai cinco anos, tiña 3.900. Os 
demais fóronse marchando. Pro
curando a vida noutros traballos 
despois de estar meses e meses 
sen cobrar. Pouco importa que, 
na actualidade, o sector do cabo 
estaña nunha situación inmellorá
bel (non hai máis que ollar as 
ruas das cidades). As empresas 
neste sector multiplicáronse. Pe
ro non só oferecen traballo en 
precário, senón que mesmo des
piden a moitos traballadores o 
Venres para contratalos o Luns. 
Os salários son moi baixos. 

Sintel, que xa fora unha empresa 
invención de Telefónica en 1975, 
ponteira no sector de tendidos de 
cabo, foi vendida o 1 de Abril de 
1996 ao empresário da contra cu
bana en Miami, Jorge Mas Cano
sa, por 4.900 millóns de pesetas. 
O Governo de Felipe González 
estaba en funcións e a decisión do 
presidente de Teléfonica, Claudia 
Boada, non pasou tan sequer polo 
Consello de Ministros. Mas Cano
sa paseara meses antes a José 
Maria Aznar por América no seu 
avión privado, apresentándoo nos 
círculos ultraconservadores como 
o novo presidente español. 

Non tardaron moito os empresá
rios cubano-americanos en desen
tenderse da xestión da nova em
presa e tamén Telefónica en ollar 
para outro lado mentres a des
mantelaban, como viña facendo 
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Á hora de pNpGrar a ensalada (arriba). Sobre estas liñas, Luis López Menor, ante a 
porta da ..de galega, Castelao ao fondo. 

ela desde 1991. Os problemas de 
verdade tardaron en agravarse 
nen dous anos. Asi o afirman no 
xulgado que retrotrae a quebra a 
1998, tan só dous anos despois da 
venda. Esta decisión é de suma 
importáncia pois convirte a Telefó
nica tamén en res-

de lo~ e por quererse desfacer o 
capital da empresa) están afilia
dos sindicalmente nun 90°/o a sin
dicatos de clase e teñen ás suas 
costas unha grande experiéncia 
de loita que os levou a conseguir 
os mellares convénios non só do 

sector, senón das 
ponsábel da situa
ción de quebra. 
Unha compañia 
que non cobrou 
ainda a metade do 
diñeiro' da venda e 
non se sabe que 
reclamase. 

Por iso os traballa
dores están a rei
vindicar do Gover
no español, que 
foi cómplice da 
venda, e de Tele
fónica, responsá-

Dez meses 
sen cobrar, 
sen o diñeiro 
do seguro 
de vida e 
sen o plano 
de pensións. 

empresas esta
tais. "Acorde cos 
gaños dos seus 
donos todos eses 
anos", deixan cla
ro os sindicalistas. 
Pero non son na
da do outro mun
do: "un oficial de 
primeira, con vinta 
anos de antigüida
de, cobra 135.000 
pesetas ao mes. 

bel da situación, 
unha saída á empresa e aos tra
balladores. Levan dez meses sen 
cobrar, débenlles duas extras, 
quedáronselles coas cuotas dos 
seguros de vida e cos planos de 
pensións. Uns traballadores que, 
non por casualidade (polo tempo 

Pudo ser a reMn
dicación o peca
do dos traballa-

dores de· Sintel, pero os seus di
rixentes e traballadores están 
tamén convencidos de que é o 
que lles vai dar a vitória ao fin. 
Pensan que antes de Agosto 
poden ter cobrado as débedas e 
estar de novo traballando. • 

15. 
N2 990 - ANO XXIV 

Unha loita solidária 
Unha das características desta 
loita de Sintel, como a de todas 
as grandes loitas, é o seu ca
rácter solidário. Solidariedade 
que comeza pola própria famí
lia. Primeiro asumindo a situa
ción de caréncias e de soeda
de. Logo veñen as ax:udas dos 
máis próximos que lles permi
ten sobreviver, ir tirando e con
tinuar a loita. Non é doado, vi
ver nesta situación. 

Pero nesta loita solidária tamén 
están os compañeiros de sindi
cato. Unha mostra. Hai uns 
dias desprazáronse dirixentes 
da CIG do Ferro! para asistir a 
unha reunión do naval en Ma
drid. Con eles levaron 20 xa
móns, 30 quilos de queixo, 40 
quilos de chourizo. 

Os compañeiros dQ Val Miñor 
tamén lles leváron 10 quilos de 
polbo, e a festa foi sonada. Os 
distintos comités de empresa de 
todo o Estado tamén se mostran 
solidários, con diñeiro ou con 
viandas, cada un coa sua espe
cialidade. Mesmo despois dun
ha festa do Conservatório leva
ron para a Castellana caixas de 
canapés. "Faltar, o que se di, 
faltar, non é que nos falte de na
da", afirman os presentes. 

Os Sábados realizan unhas co
midas comunitárias. Son agru
pacións políticas, sindicais ou 
comités, as que donan os pro
dutos. Este Sábado, 2 de Xuño, 
IU de Leganés está a preparar 

duas grandes paellas xigantes. 
Desde as dez da mañá están a 
facer o sofrito. O cheiro arre
cende pola Castellana adiante. 

Pero aos viciños non semella 
importarlles. Nen este cheiro 
nen a sua preséncia no campa
mento. "Hainos tan solidários 
que teñen oferecido o seu piso 
para que descansen cando 
eles marchan de fin de sema
na", explícannos no Comité ln
tercentros. Esa viciñanza en 
alerta dalles moito coñecimento 
da zona aos traballadores. Por 
saber, saben da vida nocturna 
de moitos xogadores do Real 
Madrid. Pero non queren dicer 
nada. "Seg redo profesional", 
sorrin ante o xornalista. 

O que máis agradecen os acam
pados son as visitas. Xa as tive
ron de xente moi famosa e de 
moitos que non o son tanto. De 
políticos do PSOE, de IU e do 
BNG (os do PP afirman que eles 
non van de visita, porque non 
queren utilizalos) Hai música, 
hai poesia, hai charlas e confe
réncias. Hai confraternización e . 
camaraderia. "Unha gaita e un 
tamboril dos rapaces de Galiza 
Nova de Madrid chegaron para 
que xuntásemos en poucos mi
nutos a case médio milleiro de 
persoas", cóntanos Luís, men
tres se mostra fachendoso de 
que os galegos non sexan só os 
mellor organizados, senón os 
máis respeitados e os que reci
ben máis solidariedade. • 

O que está en xogo 
Os dirixentes sindicais (o comité 
está presidido por CCOO, na Ga
liza é a CIG maioritária) afirman 
que nesta loita está moito en xo
go. En primeiro lugar a capacida
de da clase obreira para .plantar
lle cara á política neoliberal, im
pulsado polo PP. Pensan que se 
este conflito non fose un símbolo 
xa estarla rematado hai tempo. O 
PP non quer ceder e menos ain
da Telefónica. "Con 30.000 mi
llóns Telefónica teria todo ama
ñado. Un prezo moito máis baixo 
do que está a pagar na sua ima
xe pública", sosteñen no Comité. 

"Queren dobregamos, pero nós 
non irnos ceder", afirman a maio
ria dos perguntádos. Xente que 
entrou con moi pouca idea políti
ca e que, nestes catro meses, se . 
foi politizando. Agora teñen a no
ción non só de que están loitan
do polo seu posto de traballo, 
polo seu pan e o dos tillos, se
nón tamén porque estas situa
cións non se volten repetir. "Te
rnos que decir, chega", afirman. 
E entonan un "non pasarán". 

A barricada no centro financeiro 
de Madrid. Do Madrid. adminis
trativo, capitalista e político. Pero 
tamén do Madrid obreir.o e soli
dário. Do das folgas, por exem
plo, da Pegaso, ou de Barreiros 
ou de Standard. Folgas que mar
caron os anos finais da ditadura 
e a Transición até que chegaron 
os Pactos da Moncloa: 

Sábeno tamén no Govemo. No 
campamento fálase de infiltra
dos, de intentos de mercar von
tades, de tratar por todos os 
médios de que cansen e mar-

chen cada un para a sua casa. 
De facer promesas por detrás. 
De intoxicar con bulos e rumo
res. De agardar que o calor e o 
ruido poda con eles. 

Saben que a perda guverna
mental desta loita deixará pe
gada na sua política. "Seria un 
exemplo, un paso adiante da 
clase traballadora afeita a re
cuar demasiado nos últimos 
tempos", afirma Luís. Todo un 
exemplo este Luís. Extremeño 
que ven a traballar a Ponteve
dra a finais dos anos setenta e 
se integra imediatamente na 
loita sindical da nosa nación, 
abrazando o nacionalismo. 

Non é fácil esta loita de aguante, 
recoñecen os dirixentes sindi
cais. Hai que templar moito, con
trolar, ax:udar ... O desánimo che
ga ás veces. "As horas baixas", 
como lle chaman. Cando asi su
cede, mandan ·ao afectado uns 
dias para a casa a repoñerse. 
(Nesta loita xa van 14 traballado
res mortos (sete por suicídio e 
sete por infarto), 70 en tratamen
to psiquiátrico. E volta _á loita. 
Non todos teñen tampouco a 
mesma idea do que deberla ser 
o conflito. Hai quen pansa que 
haberla que pegar con máis con
tundéncia. A maioria considera 
que ese seria o final. Que aguan
tar é vencer. Que con iso non 
contaba o Govemo e que a sim
patia que existe para con Sintel 
no. conxunto da sociedade é a 
grande baza. As axudas e os 
ánimos danlles as razóns nece
sárias. "Son a nosa gasolina, 
compañeiro", despídase de nós 
un catalán.• 
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A economia saboteada pala Banca que cobra un 40o/o-de intereses cando a inflación é do 12°/o 

-O-acoso norteamericano a Chávez 
pon a revolución venezolana nci encrucillada 
-0- RAMÓN MACEIRAS 

A operación de acoso e derrubo contra Hugo Chávez, o presi
dente latinoamericano que ostenta o maior apoio popular xa
mais logrado en comicios democráticos, está en pleno desen
volvimento. A feroz oposición contra Chávez é executada por 
un puñado de famílias enriquecidas durante a IV República (o 
réxime anterior) en .cuxas mans están os principais meios de 
comunicación: televisións privadas, periódicos e emisoras de 
rádio. Desde os meios de comunicación privados difúndense 
mentiras descaradas, meias verdades, esparexen-se rumores 
de golpe e dá-se-lle desproporcionado protagonismo a dirixen
tes políticos do antigo réxime que apena teñen un respaldo elei
toral testemuñal. Chávez só pode responder con periódicas ca
deas de rádio e televisión através das cales envía a sua mensa
xe á imensa maioria dunhá povoazón empo~recida ao longo de 

. décadas de saqueo e corrupción e que mantén a esperanza de 
que o herdeiro de Bolívar faga o milagre e tire ao país da crise. 

O paralelismo entre Cháv~z e 
Allende é tema de conversación 
nos círculos políticos venezola
nos. Pero as diferenzas saltan á 
vista. Allende chegou ao poder 
con apenas un tércio dos votos, 
era minoría no Congreso, a de
mocrácia cristiá chilena blocaba 
a labor do governo e nos cuar
teis se fraguaba a conspiración 
golpista co apoio da CIA e o De
partamento de Estado de Nixon. 
En troco, Chávez recolleu o 
60% do apoio eleitoral, barreu 
aos partidos da oposición, ten 
unha clara maioria na Asamblea 
Nacional e goza de pleno apoio 
nos cuarteis e entre as masas. 

Sen embargo, Chávez enfrénta
se á oposición do governo de 
Bush. En Venez1.,1ela, Bush utiliza 
aos sectores mais reaccionários 
da igrexa católica e o mundo em
presarial para estimular a oposi
ción militar contra Chávez. Un 
grupo de xenerais e almirantes 
retirados, sen influéncia real nos 
cuarteis, e vinculados ao antigo 
réxime, receben amplo espazo 
nos meios de comunicación para 
difundir consignas desest_abiliza
doras e tentar confundir á povoa
zón. Para os sectores vinculados 
ao Polo Patriótico (fronte ampla 
que contribuiu á vitória de Chá
~ez) non hai duvida de que na 
política de BLish está xa decidida 
unha guerra prolongada e oculta .. 
destinada a depor a Chávez. Se
gundo fontes venezolanas, al
guns sectores do governo norte
americano quererian desenvol
ver un enfrentamento precipitado 
e aberto contra Chávez, pero un 
antigo embaixador norteamerica
no en Venezuela (Otto Reich), 
vinculado á máfia cubana de 
Miami, e con grande influéncia 
no Departamento de Estado, re
comendou traballar de forma 
paulatina, a gañar posicións, a 
acumular forzas e estimulando 
disensións para o derrocar can
do as condicións políticas sexan 
máis favorábeis, é dicer, cando 
se podan movilizar sectores so
ciais desencantados coa lentitu
de do réxime venezolano para 
realizar o seu programa social. 

Chávez resulta odioso para o 
governo de Bush en virtude da 
sua ousada e independente polí
tica internacional. EEUU mantén 
a sua política de isolar ás FARC 
e presiona' a Chávez para que 

. corte a sua relazón coa guerrilla 
colombiana e feche as raías. Pe
ro tamén quer debilitar a política 
nacionalista de Chávez. Un Chá
vez que decrdiu aprofundar as 

relazóns con China, con Rúsia, 
con Cuba, con Iraq e redimen
sionou a política petroleira de 
Venezuela na OPEP. Venezuela 
encabeza agora a OPEP, freou 
en seco a privatización da indús
tria petroleira e lidera a política 
de defensa dos prezos do petró
leo que se abandonara no antigo 
réxime. Chávez peta no corazón 
da política estratéxica de Esta
dos Unidos e se alía cos t radicio
nais inimigos do governo de Es
tados Unidos. 

Como consecuéncia diso, a 
ofensiva propagandística contra 
Chávez é groseira. Os meios de 
comunicación norteamericanos 

. non talan do presidente eleito 
en Venezuela, se non do "réxi
me do ex golpista", tratan a po
breza do povo venezolano como 
se fose unha criación de Chá
vez e non a herdanza de coa
renta anos de antigo réxime ou 
a consecuéncia das políticas im
perialistas de saqueo que sofreu 
Venezuela ao longo de déca
das. EEUU decidiu contra Chá
vez unha política de debilita
mento e desgaste primeiro, para 
provocar despois unha crise de 
governo e forzar o troco, en vez 
da confrontación militar aberta. 

A sabotaxe económica 

O governo norteamericano ato
pou na grande banca española 
un aliado de inestimábel poder 
para socavar a economía vene
zolana. Como produto do roubo 
dos fondos depositados nos 
bancos privados e públicos, .Ve
nezuela sofreu unha hecatombe 
financeira á meados da década 
dos noventa. Os principais ban
cos do país quebraron e pasa
ron a mans do Estado, o cal re
matounos en poxas de risa. Os 
xigantes da banca española 
(BBVA e BSCH) .fixeronse entón 
co património e os depósitos de 
mais do 50% da banca venezo
lana. O negócio bancario en Ve
nezuela converteu-se daquela 
nunha perversión. A aberración 
consiste en que a banca privada 
se converteu no principal em
prestamista do Estado, o cal fi
nanciaba un xigantesco e cre
cente déficit público mediante a 
emisión de títulos de déveda pú
blica de curto prazo que paga
ban suculentos intereses aos 

. emprestamistas. O outro negó
cio da banca era a especulación 
coa moeda nacional (o bolívar), 
o xogo da devaluación e a fuga 
de divisas através das suas ofi
cinas no exterior, ·principalmente 

en Estados Unidos. O negócio 
era tan bon que máis dun tércio 
dos dividendos da grande banca 
española proveñen hoxe das 
suas operacións en Latinoamé
rica, particularmente en Vene
zuela. Mentres isto acontecía, a 
banca abandonou o seu papel 
de intermediación financeira, e 
deixa á exangüe pequena e me
diana empresa sen capital de 
traballo e sen posibilidades de 
acudir ao mercado de capitais. 

A situación chegou ao extremo 
de que nestes momentos, cunha 
inflación que ronda o 12%, a 
banca privada cobra taxas· de in
terese do 40% e está paralizado 
na prática o crédito hipotecário. 
Sen embargo , as empresas 
transnacionais ou as grandes 

empresas locais obteñen créd i
tos ao 12%, os que se lle negan 
á imensa maioria de empresas e 
particulares de Venezuela. Chá
vez ameazou recentemente con 
intervir no mercado de taxas de 
interese e fixalas através do 
Banco Central de Venezuela, o 
instituto público emisor de moe
da. As reaccións da grande ban
ca non se fixeron esperar e arre
ciaron as suas invectivas contra 
Chávez. O governo estuda as 
modalidades de intervención no 
mercado de taxas e ao mesmo 
tempo criou o Banco do Povo e 
o Banco da Muller, co obxectivo 
de inxectar capital de traballo a 
baixo coste para o pequeno em
presário. Sen embargo, os resul
tados de tal política son pouco 
significativos por agora. 

Chávez imprescindíbel 
Paradoxalmente "O Proceso" 
venezolano (asi o chaman) ten 
na omnipreséncia de Hugo 
Chávez a sua maior vantaxe e 
ao mesmo tempo o seu ponto 
mais débil. Chávez é a figura 
carismática de maior arraigo en 
Latinoamérica desde os tem
pos de Perón. Foi mitificado 
palas ma~as, prodúcense aglo
meracións ante a sua presen
za, a xente quere ''tocalo " co
mo se se tratase do Mesías. 

A sua presenza suporta o réxi-

me. Despois del, só José Vicen
te Rangel (ministro da Defensa) 
e Luis Miquilena (ministro do In
terior) gozan do respeito dos ci
dadáns. Mais abaixo, o Movi
mento V República é un fenóme
no de aluvión incipientemente or
ganizado, case sen cadros e con 
escasa experiéncia organizativa. 
Con moitas dificuldades o MVR 
tenta estruturar un partido de 
masas con presenza organizada 
nos bairros e parróquias de Ve
nezuela. De momento só hai 
moitas vontades de traballar e 

Retorna a medra 

Sen embargo, os últimos meses 
mostran síntomas de recupera
ción da economía venezolana. 
Durante o primeiro trimestre do 
2001 o PIB medrou un 3,5%, o 
tripla que no mesmo período do 
ano 2000. O cenário petroleiro, 
con prezos da cesta venezolana 
sobre os 22 dólares por barril , 
permite equilibrar as contas pú
blicas e reducir o déficit a me
nos de tres pontos do PIS. A 
renda petroleira permite tamén 
marxe de manobra ao governo 
de Chávez para comezar a exe
cutar macroproxectos nas áreas 
educativa, sanitária e na cons
trucción de vivencia social, des
manteladas logo de décadas de 
abandono do investimento so
cial. Sen embargo, os resulta
dos de tales poi íticas non son 
imediatos, habida conta do esta
do de case destrución no que se 
atopa a maioria das instalacións 
hospitalárias e educativas en 
Venezuela.O xigantesco peso 
do servizo da débeda externa 
constitue tamén unha lousa que 
impede a expansión das forzas 
produtivas. O servizo da débeda 
consume máis de un tércio do 
presuposto do Estado .Mentres 
se recupera a economía e logo 
de anos de destrucción sistemá
tica de emprego na manufactura 
e na indústria meia, como con
secuéncia das políticas de aper
tu ra comercial indiscriminada 
que acabaron coa incipiente e 
débil indústria nacional, un tér
cio da povoazón activa sobrevi
ve nas grandes cidades a través 
da venda ambulante e o traballo 
eventual. Cálculos sindicais es
tabelecen un 20% de desempre
go aberto e un 40% adicional 
ocupado na chamada "econo
mía informal". 

O 60% dos traballadores con 
emprego sobrevive cun salário 
mínimo equivalente a 39.000 pe
setas mensuais, que case non 
chega para cobrir unha cesta ali
mentária mínima calculada en 
60.000 pesetas ao mes. O go
verno decretou un aumento sala
rial do 10% para os empregados 
públicos, co que istos pasarian a 
gañar 43.000 pesetas mensuais, 
cantidade a todas luces ainda in
suficiente. Sen embargo, a res
posta da patronal non se fixo es
perar. Segundo eles, tal aumento 
é "un disparate populista" e un 
síntoma mais da "cubanización" 
de Venezuela perpetrada por 
Chávez. Causas ve redes .. . • 

un grande estarzo colectivo para 
lle dar base social estruturada á 
"revolución" venezolana. 

Só a presenza de Chávez in
funde respeito e sustén O Pro
ceso. E velaí a debilidade. A 
desaparición física de Chávez 
pode interromper o desenvolvi
mento dos acontecimentos, de
satar a ira da povoazón e colo
car a situación no camiño da 
incertidume. Desde A Habana 
xa advertiron a Chávez de 
dous intentos de magnicídio. • 

• 
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Sónia Casas 
precisa dous 
billetes 
de avión 

Que a imigración ten rostas 
que xa se van facendo fami, 
liares nas ruas galegas, é un 
feito palpábel. Son co lom, 
bianos, arxentinos, senega, 
les es ou ma rroq u in os que 
percuran unha oportunidade 
na Galiza ao deixar tras de si 
ituacións económicas e so, 

ciais, como mínimo difíciles 
e, en ocasións, abafantes. 
Sónia Casas é un deses ros, 
tos, ten trinta anos, puido 
estudar a carreira de farma, 
céutica en Colómbia e, des, 
pois, tivo duas fillas. As pri, 
meiras en emigrar foron as 
suas irmás, despois decidiuse 
a sua nai. Ela veu detrás, in, 
tegrándose dese xeito á esta, 
tística que sinala que perto 
de mil cincocentos colom, 
bianos actualmente residen 
na província de Pontevedra. 

Con ela trouxo a sua filla 
Carolina de cinco anos e 
Ánxela de un. Non estaban 
todos, atrás quedaba o seu 
home e un fillo deste de dez 
anos que ela criara como 
eu. "Ao chegar en papeis 

todo foron complicacións 
até que a asistente social do 
concello de Pontevedra se 
puxo en contacto co <lepar, 
tamento de Migración da 
CIG e comezou a ua etapa 
d r gularización", segundo 
e nta L is Pér z L ira, r s, 
p n áb 1 d te d partamen, 
t . Cando no m d Xuñ 
d an pa ad chega a Gali, 
za, ónia Ca de cubre 
que está preñada, o cal su, 
p n unha ledfcia compli, 
cación a mesmo tempo. 
Cáritas aloxou no seu piso 
d imigrante a Sónia, a sua 
nai, ás duas fillas e ao neno 
Ornar, recén nacido. 

O obxectivo agora na cen, 
tral nacionalista é abrir un, 
ha suscripción pública para 
"todas aquelas persoas que 

, queiran apadriñar a esta fa, 
mília", coa intención de 
conseguir os cartas para su, 
fragar os gastos dos billetes 
de avión do marido e do ne, 
no de de z anos . A canta 
bancária de Sónia Casas 
pertence ao BBV e é a se, 
guinte: 0182 6620 66 
0201545274. A inseguridade 
cidadá e a violéncia de para, 
militares e guerrilla empu, 
rran a moitos colombianos á 
emigración. Os responsábeis 
desta campaña confían na 
experiéncia de rnoitos gale, 
gos "que coñecen en carne 
própria este drama".+ 
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Celebrouno o 24 de Maio, mentres o Bierzo f íxoo o 18 " 

O galego de Astúrias tamén ten Dia das Letras 
-0- H.V. 

Estudantes dos concellos de 
Návia, Castropol, Tápia, Ei
lao, Grandas de Salime e Vi
lallón, nas terra do Návia-Eo 
dp Principado de Astúrias, 
celebraron o Dia da F:.ala o · 
pasado 24 de Maio. A xorna
da serviu para reivindicar unha 
expresión que canta en grande 
número de talantes ·pero con 
escaso apoio institucional. 

Aproximadamente unhas cin
cuenta mil persoas de todo o 
território situado entre os ríos 
Návia e o Eo, falan unha va
riante dialectal do galega coñe
cida como eonaviego ou gale
ga asturiano . Desde hai dez 
anos vários centros escolares 
de titularidade pública da zona 
cantan cun programa de ensi
no optativo do galega e este 
ano por primeira vez celebra
ron o Dia das Letras, que tivo 
lugar o 24 de Maio. 

Previamente á celebración, o 
alunado que ten como optativa 
a asignatura de galega asturia
no realizou traballos sobre o últi
mo libro publicado nesta varian
te lingüística: Xunta de mitos, de 
Rafael Cascudo. 

Esta era a primeira vez que tiña 
lugar un acto destas caracterís
ticas, pero as persoas que o or
ganizaron manifestaron que te
ñen vocación de continuidade. 
"A partir de agora a nasa inten
ción é celebrar esta data para 
que coincida co Dia de las Lle
tras Asturianas, que se celebra 
na primeira semana de Maio; en 
concreto este ano foi o dia ca
tro. O que aconteceu foi que 
non tivemos tempo para facer 
coincidir unha actividade coa 
outra", explico u Anxélica Fer
nández, unha das profesoras da 
tala que organizou esta festa. 

No plano institucional non exis
te nengunha data oficial para 
celebrar este dia, polo que está 
limitado aos centros de ensino 
nos que se imparte galega de 
Astúrias, unicamente seis colé
xios. "Dividimos aos rapaces 
por ciclos e houbo actividades 
para cada un deles: obradoiros, 
barro, música e. baile, libro fo
rum co autor Rafael Cascudo, 
xogos tradicionais ... Despois 
desas ·actividades tivo lugar un 
xantar e actuacións de música 
tradicional", explica Anxélica 
Fernández. 

"Xuntamos a todo o alunado de 
galega no centro Ramón Cam
poamor de Návia para que te
ñan consciéncia de que non es
tán sós, por exemplo, en Cas
tropol só hai dous nenos que te
ñen esta optativa e teñen que 
ver que en toda a zona hai máis 
alunas que tamén estudan a na
sa fala", explica Anxélica. 

Se nas terras do Návia Eo ain
da están a dar os primeiros pa
sos, no Bierzo está máis con
solidada a celebración da nosa 
língua, asi, o 18 de Maio cele
brouse o Dia das Letras do Ga
lega no Bierzo.+ 

O alunado concentrouse no coléxio Ramón Campoamor de Návia. 

· Paxinas electrónicas do Colectivo Cotarelo Valledor e da revista O Espello. 

Actividade cultural 
A rede é un bon trinque se do 
que se trata é de coñecer o pul
so da actividade cultural relacio
nada coa língua eonaviega. 
Tanto a Mesa de Defensa del 
Galega de Astúrias, MDGA, co
mo o Colectivo Cotarelo Valle
dor, desenvolven actividade na 
internet, ainda que no caso da 
MDGA limítase a aparecer en 
páxinas electrónicas que non lle 
son próprias e que estabelecen 
enlaces co,seu correo electróni
co. A expresión literária propria
mente dita está presente na re
vista O Espello, que tamén ten 
unha versión en papel. No por
tal Vieiras (www.vieiros.com), 
onde existe unha edición local 

'dedicada ás terras do Návia-Eo, 
pódese enlazar con todas estas 

publicacións, asi como cos co
lectivos que as promoven. 

O Colectivo Cotarelo Valledor, 
constituído por sete escritores 
que empregan a língua desta 
zona para a criazón literária, é 
unha organización de difusión 
tanto do galega de Astúrias co
·mo dos instrumentos legais e 
lingüísticos a dispar do eona
viego. O Colectivo canta cunha 
páxina electrónica con informa
ción sobre a situación do idio
ma nesa zona, o marco legal e 
toponímia, asi como enlaces 
cunha gramática desta variante 
do galega, unha biblioteca vir
tual que recolle a obra nesta 
língua e un dicionário en liña 
de eonaveigo e_ castellano. 

O Espello é o suplemento lite
rário da revista A Freita, publi
cación en papel que edita a 
Mesa pala Defensa do Galega 
de Astúrias, pero cuxas re
daccións son independentes. 
Nos sete números do Espello 
publicados até o momento re
cóllense criazóns literárias de 
autores da zona. Ainda que A 
Freita de momento carece de 
edición electrónica, O Espello 
si que canta cunha páxina 
web na que se pode aceder a 
vários dos números xa publi
cados, no a todos, e que, co
mo todas as publicacións en 
liña do galego de Astúrias que 
se citan, ten enlaces coas pá
xinas das restantes iniciativas 
culturais da zona.• 

.. 
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Publícanse os escritos da loita laboral de X. Pérez Berenguer, traball~dor 128 de Citroen 

A vinganz~ dO Zampabolos, 
~ C:. VIDAL 

Cando o dia 4 de Xuño do pa
sado ano morreu Xosé Pérez 
Berenguer, o traballador nv 
128 de Cltroen, nas paredes 
da fábrica de Vigo apareceron 
pintadas na que se podia ler 
"Zampabollos vive". En pou
cas horas mans sen identifi
car tentaban borrar a pegada 
dun traballador que Ingresara 
na empresa en 1959 e a aban
donara coa xubilación apenas 
un ano antes, o 22 de Xullo de 
1999. Corenta anos de de
núncia e loita laboral que 
agora se recollen no libro Zam
pabollos: resistir para vencer. 

Por que molestaba Berenguer á 
Citroen? A resposta está agora 
no libro que o pasado Luns dia 3 
de Xuño se apresentaba en Vi
go. "Ao longo de corenta anos, 
Xosé Maria Pérez Berenguer er
gueu, desde o seu posto de Téc
nico da factoria de automóbiles 
Citroen, un combate heróico 
contra as estratéxia~ do poder, 
os abusos empresariais, as 
mentiras e a indignidade". O tex
to recollido no libro dá boa conta 
da loita incansábel de catro dé
cadas de Berenguer, o traballa
dor que botaba man do pseudó
nimo de Zampabollos para asi
nar multitude de panfletos que, 
introducidos na fábrica, facian 
tremer aos directivos da Citroen. 

En nengun momento dos coarenta anos que pasou na fábrica clesistiu Berenguer da sua loita. 

é tan desigual que acaba por 

P. BERGANTIÑOS 

llos, Joám, Miguel, 
anular as máis firmes vonta
des", escribiu riun texto que re
partiu entre os compañeiros 
asistentes á cea de despedida. 
A traxectória laboral de Beren
guer ia contra as suas próprias 
palabras, nen toda a forza da 
Citroen foi quen de anular a 
sua ''firme vontade". 

.................. ~:::·:~::;..:rr:-::-~ ................. . · ····· ·· ······· ··-··-~.;: ......................... ... 
Francisco e Moisés, 
promotores da edición. 
"Por que este cader
no?", lese no prólogo, 
"quizais por orgullo, ou 
por admiración de tillos 
e traballadores. Igual 
por respecto ou por dé
beda coa nasa peque
na história. Pode que 
por vinganza a tantas 
inxustizas. Pero sobre 
todo por denúncia de 

Palmas pola resisténcia 

Un emocionante aplauso pe
chaba o pasado dia 3 de Xuño 

l ................... -.......... -····-··----_j 

ser do sindicato ama
relo, se mo chegan a 
dicer apresento unha 
denúncia no xulgado", 
afirmaba hai dous 

. anos o traballador 128, 
un home rexo e retran
que l ro como ben se 
transparenta nos seus 
escritos. 

Xosé Berenguer nunca desistiu 
na sua loita. Cando a sua xubila
ción, contábanos nunha entrevis
ta como foi a sua resisténcia du
rante tantos anos. Polo miudo ia 
debullando a degradación laboral 
á que o someteron os directivos 
da factoría, a sua nómina reduci
da até canto podian ou o case illa
mento m.inha fotocopiadora nos 
últimos anos da sua vida laboral. 
A manchea de panfletos que 
amasaba , eran boa proba da sua 
particular revolución _que tanto in
comodaba aos que mandaban na 
fábrica. ''Vós coñecedes compor
tamentos irregulares para con 
moitos traballadores, alguns as 
tedes sofrido, outros estades na 
rua por querer manter unha pos
tura digna e coerente. Nunha em
presa como Citroen non é fácil, xa 
que a loita que se poidera manter 

q acto de apresentación do li
bro. Máis de duascentas per
soas enchian o auditório da CIG 
e, entre elas, numerosos traballa
dores xubilados da multinacional 
francesa que coñecian de primei
ra man a resisténcia de Beren
guer. Cada semana entraba na 
fábrica un escrito asinado por 
Zampabollos que, repartido entre 
os milleiros de traballadores, de
nunciaba as irregularidades da 
grande empresa. Xosé Pérez in,
gresara en Citroén en 1.959 como 
perito industrial e saia da fábrica 
corenta anos máis tarde despois 
de pasar catre diante dunha foto
copiadora. El sabia que ese era o 
prezo que tiña que pagar por 
manter a sua dignidade. "Dentro 
podes vivir ben, se te integras 
non che dan a vara, se estás tora 
estás perdido. Nos amare/os es
tán os que teñen a pasta e o po
der ( ... ) Nunca me .propuxeron 

Os textos que integran 
Zampabollos: resistir pa
ra vencer percorren un 

feítos, situacións e 
comportamenatos 
de xentalla miserá
bel ligada aos inte
reses dunha em
presa, Citroén 
Hispania S.A. -Vi
go, que intentou 
e . intenta pisar a 
dignidade de tra
balladores e tra
ba !la do ras li
bres". Un ano 
despois da mar
te de Zampabo
llos, os directi-

. vos da fábrica, dos que nunca 
ocultou os seus nomes, volven 
irritarse coa sua sinatura. Nen 
borrando as pintadas ao momen
to dan rematado coa memória do 
traballador 128. Como afirmou 
seu tillo Miguel na apresentación, 
duas son as palabras que o defi
nen e as duas inclúense no título: 
"resistir para vencer".• 

Esoutro día veume · á memoria un verso lati
no, da Eneida: 

Infandum, regi.na, iubes renovare dolorem 
("Mandas, raíña, renovar unha dor indicible") 

E a partir del fóronseme ensarillando pal~
bras, polo que foi necesariÓ tirar do fío e 
poñer arde. 

Infando ("que non se pode dicir, horrible, abo
minable") é un adxectivo-procedente do latín. 
infandus que ven senda fandus ("que se pode 
dicir, lícito, permitido") co prefixo negativo 
in. Outro adxectivo negativo é o que engade 
ne, e daí nefando. Fandus remonta a un verbo 
que significa "dicir, falar" do que saíu tamén 
infans, infantis, "neno/nena", que é literalmen
te quen ( ainda) non f ala. De aquí proceden in
fantil e familia léxica, infante/infanta ("fillo ou 
filla non primoxénitos dun rei") e mais inf an
tería ,"corpo militar de soldados de a pé", de 
infantes (do italiano fante), seguramente por
que orixinalmente eran mociños, criados dos 
cabaleiros aos que acompañaban na batalla. 

periodo que comeza nas loitas de 
1972 e remata no mesmo ano da 
sua marte. Son escritos recollidos 
en xornais, panfletos repartidos 
entre traballadores, testemuños e 
cartas personais e mesmo frag
mentos do seu diário persoal. 
Diante deles, unha introdución 
asinada por Amália e os seus fi-

11 "iiiii"'' '"'"''" 
O FÍO DALINGUA 

Nefando 

A partir dos imperativos latinos fas e ne fas 
para dar orde de facer ou de non facer algo 
expresouse naquela lingua a vontade ou a 
prohibición dos deuses (fas/nefas). E os días 
fastos eran os días favorables, expresión da 
vontade divina, durante os que se podía ad
ministrar xustiza e tratar dos negocios públi
cos, cousa que non se podía facer nos días 
nefastos. Nefasto era sinónimo de "impío, 
contrario á vontade dos deuses, maldito, 
desfavorable, perxudicial". Quen decidían 
os días fastos · e nefastos, é dicir o calendario, 
eran os pontífices, as autoridades relixiosas. 
lncluíanse nas listas chamadas Fastos as re
lacións anuais de maxistrados e cónsules, 

cos acontecementos gloriosos da súa vida. 
De aí que fasto e f astosidaae ou f astuosidade 
signifiquen "orgullo, celebración, luxo, os
tentación, pompa". 

O adxectivo fausto, "feliz, favorable, 
próspero" remóntase ao deus Fauno, deus da 
fecundidade dos rebaños e os campos. O con
trario é, naturalmente infausto. É evidente 
que os nomes propios Fausto e Faustino deri
van do adxectivo. Como tamén é o caso de 
Faustulus, o nome do pastor que atopou e 
criou a Rómulo e mais Remo. 

Fato/fata, en troques, é a persoa que se ca
racteriza pola fatuidade. O que non ten 
nada que ver c.oa fatalidade, é dicir o des
tino, os fados. Este destino fatal é o que 
dá nome á canción portuguesa ch!lmada 
fado. 

Non sei se foi o destino quen me fixo lem
brar o verso da Eneida pero o certo é que 
- por fas ou por ·nef as- o que se renovou foi 
un fausto pracer. + 
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Unha senténcia 
de acoso sexual 
nas paredes da empresa 

Ademais de condenar a un vi
xilante xurado ªº pagamento 
de 250.000 pesetas por acoso 
sexual a unha compañeira de 
traballo, unha senténcia 
recente do xulgado do Social 
n2 3 de Vigo abriga á empresa 
de seguridade Antares, con 
sede en Madrid, a publicar en 
todos os seus centros de tra
ballo o fallo xudicial. A titular 
do xulgado, Tareixa Conde
Pumpido considera probado o 
acoso dun vixilante desta em
presa cara á demandante 
quen, ao negarse a manter re
lacións con el, foi vítima dun 
parte de desobediéncia que o 
demandado enviou aos supe
riores. A senténcia condena á 
empresa a indemnizar con 
200.000 pesetas á emprega
da por violación do direito á in
timidade. + 

'Emigración e 
mundo roral', 
congreso en iarcelona 

Olegário Sotelo Blanco, Xo
sé Manuel Bel ras, Emíllo Pé- · 

. rez Tourlño, Xosé Manuel 
Carballo e Manuela López 
Besteiro, son alguns dos 
participantes do I Congreso 
lntemacional de Emigración 
e Mundo Rural Galegas, que 
comezou en Barcelona o dia 
6 de Xuño e que remata o 
dia 8. A situación dos con
cellos rurais, a sua crise, o 
papel dos meios de comuni
cación, o traballo da muller 
emigrante ou a situación do 
agro na Galiza son os temas 
que centran as conferéncias 
e mesas redondas no Con
sello Superior de lnvestlga
cións Científicas da capital 
catalana.+ 

Condenan 
un funcionário 
de Ourense. por ameazas 
a un xomalista 

O Coléxio de Xomalistas 
aplaude a senténcia que con
dea a Alberto Iglesias, avoga
do e funcionário da 
Deputación Provincial de Ou
rense, por ameazas a Xosé 
Manuel del Caño, xomalista 
de Faro de Vigo, pero amosa 
a sua ''fonda preocupación 
diante de práticas e compor
tamentos intimidatórios". Tras 
a publicación por parte do 

-xomal vigués en Abril do 2000 
de várias informacións sobre 
as oposicións da Deputación, 
lglesias·achegouse ao denun
ciante con frases como "hai 
portugueses que por cuarenta 
mil duros matan a unha per
soa" ou "hai velas encendidas 
pola vida das persoas que 
descubriron o tema da oposi
cións, se os aprobados 
tiveran que deixar o seu pasto 
de traballo". A Audiéncia Pro
vincial ratifica o fallo dun xul
gado de Ourense e condena 
ao pago dunha multa de 15 
días a razón de 2.000 pesetas 
diárias. con responsabilidade 
p~nal subsidiária dun dia de 
privación por cada dous de 

- impago.+ 
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Considera que a loita armada non prexudicou eleitdralmente a HB 

ETA non vai decretar unh~ trégua unilateral 
-0- B. LAXE 

Non van existir xestos unila
terais por parte de ETA, se
nón que calquer cámbio de 
postura terá lugar dentro dun 
proceso de negociación. Asi 
o afirman os líderes da orga
nización armada basca nun
ha entrevista que publica o 
diário Euskaldunon Egunka
ria, hoxe, 7 de Xuño. Mentres 
tanto, desde o PNV afírmase 
que ETA organizou unha gue
rrilla urbana para este verán. 

Vai utilizar ETA a guerrilla urba
na todo o verán para pór contra 
as cordas ao novo governo de 
lbarretxe? Desde o PNV consi
deran que asi vai ser e que xa 
non agardaron a que se forma
se o novo governo. Asi, o fin de 
semana pasado, en Bergara, 50 
persoas con tácticas de guerrilla 
urbana copiadas dos Montone
ros arxentinos, tomaron as prin
c i pa is ruas da vila en festas , 
sen que a policia autonómica fo
se quen de realizar detencións. 

Este feito, foi aproveitado polas 
forzas políticas estatais, para 
atacar ao PNV, poñendo a ac
tuación da Ertzaina nestes episó
dios como medida da vontade 
peneuvista de "rachar co pasa
do e loitar contra ETA". Incluso 
os meios de comunicación, co
ma os do Grupo Prisa, que des
pois das eleicións cuestionaron a 
táctica do PP e PSOE, agora, 
mentres semellan defender ao 
Lehendakari, critican a "pasivida
de" da policía autonómica, consi
derando que se non realizan de
tencións é porque non queren. 
Mentres tanto o conselleiro Balza 
afirma que non se poden realizar 
sen entrar disparando as armas. 
Desde o PNV pergúntanse se o 
que queren Madrid e ET A é que 
haxa mortos abertzales. 

Semella que ET A sabe que as di
feréncias a respeito da táctica pa
ra reprimir a ka/e borroka vai ser 
un dos pontos febles, máis que os 
atentados discriminados en si, do 
Governo de lbarretxe, e o ponto 
de fricción, sobre todo, cun PSOE 
que está a debater os apoios e as 
negociacións ao Lehendakari. 

No PP, e en certos médios que 
levaron adiante a campaña elei
toral como unha Brunete Mediá
tica, en verbas de Arzallus e Le
guina, ainda non están tampou
co preparados para un cámbio 

Os destrozos causados por 50 encarapuchados en Bergara volveron a relanzar a polé
mica sobre a Ertzaina. 

de estratéxia que, moitos, consi
deran unha rendición dos seus 
principios. Asi, mentres ofere
cen diálogo e apoio a lbarretxe, 
no fondo séguenlle a facer as 
mesmas críticas, ainda que, con 
distinta linguaxe, abandonando 
a teima de Lizarra, (que trunfou 
eleitoralmente) para centrarse 
unicamente na loita contra ET A. 

A estratéxia de ETA 

Un ha ET A que non semella estar 
disposta a mudar de estratéxia se 
non hai cámbios no marco políti
co de Euskadi. Polo menos isto é 
o que se desprende da entrevista 
concedia a Euskaldunon Egunka
ria e máis a Gara. Nela, ET A afir
ma que non vai realizar nengun 
xesto pala sua parte, incluido, 
claro está, un alto na loita arma
da que alguns viñan anunciando. 

Calquer cámbio por parte de 
ET A, vai vir dado por que haxa 
tamén un troco"no proceso ou 
no marco estatutário". ET A di 
que vai tentar que PNV e EA 
muden e se comprometan co 
"proceso soberanista". Afirman 
que, agora, os partidos no Go
verno, cos resultados acadados, 
teñen as mans libres para rachar 
co marco autonómico e apostar 
por un Estado soberano. 

Porque ET A non semella dispos-

ta a mudar de estratéxia. Consi
dera que a loita armada non pre
xudicou para nada os resultados 
eleitorais de HB. Ainda negan 
con máis cont_\.mdéncia que as 
pasadas eleicións bascas foran 
un referendo sobre o apoio á loi
ta armada polo povo basco. 

Para ETA só houbo uns na
cionalistas que, ante a perspec
tiva dun Mayor Oreja de Lehen
dakari, mudaron o seu voto para 
impedilo, apoiando a lbarretxe. 
Con esta análise, na liña reali
zada por EH, ETA inquire a 
PNV e máis a EA sobre o que 
van facer cos 600.000 votos lo
grados, "se van apostar pola 
construción nacional e a sobera
nía de Euskalherria ou se van 
lexitimar ao Estado español e á 
sua política autonomista". 

Discusións internas 

Mália a estas declaracións, en 
ETA, segundo puido saber A No
sa Terra, existe unha forte discu
sión sobre como adaptar as suas 
accións terroristas ao novo mar
co. Semella que, nas primeiras 
reunións da dirección da organi
zación armada se apostou por 
avivar a guerrilla urbana. Tamén 
se tala de que poderia poñer fin 
aos atentados indiscriminados 
realizados antes do periodo elei
toral, indo a outros moitos máis 

selectivos, que tivesen amplo 
eco propagandístico e moita me
nos contestación social. A maio
ria destes atentados, contra cen
tros simbólicos, poderian reali
zarse tora de Euskadi. 

Serian os militantes máis ~véte
ranos e curtidos os que toma
rían as rendas das accións ar- -
madas, mentres que os elemen
tos máis xóvenes estarian dedi·
cados á loita nas ruas e ás ac
cións de sabotaxes en Euskadi. 

Tamén HB está a debatir a liña 
a seguir nesta noya etapa. Se
mella decidida a acudir ao Par
lamento de Gasteiz, pero non 
se sabe ainda se o fará en con
tadas ocasións ou se integrará 
outravolta na dinámica parla
mentária. 
Ainda non o teñen decidido e, 
seguramente será o 23 de Xu
ño, durante unha Asamblea Na
cional, no que deixará claras as 
liñas a seguir. As discusións 
que se están a realizar nas dis
tintas asambleas locais mostran 
unha confrontación de critérios 
moi polarizada en duas liñas, 
como poucas veces se ollara na 
esquerda abertzale. 

Unha tendéncia pretende ser au
tónoma ante a poi ítica de ET A, 
abandonando o mimetismo e fa
cendo unha política própria. Ou
tra, pretende continuar coa ten
déncia marcada despois de que 
se rachara a trégua e que puxo 
fin á refundación do HB. Uns pre
tenden negociar co PNV, outros 
agardan que·, os feítos, leven a 
ese partido a chamar por HB. 

Destas discusións e dos seus re
sultados vai depender, por exem
plo, que a corrente Aralar se con
virta en organización autónoma, 
apresentándose como un novo 
referente na esquerda abertzale, 
que se condene ou non a ka/e bo
rroka, ou que mude o voceiro na
cional de HB. Amaldo Otegui está 
cuestionado e tentase que Rafael 
Diez Usubiaga actue coma un ho
me de consenso entre as duas li
ñas, para preservar a unidade. As 
conversas e as discusións, nestes 
dias, son intensas. A entrevista 
con ETA vai resultar clarificante 
para a toma de postura de moitos 
abertzales, ainda que, coma sem
pre, terá que ser lida en clave 
basca e en clave interna, pois, 
moitas veces, un cámbio de pala- . 
bras esconde un importante cám
bio de estratéxia. + 

Arredor de Castelao 

De Mª Pilar Garcia Negro _ 
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ERC anúncia estreita 
colaboración 
cos socialistas cataláns 

O líder de Esquerra 
Republicana de Catalunya 
(ERC), Josep Lluís Carod
Rovira, confirmou que na 
próxima lexislatura achegará 
elos co Partido Socialista 
Catalán (PSC). "É máis 
probábel un cenário de 
colaboración cos socialistas 
ca un pacto con 
Convergencia i Unió (CiU)", 
afirmou o líder republicano, 
"ainda que isto non significa 
que lles vaiamos dar un 
talón en branca". Para 
Carod-Rovira, isto non 
supón ó final da sua . 
estratéxia de equidistáncia 
entre PSC e CiU, que lle 
reportou un aumento de 
votos nos últimos anos pero 
recoñeceu que a política do 
governo de Jordi Pujol está 
afastándose do ideário 
nacionalista que eles 
pretenden para Catalunya. 
"Renunciou aos nasos 
intereses nacionais e prefire 
seguir atado polo 
nacionalismo español de 
direitas." + 

Interior r!gulariiará 
imigrantes 
a grande escala 

O ministro do Interior, 
Mariano Raxoi, anunciou 
que o Governo ten 
previsto estender a to_do o 
território do Estado 
español a aplicación 
flexíbel da Lei de 
Estranxeria, para poder 
regularizar os imigrantes 
aqui residentes atendendo 
a critérios de arraigo e 
razóns humanitárias, ao 
xeito dos modelos 
aplicados en Catalunya, 
Valéncia e Múrcia, entre 
outros lugares. Ademais, 
o ministro explicou que 

·· desta medida quedan 
excluidos todos aqueles 
estranxeiros que 
chegaran ao estado 
despois do 23 de Xaneiro 
deste ano, data na que 
entrou en vigor a nova 
lei.+ 

Els segadors 
só se cantará 
nas clases de música 

O hino de Catalunya non se 
ensinará nas clases de 
matérias xerais, contra o que 
quixeron entender os que 
convertiron nunha polémica 
a iniciativa do Departament 
d'Ensanyament da 
Generalitat de Catalunya. O 
proxecto deste 
departamento é que se 
ensine Els segadors nas 
clases de música, xunto a un 
repertório de "cancións 
populares catalás e outras 
que deberán respostar á 
multiculturalidade das aulas". 
Mentres o PP advertiu do 
"perigo de rematar cantando 
hinos nas escalas, como 
«nos tempos escuras»", 
Pujol afirmou que "só se me 
pode criticar que Els 
segadors non se ensinase 
antes".+ 
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A5 propostas de refonna de Fráncia e Alemaña incluen cámbios radicais no funcionamento do Parlamento europeu. A.N.T. 

Alemaña e Fráncia discreparn sobre os-eixos da futura UE 
• • T • ª 

O proceso de federación-
será a base da futura constitución europea 

. : ; ·, _, --

-o- CÉSAR LORENZO GIL encher de contidos a nova Europa, dotada no 
'- futuro dunha constitución própria, auténtico ei-

Fráncia e Alemaña están decididos a protagoni·~- ,xo qu~ ·decidirá --qu~- papel xogarán os cidadáns. 
zar o proceso de federación dos povos que Para o galo, cómpre que se manteña a'autono-
compoñen a Unión Europea (UE). Os seus res- mia dos estados-nación; ·para o xermano, estes 
pectivos primelros ministros, Gerhard Schroder deben ceder gran parte das suas competéncias 
e Lionel Jospin, explicaron as suas ideas para . a un gpve!no ~qn plenos po_deres en Bruxelas. 

:;,!~·)._··.:. ;; .. ..:1 -·~~~ • ; :¡ ~-; ' ' •• :. l ' •. • • 1. ~"' . ~ 

Meses despois da formaliza
ción do Tratado de Niza -pen
dente de ratificación-, que re
colle os direitos fundamentais 
dos cidadáns europeus, vários 

líderes polític9s_ vinqulqdos coa grandes ideas estruturais do-
socialdemocrácia avogan por minan o plano da estratéxia· 
avanzar rapid'a·menle cara á > para- chegár a unha federación. 
aprobación dunha constitución Fráncia e Alemaña, através 
europea. De momento, duas dos seus primeiros ministros, 

:.~ ' , ~, \ ;·. - 't 

xa explicaron publicamente cal 
é o xeito que eles teñen de ver 
ese futuro. 

No nivel político, Gerhard 
Schroder, chanceler alemán , 
considera que Europa debe 
construírse ao xeito da Repú
blica Federal Alemana. Cada 
unha das identidades na
cionais de Europa terian un es
tátus de rexión autonóma fede
rada ca resto das que compo-

: Nogueira: 'Galiia H~nefícióSe dO'fin das fronteiras' 
1 -· . . ' 

· .1 · Nos deseños do futuro da UE, 
'.. 1 Galiza ten 1T1Óito· que dicir e moi

.,._, · 1 to" .. ~u,e ga_ñ;~r -éo51 aprobación 
-f~_ •• I dun :.!'flarco ú~ico· ·para todo o 

. continente .. As1 o ere o eurode-
~·~,, 1 putado dÓ BNG Camilo Noguei

A · 1 · · ra: "Se· Galiia ~sufriu moito o pe
. 1 so ·das Jroateiras dos _vellos es
.· I tados ~bsolutos, co fin desas 

fronteiras;_ ten moito que gañar 
l porque· a dinámica europea será 
1 máis aberfa para o noso país." 

1
1 

Para ó parlamentário · naciona-
lista, ese novo· papel qµe pode 

1 · xogar Galiza te~á (noito que ver 
1 coa vontade política do pavo 
I galego;_"$eremós o que· queira-

mos ser. ·'Para estarmos no pri-
~ 1 meiro plano da política europea, 
1 para defendermos a nasa pes-
1 ca, a nosa agricultura e a nosa 
.1 indústria, por exemplo, ternos 

1 
que pelexar nas institucións que 
deciden o noso futuro." 

1 • ~· : 'P ... ·-:-- 1 :'-~r.' !J ·-..r · ;~ 
rori ria ca'pital belga un meiran
de protagonismo para os entes 
subestatais. Os representantes 

- ~te Catalunya, Valónia e FJan
dres (Bélxica), Salzburgo (Aus

Nese intento, Nogueira coida 
fundamental un governo na
cionalista galegó, que antepoña~ '. 
as necesidades .do país a cal
quer oufro discurso. "Se ternos 
claro que Galiza é o máis im
portante, podemos conseguir 

. . tria), Escócia (Reino Unido), 

• que os galegos decidamos o 
noso futuro, nun- plano único na 
história. Se os nacionalistas le
van o leme da poi ítica galega, é 
posíbel obter moitos máis triun
fos que con governos· depen
dentes de Madrid." 

Os direito• dqs r.~i~ns . . ",' 

· Este ideário do BNG ten o re
frendo doutras iniciativas políti
cas que se están a producir en 
Bruxelas nas últimas semanas. 
O pasado 28 de Maio, os presi
dentes de sete rexións autóno
mas de cinco estados, reclama-

· Baviera ~ Renánia do Norte
Westfalia (Alemaña) asinaron 
un documento conxunto, ao 
que se .pQderá!'l ·ª~~rir todas as 
rexións que ~si ~S._oliciten, para 
recordarlles aos ;estados que o 
seu papel no futuro da UE é 
decisivo, xustamente nun intre 
no que se está d~patendo o es
tátus de cada institución no 
conxunto;da unióri. , 

Este 'grupo dos sete' pediu po
der participar directamente nas 
discusións sobre as suas compe
téncias, un esclarecimento des
tas para que non sirvan de arma 
política na relación entre estados 
e rexións. Ao tempo, consideran 

que as réxióris deberian ter unha 
maior responsabilidade en áreas 
como mercado interior, coesión 
económica e social, política re
xional, política agrária, investiga
ción e educación.• 
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ñen Europa. Oeste xeito, a Co
rriisión ~uropea si teria plenas 
competéncias e poder de deci
sión. 

En canto ao poder lexislativo, 
ademais do Parlamento euro
peu, Alemaña propón a criación 
dun espécie qe Senado, com
posto por repres~ntantes dos 
.estados e rexións. Esta cámara 
substituiría o Consello de Minis
tros, auténtico motor en matéria 
legal nestes momentos. 

Segundo o deputado do Blo
que Nacionalista Galego na 
Eurocámara, Camilo Nogueira, 
o modelo.político de Schróder 
é ben progresista e ábrelles as 
portas aos entes con identida
de própria que non posuen un
ha estrutura estatal. "Se enten
demos Europa como uhha uni
dade de intereses e solidarie
djtde entre os povos europeus, 
cómpre que todos os que se 
sintan pertencentes a este pro
xecto poidan participar ache
gando as suas particularidades 
e reclamando o respeito á sua 
identidade." 

"Fráncia non pode ser 
só unha rexión' 

A visión de Lionel Jospin, nes
tes aspectos, está baseada na 
protección do estado-nación , 
sobre a base actual. Para o 
francés, non é posíbel enten
der as estruturas estatais cun
ha óptica de rexións federa
.das. O peso político dos ac
tuais estados, segundo a sua 
opinión, debe seguir senda 
moi forte logo da aprobación 
da constitución. "A reforma de
be darse máis nos contidos ca 
nos recipientes". Para conse
guilo, o Consello (formado por 
xefes de estado e de governo) 
aumentaría os seus poderes , 
incluso para poder disolver o 
parlamento. 

Camilo Nogueira considera que 
as ideas de Jospin respecto á 
configuración política son máis 
conservadoras. "Debemos ter 
en conta que a configuración 
de Europa estará controlada 
polos cidadáns. Son eles os 
que van decidir cal é o modelo. 
Claro está que os vellos esta
dos que se criaron na época 
absolutista xa non teñen cabi
da e están abrigados a mudar 
radicalmente." 

Outra causa é o modelo econó
mico de Alemaña e Fráncia. 
SchrOder exixe restricións nos 
fundos estruturais. Ao tempo, 
avoga por devolverlles aos es
tad os cartas competéncias 
económicas, arestora nas 
mans da Comisión, como a po
lítica agrícola. 

Fráncia, en troques, reclama 
que o funcionamento económi
co europeu se coordene e sexa 
igual para todos os estados . 
Jospin quere criar un Fundo 
Social Europeu que protexa os 
direitos dos traballadores, res
gate as identidades culturáis 
da tendéncia mundializadora e 
facilite a integración entre as 
diferentes rexións europeas 
através da solidariedade dos 
máis ricos cos menos desen
volvidos. 

Para Nogueira, a proposta fran
c~sa, neste ponto, é impecábel. 
"E a proposta máis profunda de 
todas, a única que deseña o tipo 
~e sociedade que queremos ter. 
E moi progresista e define per
fectamente o papel de Europa 
no mundo."+ 
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A direita económica do Reino Unido 
confía na 'Terceira vía' para conservar a libra 

Os conservadores 
fan campaña 
a prol do laborista Blair. 
-0-C.L. 

As elelclóns do Xoves, 7 de Xuño, no Reino Unido, converté
ronse nunha carreira de apoios para o actual primeiro minis
tro, o laborista Tony Blair. Mália que o Partido Conservador 
mantén a sua forza orgánica, o candidato William Hague non 
conseguiu mobillzar nen sequeros votantes tradlcionals da 
direita británica. Médios de comunicación e grandes empre
sas confian en que o novo governo laborista administre a 
sua vitória con rigor e salve a libra -esterlina como moeda. 

Mentres que no continente se 
ere que o triunfo de Tony Blair 
nos comícios xerais abriralles 
as portas da illa ás ideas euro
pefstas que queren ampliar o 
mercado do euro ao norte dp 
Canal da Manga, ao pé de 
Downing Street, sede do go
verno, pénsase que os labo
ristas non van dar nengun pa
so neste sentido. A integra
ción do Reino Unido no club 
do euro non parece doada, se 
atendemos ás reticéncias dos 
grandes empresários e a certa 
base social euroescéptica, ca
paz de tirarlle a Blair o que 
agora pretender darlle se se 
esquece das diferéncias pro
priamente británicas. 

Contodo, o medo ao euro foi a 
única arma que William Hague 
puido utilizar para devolverlles 
aes conservadores parte do 
apoio eleitoral que perderon 
en 1997. O líder direitista pen-

atención entre os cidadáns 
británicos, demasiado afeites 
a que as suas decisións, inclu
so as económicas, non veñan 
de ninguén máis ca do primei
ro ministro e a raíña. 

Mais os laboristas escriben 
con letra máis grosa outras 
promesas eleitorias e adían o 
debate sobre a integración to
tal na UE para cando estea 
solucionado o "pequeno asun
to" da renovación presidencial. 
Blair promete máis investi
mento en protección social. 
"Construiremos hospitais e es
colas", di a cotio o ainda pri
meiro ministro. Este compro
miso é a base do seu discurso 
socialdemócrata, diluído na 
espesura das medidas de cla
ra inspiración neoliberal, tan 
aplaudidas por médios como 
The Times, propriedade do 
magnate Rupert Murdoch. 

sa que Blair lles mente aos . . . ·--~·- :..1\ 
británicos, ao negar na casa o _, O único perigo coque conta a 
que asente en Bruxelas. Ha- reválida de Blair é a certeza de 
gue recorda o pacto entre que o eleitorado laborista vai 
Blair e o chanceler alemán tomar a xornada de comícios 
Gerard Schroder para deseñar con tranquilidade, qu!i;ais ex-
unha Europa ao seu gusto, cesiva. "Todos os voto~ son 
onde o euro funciona como ar- necesários. Ninguéh se, ·con-
ma ao servizo das suas eco- verteu en Premier cos inquéri-
nomias, as duas máis fortes ·tos", afirmou Blair .nun dos 
xunto coa francesa. seus derradeiros mítins'. Para 

A ninguén se lle escapa que .a 
breve história do euro benefi
ciou os países que quedaron 
fora da unión. A libra esterlina 
non deixou de revalorizarse 
entanto a moeda europea ia 
perdendo fol diante do dólar. · 
Esta cuestión séguese con 

animar a ,participación, os la
boristas ensaiarón-actos elei
torais· menos multltudinários 
do normal, cun achegamento 
directo aos cidadáns, tan di
recto que ás veces acabaron a 
puñadas, como no caso do mi
nistro "boxeador" que inter
cambiou golpes cun opositor.+ 
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O Estado español, acusado · 
de defender a ditadura en Guinea Ecuatorial 
O Estado español foi denunciado 
diante da Comisión de Direitos 
Humanos das Nacións Unidas 
por apoiar activamente a ditadura 
de Teodoro Obiang, en Guinea 
Ecuatorial. A acusación xurdiu da 
Asociación para la Solidaridad 
Democrática· con Guinea Ecuato
rial (Asodegue) e implica tamén 
aos Estados Unidos no mante-· 
mento do réxime de Malabo. 

Grupo africano, é responsábel 
de ter aprobado unha resolu
ción que elóxia moitos aspectos 
do governo guineano e rexeita 
ben poucos. 

Segundo esta asociación, o tex
to da resólúción aprobada polo 
Estado espaf\QI está0 ditada lite
ral mente polo gabinete de 
Obiang: Entre~as falsidades que 
denúncia Asodegue figuran o 

Para os membros de Asode- ·teito de-.qu~ se diga neste docu
gue, a d~legáción española - mento que se ·respecta a liber-
diante desa me_sma comisión, dade· de infQimación,,de opinión 
xunto áós Estados Unidos e ao e expre~ióJi.:ªrriais do direito á 

l f 

. \ 

.... O\ •••• -~~ .- ; ·(- _ • 

.· 

estimular e ~ro occi6n 
de persoos e entidades voluntarios 

entidades cun funcionamento pré 
en Golido de dous anos · 

un tolol de 1 O millóns de 
3 cotegortos: proxectos u 
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prensa libre, cando vários xor
nalistas tiveron que exiliarse por 
medo ás represálias do ditador. 

Ese documento tamén afirma 
que se está dotando o Parla
mento de autonomía e de que 
se están a dar pasos cara á de
mocratización en forma de redu
cións de penas de cadea e in
dultos. "O certo é que a Cámara. 
de representantes está só ocu
pada por leais ao ditador e ser
ve para ratificár as suas deci
sións. As vantaxes penitenciá
rias son unha mera anécdota" .. • 
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~O derrotado G_arcía oferece estabilidade para garantir a transición democrática 

Toledo confiaralle a política_ económica de Peru 
a un ex alto cargo do FMI 
~ CÉSAR LORENZO GIL 

Peru disponse a entrar nunha 
iiova xeira política e institucio
nal logo da vitória de Alejan
dro Toledo nas eleicións presi
denciais do pasado Domingo, 

'3 de Xuño. O presidente eleito 
xa anunciou que tentará inte
grar todas as forzas políticas 
no seu novo gabinete. O que 
xa parece totalmente decidi
Cto é que Pedro Pablo Kuc
zinsky, ex alto cargo do Fun
do Monetário · internacional 
(FMI), controlará a política eco
nómica. Desde a oposición, 
Alan García exixiu todo o apoio 
dos seus partidários para posi
bilitar que o país abandone de-
1in itivamente o fujimorismo. 

Alejandro Toledo Manrique, de 
raza índia, criado nunha pobre 
família de 13 irmáns, considérase 

. a sí mesmo "un erro estatístico". 
Obrigado polas caréncias econó
micas a traballar como pastor ou 
limpabotas, conseguiu unha bol
sa para estudar en Stanford (Es
tados Unidos) e formarse como 
economist~. Por primeira vez, un 
cholo -nome co que se designan 
os índios en Peru- chega ao po
der pola via democrática. O seu 
mandato, de cinco anos, que co
mezará a finais de Xullo, terá que 
lidar con moitos e graves proble-

~leiandro Toledo celebrou a vitóña cun mitin máis eleitoral ca institucional. 

,.mas de todo tipo; unha tarefa que 
vai precisar algo máis ca carisma 
e boas intencións. 

O primeiro que terá que resolver 
Toledo. (vencedor co 52 por cen
to dos votos) é o empobreci
mento progresivo do 80 por cen
to da povoación. Desde 1990, a 
renda diminuiu nun 20 por cento 
e as clases máis baixas perde
ron case o 100 por cento do seu 
poder adquisitivo. O fujimorismo, 
que fixo ricos aos funcionários, 
poi íticos e xornalistas leais,. des
trozou a economia do país e en
tregoulles ás transnacionais es
(tranxeiras os sectores estratéxi
cos máis importantes. 

Neste ponto, a receita do presi
dente eleito seguirá as indica
cións do FMI. Co nomeamento 

de Pedro Kuczinsky como minis
tro, parece óbvio que Peru conti
nuará unido á cadea latina de 
obediéncia debida ás normas 
desta institución, xunto con Brasil 
e Arxentina. Toledo xa anunciou 
que pansa eliminar a pobreza 
dándolles traballo e salário. Para 
conseguilo, pretende privatizar 
todos os servizos públicos para 
facelos rendíbeis e lograr a sua 
expansión. Ao tempo, cos gaños _ 
obtidos nas vendas, haberia di
ñeiro suficiente para sanear o or
zamento nacional e encarar polí
ticas sociais máis amplas cás ac
-tuais, atinxindo a saúde, a edu
cación e a nutrición. 

AXusti:zar o vello rexime 

Outro dos peares da actuación 
do novo réxime democrático en 
Lima ha ser a persecución dos 
crimes cometidos ao abeiro da 
época de Alberto Fujimori. Ale
jandro Toledo anunciou a aper
tura de negociacións coas auto
ridades xaponesas para lograr a 
extradición do ex ditador ali refu
xiado e promete reconverter os· 
servizos secretos, controlados 
por Vladimiro Montesinos, nunha 

Segurido acordo do Gonsello de Administración 
de 31 de Marzo de 2000, convócase aos accio~ 
nistas de PROMOCIÓNS CULTURAIS GALEGAS 

S.A., con domicílio en Vigo, rua do Príncipe 22, á 
Asemblea Xeral Ordinária que se celebrará na citada 
sede social o día 8 de Xuño ás · 17 horas en primeira 
convocatória e o dia 9 de Xuño á mesma hora en se~ 
gunda e definitiva, bruxo a seguinte · 

ORDEDODIA 
1.- Informe do Presidente do .Consello de Admi~ 
nistración. 
2.- Exame e aprobatión no seu caso, do Balance, 

Conta de Resultados e Memória e Informe de 
Xestión correspondénte ao exercício de 2000. 

3 .- Renovación estatutária de cargos societários. 
4.-Rogos e perguntas. 

En Vigo, a 31 de Marzo de 2001 
Xosé Femández Puga 

( Conselleiro Delegado) 

maquinária destinada a depurar 
responsabilidades, xustamente, 
dos seus anteriores dirixentes. 

A idea final, compartida por to
dos os grupos políticos do país, 
é sentar diante dos xuíces o ex 
presidente e o seu asesor Mon
tesinos, ademais de vários altos 
cargos do Exército e funcioná
rios de diversas áreas. Pero a 
posibilidade de que a xustiza 
acade a alguén máis cós res
ponsábeis políticos directos pa
rece unha andrómena, xusta
mente nun intre no que se quere 
gardar a estabilidade do país. 

No labor de construción de tra
bes para garantir o erguemento 
da nova paisaxe política, ten 
moita importáncia o apoio dos 
Estados Unidos. Temerosos 
dunha vitória de Alan García, os 
observadores convocados polo 
Pentágono estadounidense en 
Peru saíron satisfeitos. O man
temento do statu quo económi
co é unha boa notícia para Was
hington, moi interesado en man
ter a sua influéncia no flanco sul 
da zona de operacións do 'Pro
grama Colómbia'. A ex secretá-

ria de Estado norteamericana, 
Madeleine Albright, felicitou per
soalmente o vencedor e desta
cou a felicidade do seu país "por 
outro triunfo da democrácia". 
Queda claro que a operación 
para acabar coa inestabilidade 
no Pacífico latinoamericano 
triunfou, tras o acordo co gover
no colombiano, a dolarización 
do Ecuador e a tibieza institucio
nal de Ricardo Lagos, en Chile. 

O perdedor (47 por cento dos 
sufráxios) Alan García demos
trou a -sua experiéncia política e 
o dominio total dos padróns elei
torais na mesma noite dos comí
cios. Cun discurso sereo e de 
estadista, lembrou que a vitória 
de Toledo era, por riba de todo, 
unha oportunidade para a demo
cráica, "despois de tantos anos 
de abusos" e prometeulle ao 
vencedor todo o seu apoio para 
sacar o país adiante. O presi
dente eleito agradeceu o xesto 
pero prefire asegurar unha alian
za estratéxica cos partidos de
rrotados na primeira volta, chave 
no Congreso dos Deputados, 
para iniciar, ao seu xeito, a refor
ma da Constitución de 1993. • 

N ovo horário 
do Departamento 
de Administración 

de Promodóns Culturais Galegas S.A. 
A NOSA TERRA. 

A té finais de Setembro 
funcionará de 9 a 1 7 horas 
ininterrompidamente. 
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Daniel Ortega, 
favorito nas eleicións 
nicaraguanas 

Nicarágua celebra eleicións 
presidenciais en Novembro 
e os inquéritos xa colocan 
os candidatos na sua posi
ción na grella de saída. Se 
arestora se realizasen os 
comícios, o gañador seria 
Daniel Ortega, ex presiden
te do país e candidado do 
Frente Sandinista de Libe
ración Nacional (FSLN), co 
37 por cento dos sufráxios. 
No segundo lugar quedaria 
o líder do Partido Liberal 
Constitucionalista, que go
verna o país nestes 
momentos, Enrique 
Bolaños, co 29 por cento. 
Este dado foi valorado con 
tranquilidade polo FSLN . 
"En anteriores eleicións, a 
esquerda sempre apareceu 
encima nos inquéritos pero 
acabou por perder nas vo
tacións". Os sandir\istas 
pretender tirar partido das 
graves acusacións de 
corrupción que pesan sobre 
o presidente Amoldo 
Alemán.+ 

O Banco Mundial 
financiará a Shell 
en Nixéria 

O Banco Mundial 
confirmou a concesión 
dun empréstimo de 15 mi
llóns de dólares a un 
intermediário financeiro 
que proporciona servizos 
de subcontratación para a 
empresa petrolífera britá
nica Shefl. Este crédito 
permitiríalle á 
corporación gañar moito 
diñeiro a cámbio de 
permitir certo desenvolvi
mento económico no Del
ta do rlo Nfxer, un desen
volvimento baseado uni
camente na extracción de 
cru. A compañia ainda ten 
pendente un xuízo pola 
morte do activista da trlbo 
ogoni Ken Saro Wlwa, 
aforcado polo governo dl
tatorial nlxerlano, supos
tamente, inducido pola 
petroleira. • 

A policia inglesa 
enfróntase coa colónia 
asiática de Leeds 

Con vários feridos acabaron 
os enfrontamentos entre a 
policia inglesa e vários cen
tos de mozos orixinários de 
Bangladesh. O conflito 
comezou no bairro de 
Harehills, unha zona na ql!e 
conviven várias étnias. A 
causa da rebelión da comu
nidade asiática ten a ver coa 
violenta detención dun dos 
viciños, tamén procedente 
de Bangladesh, "que foi gol
peado e rociado con gas pa
ralizante", tal e como confir
maron os manifestantes". 
Segundo o informe policial, 
esta explicación carece de 
fundamento e considera que 
as protestas dos asiáticos 
son "accións de delincuentes 
comuns, sen nengun compo
ñente de reivindicación 

· racial."• 
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Pontoalización 
Gostariamos de matizar a trans
crición dalguns parágrafos da 
nosa entrevista publicada neste 
xornal o pasado 31 de Maio. 
Cando se di que "igual que 
acontece neutros ámbitos como 
o da história, os galegos seguen 
a ser moi incultos", pretendia
mos dicer que aos galegos se 
nos seguen a ocultar intenciona
damente moitas etapas da nosa 
hjstória poi ítica e literáriá. 

Na redacción que fai referéncia 
ás novidades da nosa História da 
Literatura Galega, cítanse como 
tal os estudos das "reseñas sobre 
a autoría dos Códices Calixtinos", 
cando o que debería reseñarse é 
o novidoso traballo do estudo e 
interpretación das rúbricas expli
cativas dos cancioneiros profa
nos galego-portugueses. 

Outra das navidades que citamos 
fai referéncia á aparición de nu
merosos textos líterários antolo
gados, algo pouco habitual na 
maioría das histórías da literatura 
anteriores; en nengun caso nos 
referíamos a textos inéditos.+ 

ANXo Gó.MEZ SANCHEZ E 
MERCEDES QuEDCAS ZAS 

Pobres galegas 
en Barcelona 
Ante a polémica suscitada na Ga
liza pola apresentación do "Infor
me sobre la ·xarxa d, atenció a les 
persones sense sostre" elaborado 
polo departamento de Benestar 
Social do Concello de Barcelona, 
onde se afirmaba que "das perso- · 
as atendidas, a maioria son de fo
ra de Catalunya, maiorttariamente 
son de Andalucia e Galicia", o 
Centro Galego de Barcelona, ao 
que lle solicitaron várías veces a 
sua opinión -en concreto na per
soa do seu presidente- através 
dos distintos meios de comun
ciacíón galegos, desexa facer pú
blicas as seguintes observacións: 

1.- O informe ten por obxecto 
anunciar á cidadanía de que o 
Concello de Barcelona dispón 
de centros 90 atención primária 
especializados en asistir ao gru
po social denominado "persoas 
sen teito", que acto seguido defi
ne como persoas caracterizadas 
"pola sua inestabilidade na resi
déncia e a prática transeunte". 
Certamente trátase de indivi
duos que viven na marxinación. 

2.- Cómpre desmarcar pois des
te grupo, agás casos isolados, 
ao conxunto da colónia galega 
de· Catalunya. Motivo polo cal o 
Centro Galego non reaccionou 
máis que pontualmente ante a 
situación de indixéncia dos gále
gos que aparecen na cidade en 
calidad e de "povoación flotante". 

3.- Se ben o Informe alude nun 
capítulo á procedéncia dos "sen 
teito", como se transcrebe máis 
arriba, mencionando que a maio
ria son de tora de Catalunya, e 
apontando Andalucía e Galiza co
mo lugar de orixe de boa parte 
dos mesmos, compre matizar, se
guindo a leitura dos próprios da
dos facilitados polo Informe, que 
se "un 29% dos sen teito" proce
den da própria província de Bar
celona, un 28% do estranxeiro, e 
un 40% do resto do Estado, dos 
que alguns veñen da Galiza, ou
tros de Andalucia, etc. o que os 

ANOSATERRA 

Suso Sanmatrin 

Assi ralClU 
ZARA T ~ust S.A. 

dados revelan en realidade é que 
a minoria máis numerosa é de orí
xe catalana. Cómpre talar de frac
tura do tecido social catalán? O 
único que se deriva dos dados fa
cilitados, máis alá do modo en 
que foron revelados, é que existe 
unha porcentaxe probabelmente 
estábel de povoación marxinada 
que se despraza dunha cidade a 
outra da península. E que se trata 
dunha porcentaxe que non revela 
graves desequilíbrios sociais, pe
ro si persoais. Deben ser pois 
atendidos, pero desde logo recla
man antes respostas médicas ou 
asistenciais que políticas.+ 

ÜLEGÁRIO SOTELO BLANCO 
PREsIDENTE 00 CENTRO 
GALEGO DE BARCELONA 

Rianxo, 
campá de pau 
"O galega non protesta, emigra", 
escribia A.D.R.Castelao no seu 
Sempre en Galiza. "Rianxo, 
campá de pau" é un dito dos 
máis vellos rianxeiros. 

Con estes antecedentes non é de 
extrañar que no concello tampón 
da comarca da Barbanza se viva 
como se vive. 
E digo conce-
llo tampón por
que éste, o 
meu Rianxo, 
leva anos ac
tuando como 
tal. Rianxo, 
feudo comar
cal do socialis
mo, amortigua 
os efectos dos 
governos do 
PP nos de
máis territórios 

. da comarca. 
Asi, se se des
tinan centos 
de millóns pa
ra o derrubo e 

~ nova constru
ció n da casa 

·consistorial, 

Seen Boiro 
están a piques 
de disfrutar 
dunha moderna 
piscina tratada 
con ozono, en 
Rianxo 
podemos 
disfrutar (todo o 
ano e de balde) 
dapraiada 
Torre. 

praza de abastos e aparcamento 
no viciño concello de Boiro, en 
Rianxo seguimos cunha aberra-

ción arquitectónica coma a praza 
de abastos e cunha casa da cul
tura dotada única e exclusiva
mente- das cimentacións (iso si, 
chorada en todas as consellarias 
e organismos públicos con posibi
lidade de financiarnento). Se en 
Boiro están a piques de disfrutar 
dunha moderna piscina tratada 
con ozono, en Rianxo podemos 
disfrutar (todo o ano e de balde) 
da praia da Torre, en Taragoña, e 
da do Pazo, no propio Rianxo, en
galanadas cos aceites e escabe
ches que a conserveira Cortizo 
S.A. verte directamente ao mar. 

Xurxo BorrtWÍS 
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Se choven os millóns para cons
truir un centro de interpretación 
dos castros de Abanqueiro (en 
Boira), o concelleiro de cultura, 
xuventude, deportes e tempo de 
lecer (!) dé Rianxo ten que xustifi
car coa "enorme cantidade de pa
trimónio co que conta España" o 
abandono e intento de ocultación 
dos restos do Castelo da Lua 
"aparecidos" no novo paseo marí
timo (en construción???). 

lso si, en Rianxo náda se conse
gue por partidismos. Todo o que 
se fai débese ao traballo, ao sacri
fício nos presupostos municipais, 
ao traballo, aos chores do noso al
calde (Pedro Piñeiro) por deputa
ción, consellarias e en todos os 
actos públicos con algun home de 
poder, ao traballo, a poñer11e boa 
cara a todo bicho Vivinte (por ver 
se algo cae) e ao fraballo. 

E é que a terra na que un nace 
é diferente a todas as outras, 
que senón .. .! Ánimo don Pedro, 
quizáis algun dia! + 

MARcos X. AGRELO YÁÑEz . 
(RlANxo) 

C.J. _Cela e 
a cultura galega 
Escrebe sobre a polémica que 
surxiu no parlamento galego 
despois de que "supostamente" 
o BNG afirmara que o escritor 
Camilo José Cela non era gale
go. Primeiramente dicir que nin
guén .discutiu que o escritor -sexa 
ou non galego, como se quixo 
dar a entender nos médios de 
comunicación (manipulación? ... ). 
Cela por suposto que é galego, 
como tamén o son Castelao, Ro
salia, Méndez Ferrin, X.M. Bei
ras, Manuel Fraga, A Bella Ote
ro... etc., isto supoño que non o 
discute ninguén ... , o que criticou 

1 
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Antón Reixa· 
dirixirá no cine 
O Lápis do 
Carpinteiro, e non 
El Lapiz del 
Carpintero como 
teiman os titulares 
dos xornais 
galegos a diário. 

Xosé Fernández 
Viéitez, alcalde de 
Silléda, non quer 
que unha rua de 
Bandeira leve o 
nome de Ramón 
de Valenzuela, un 
home clave da 

1 resisténcia anti-1 
1 franquista en 
1 Bandeira relatada 
1 no seu libro Era 1 
1 Tempo de 
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Apandar. 
"Valenzuela 
-explica Viéitez-
era dun partido e 
nós, doutro". 

Ruiz lribarne, 
delegado do 
ministério de 
Defensa en 
Pontevedra, está 
contento porque 
ve a Galiza como 
un viveiro de 
soldados 
profisionais. Igual 
de voluntários non 
lle interesabamos 
tanto. 

Douscentos 
vintecinco quilos 
de hachis 
gardados na . , 
Delegación do 
Governo central 
en Nafarroa, 
desapareceron. A 
Guardia Civil, que 
custodiaba dia e 
noite o material 
evaporado, 
investiga unha 
pista segura. 

El Juli recebeu 
un pinchaso. No 
palco, a Duquesa 
de Lugo, case 
cho_ra. Me gustan 
los toreros 
valientes, dicia a · 
sua antecedente 
penal (a dor non é 
diversión) Isabel 
11. 

1 Unha festa se·n 
viña é como Fraga 
sen Cacharro". A 
frase é do cronista 
da RG Luís Rial, 
que facia de 
pregoei ro en 
Pantón. Cando lle 
chamaron a 
atención, dixo que 
sé referia ao 
cacharro do 
viña.+ 
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o partido nacionalista foron as 
elevadísimas axudas que recebe 
da Xunta a asociación da que é 
proprietário este escritor obxec
tando que Cela non pertence á 
cultura galega por non escreber 
na nosa língua. Cal é a polémi
ca?, por qué o cabreo de don 
Manuel e os seus "artistas"? 

·Na literatura galega nunca se in
cluiu a un escritor que escribira 
en español, inglés, chinés ... por
que o galego é a língua própria 
de Galiza, como ben podemos ler 
no Estatuto, e loxicamente para 
entrar na cultura do teu país o pri
meiro que terás que facer é de-

- tender a tua língua. Agora ben, 
poderase dicer que na Galiza o 
español tamén é língua oficia_I. 

Que pasaría se na cultura galega 
se incluisen tamen aos escritores 
que escreben en español? Pois 
nada máis e nada menos que o 
galego acaba-
ría morrendo 
irremedia-
belmente, xa Na literatura 
que os escrito-
res que escre- galega nunca se 
besen en gale- incluiu a un 
go, ao ver que 
tamén podían 
facer literatura 
galega escre
bendo en es
pañol, acaba
rían tódos es-

escritor que 
escribira en 
español. 

cribindo nesta língua, que xa a ní
vel de masas e de território é a lín
gua que máis perspectivas edito
riais ten. Aqui está a clave, o que 
queren conseguir os señores do 
PP é acabar coa língua galega, 
nen máis nen menos, dando mos
tras do seu carácter interior neo
franquista e o que é mais grave, 
non sabendo distinguir entre "cul
tura española" e "cultura castelá". 

E senón fixense no caso de Ei
re, onde incluíndose o inglés na 
cultura irlandesa acabaron coa 
fermosa língua celta dese país. 
Se queremos defender a língua 
cultivémola e vivamos con ela, 
senón estaremos contribuindo a 
deixala morrer. 

As axudas recibidas por esta 
asociación son escandalosas, re-

cebe máis que todos as aso
ciacións galegas xuntas. Como 
ben dixo un dia o señor Almunia: 
"O PP governa para os seus ami
gos". O noso idioma tamén esta a 
ponto, a ponto de esmorecer.+ 

LEOPOLDO ÁLV AREZ GONZÁLEZ 
LEO~GALIZA@AIRTEL.NET 

Cantas minicentrais 
máis? 
Asi que, segundo a Consellaria de 
Obras Públicas, o proxecto inicial 
de construir ao redor de 300 mini
centrais nos rios ·galegas vaise re
cortar e quedar tan só en 100 até 
o ano 2005. Que critérios se se
gue para esta cifra? Vanse aceitar 
os primeiros cen proxectos que se 
apresenten?, van esperar a que 
todo o que queira apresente un 
proxecto e logo elexir os cen me
llares? En base a que? Por que 
cen e non duascentas ou quiñen
tas ou cincuenta? Ten a Xunta al
gun estudo sobre onde seria acei
tábe I unha minicentral e onde 
non? Existe algunha planificación 
para preservar cando menos unha 
parte dos rios galegos da avarícia 
das eléctricas? ... 

Nengunha destas perguntas ten 
unha resposta por parte da Xun
ta, o que pon de manifesto unha 
política absolutamente errática e 
sen sentido. A realidade dia a dia 
dinos que praticamente todos os 
ríos galegos teñen algun proxec
to de encoro, 
que estes po-
den ir en tra-
mos de rio Praticamente· 
salmoneiros, 
en zonas de 
cabeceira, en 
espácios in
cluidos na Re
de Natura 
2000, etc. A 
realidade dia 
a dia dinos 

todos os rios 
galeg~s teñen 
algun proxecto 
deencoro. 

que nos últimos dous anos sai
ron no DOG ao redor de 70 (si, 
setenta, xa quedan menos para 
cen e faltan catro anos para o 
2005) novos proxectos de enca
ros, ademais doutras dez solici
tudes de modificación ou amplia-

ción de encoros xa existentes. E 
a realidade dia a dia tamén nos 
di que o de minicentrais é un 
concepto relativo, -hai presas de 
20 metros de alto (mesma altura 
que un edificio de 7 pisos)- hai 
proxectos que anegaran 7 km. 
de rio (Ulla) ou 12 km. (Lérez); e 
que asi consideraba a minihi
dráulica, nen é mini, nen moito 
menos pode ser considerada un
ha enerxia renovábel nen limpa. 

Por se isto non abondase, a Xun
ta, a proposta do Conselleiro de 
Poi ítica Territorial, ven de decla
rar o plan hidroeléctrico de Galiza 
Costa como de incidéncia supra
municipal. É dicer os concellos 
onde se pretenda radicar un en
cero non teñen nada que dicer, 
todo o decide o señor conselleiro. 
As protestas dos concellos xa 
empezaban a molesta¡, cantos 
menos atrancos mellor. Todo o 
poder para o conselleiro, todos 
os ríos para as eléctricas. E todo 
na semana que se celebra o dia 
mundial do médio ambiente. Qua 
vadis Xunta de Galiza. + 

XoAN LOUZAO RODRÍGUEZ 

Eucaliptos atávicos 
A pesares de ser unha árbore alóc
tona traída das antípodas por Frei 
Rosendo Salvado hai máis de cen 
anos, existen exemplares no noso 
país que foron quedando de xeito 
que a sua altura e o seu perímetro 
fan deles árbores cértamente colo
sais, imensos, que só a un tolo se 
lle ocorreria sacares deles unhas 
vigas para unha casa; árbores que 
son monumentos naturais e que 
producen en nós perplexidade e 
asombro, como esa xente vella 
que posúe tantísima vitalidade que 
nen sequer os mozos somos quen 
de seguir. Polo xeral estes eucalip
tos dos que estou a falar atópanse 
en xardins públicos, alamedas e lu
gares semellantes para deleite e 
admiración dos paseantes, ou dos 
namorados que gravan no seu 
tronco os nemes con corazón e tre
cha; ao ser o anterior certo de todo, 
resulta unha extraña sorpresa can
do acontece o contrario: que eses 
eucaliptos como catedrais góticas, 
xigantes e imensos, se atopen nun 

lugar inzado de abandonos, como 
se a xente e as autoridades deses 
lugares fosen tan cazurros para 
non coñecer a imensa riqueza que 
teñen, xa que. esas árbores fonnan 
parte da memória colectiva de vá
rias xeracións. Estou a falar dun lu
gar concreto que se chama Bordel, 
na parróquia de Sandansóns, con
cello de Abegondo: ali atópanse 
dous eucaliptos posibelmente dos 
máis vellos do país, e que nada te
ñen que envidiar aos da Alameda 
de Santiago, por pór un exemplo 
bastante coñecido, ali, no médio 
dun silveiral, á beira da Torre de 
Peito Bordel, que ampara ñas suas 
ruinas a coñecida lenda das cen 
doncelas que esixian os mouros 
neses tempos imemoriais, lenda · 
que tamén ternos noutros lugares 
de Galiza e de Portugal, ruinas que 
teñen ese bato de romanticismo e 
ao mesmo tempo esa repugnante 
presenza dunha restauración de 
pena, da que é mellor non falar. Un 
lugar que oferece unhas posibilida
des imensas no caso de aplicar 
ben o binómio da xestión do patri
mónio histórico-artístico co patrimó
nio ecolóxico, artellando un espácio 
no que os produtos de ambas reali
dades (história e natureza) fique 
perfectamente integrado, criando 
unha paisaxe idílica para goce dos 
sentidos e disfrute da alma. 

Pero en fin, lírica aparte, o feito 
de que Abegondo sexa un "con
cello de futuro" cicais implique o 
crecente abandono de todo o que 
signifique algun referente ao pa
sado, a aposta por un futuro que 
prescinde do anterior, feito com
pletamente ex novo, baseado 
nun urbanismo de edificios a sa
co, como se viver en piso fose al
go máis fino e polo tanto máis 
digno que morar nuñha casa ve-
1 la; os postulados ideolóxicos 
deste xeito de facer as cousas 
son ben claros: a devaluación ab
soluta da nosa história e da nosa 
antropoloxia, o implícito desprezo 
de todo o que ven dado pola tra
dición, do legado das xeracións 
anteriores; én fin, que todo isto 
nos pon en relación coa especu
lación imobiliária, coa filosofia do 
consumismo e outras cousas . + 
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Xinetes 
A NOSA TERRA N2 990 na tormenta 

Un feixe de antoloxias poéticas 
para o cámbio de milénio 
Arturo Casas prepara unha escolma 
coa opinión de máis de duascentas persoas do mundo literário 

-0- CARME VIDAL 

As antoloxias poéticas muid, 
plicáronse no último ano. 
Nunca na nosa história literá, 
ria agromou tanta escolma de 
escritores contemporáneos en 
tan pouco tempo. Para sair do 
século de Luciano Rodríguez e 
Teresa Seara, D'Efecto 2000 
de Letra de Cal, A tribo das 
baleas, de Helena González, 
ou A poesia é o gran milagre 
do mundo, de Maria do Ce, 
breiro con poetas do Pen Clu, 
be, on alguns dos últimos tí, 
tulo . En preparación está a 
antoloxia consultada de Artu, 
ro Ca as, unha selección que 
sairá da opinión de duascentas 
persoa relacionadas dun ou 
outro xeito co mundo literário. 

O d1a 15 de Xuño remara o 
prazo que Arturo Ca a e tabe
leceu para receber a resposta 
aos inquéritos que mandou a 
duascenras duas persoas entre 
as que e atopan poetas, críti
cos, antólogos, profe ores, edi
tores, xomalistas ou membros 
de consellos de redacción de 
co eccións e revi tas poéticas. 
Estimou o número atinado para 
que a mostra fara representati, 
va e rivera Lexitimidade. A ca
da un dos consultado sol ici, 
tou elle a elaboración de duas 
nómina , unha con quince au
tores e outra con dez Libros. 
Cos re ultados da votación ela, 
borarase unha antoloxia con-
ultada da cri ción poética en-

tr an s 1976 e 2000. 

ca o, pap 1 de Artur 
a é máis que dun antólo

g u o, do sel i nadar 
da per oas que coa ua opmt n 
farán a selección de obras e au
tores. Sen embargo, xa 6 o en
vio das máis de duascentas car
ta o istema de eleición pon 
na antoloxia, que o ano próxi
m publicará a editorial Tris
T r ro, un ponto de atención es
pecial. O autor remftese á ten
tativa de 1935 de Filgueira Val
verde -nunca publicada- para 
dicer que, en todo caso, a 
modalidade non é orixinal e, 
coa templanza coa que analisa o 
feito literário ~xplica que "non 
hai que ter a sensación de estar 
facendo a antoloxia definitiva, 
as causas mudan e cómpre ser 
humildes". Ao seu ver, fronte 
ao que pode acontecer con ou, 
tras etapas, "cos poetas dos no
venta non hai un critério con
sensuado e as antoloxias non 
pechan como noutras épocas. 
Son tamén ferramentas de loita 
nas que os críticos e os antólo
gos estabelecen unha estratéxia 
para intervir no panorama lite
rário". A idea de Arturo Casas 
toma carpo, por exemplo, ao 
comprobar como non eoinciden 

A obra da poeta Chus Pato está presente en várias das últimas antoloxias publicadas. Pilar Pallarés será a autora galega da pró
xima escolma de literaturas peninsulares Horizontes poéticos. 

os autores seleccionados nas 
duas antoloxias de poetas novas 
publicadas por Xerais, Para sair 
do século e A cribo das baleas . 

Para Casas, a releváncia das an, 
toloxias reside en que actuan 
"coma un mapa do momento 
que dá idea do conxunto do que 
e está a escreber, ainda que 

apresentan o problema de suplir 
para alguns leitores a consulta 
dos libros dos que se seleccionan 
textos que, en poesia, supoñen 
unha unidade especial" . 

É consciente Arturo Casas da 
expectativa que está a producir 
a elaboración da antoloxia con
sultada polo próprio mecanismo 
de elaboración. Serán os núme
ros os que seleccionen os textos 
poéticos pero, ao tempo, o pro
fe or, poeta -retirado, segundo 
afirma- , e crítico anúncia que 
ten en mente a próxima elabo
ración dunha antoloxia -esta si, 
segundo o seu critério- de poe
mas en prosa do século XX. 

Outra década de Luciano 
Rodríguez 

E os poetas dos noventa tiveron 
tamén unha antoloxia asinada 
por Luciano Rodríguez, desta 
volta en colaboración con T ere, 
sa Seara. O autor de Desde a pp.
labra, doce voces (Barqdona, 
1986) libro que escolmou a poe
sia da coñecida como xeración 
dos oitenta, volveu unha década 
despois con Para saír do século 

(Xerais), unha selección de poe
tas dos noventa. "A función do 
antólogo non cambiou pero si a 
receitividade social. O que se 
pretende desde unha antoloxia é 
que sexa unha liña de horizonte 
para que os leitores se podan 
adentrar no mundo poético pero 
non debe excluir a leitura dos li
bros. Antes había máis curiosi
dade e agora o ruido é excesivo 
polo que se perciben menos as 
voces", afirma Luciano Rodrí
guez, ao respeito da distinta re
leváncia pública que teñen as 
antoloxias das duas décadas. 

"Unha antoloxia ten que ser 
sempre selectiva, é unha obra de 
autor cunha visión particular e 
tampouco hai tantas que in~ 
cluan estas condicións, amáis 
hai que deixar á marxe as rela
ci.Sns personais á hora de anali
sar a obra dos autores" afirma 
Luciano Rodríguez, gabancioso 
de que nunha ocasión o apoda
ran de "galerista de poetas". A 
fins de ano espérase a publica
ción dunha nova antoloxia da 
sua autoria. En Horizontes poéti
cos escollerá cinco criadores da 
xeración dos oitenta das cinco 
culturas peninsulares, nunha 
obra que incluirá poemas de 
obras publicadas, textos inéditos, 
entrevistas e un CD con recita
dos dos participantes. Pilar Pa
llarés será a autora escollida para 
representar a literatura galega. 

Tamén selectiva é a recén apa
recida A tribo das baleas. Poetas 
de arestora (Xerais), a antoloxia 

trilingüe en galega, castelán e 
inglés, da autoría de Helena 
González que recolle poemas de 
trece autores. "A antoloxia se
gue senda un dos acontecemen
tos canonizadores máis agarda
dos, controvertidos e tidos en 
conta á hora de fixar a produ
ción poética dun período deter
minado, polo que o · antólogo 
asume un protagonismo como 
mediador cheo de responsabili
dade", afirma a autora no prólo
go. Sen embargo, González ad
virte tamén que a sua non quer 
ser unha antoloxia fundacional 
"senón unha aposta probada por 
novas poetas" na que tenta ofe
recer "unha mostra panorámica 
do máis indicativo, interesante, 
prometedor e axitador que le
mas na poesía dunha década, 
por iso aparecen nomes e liñas 
diferentes entre si". 

Vinteun son os autores escol
mados en d ~Efecto 2000 a anto
loxia publicada por Letras de 
Cal sobre a escolla dos máis de 
cen poetas que publicaron o seu 
primeiro libro na década dos· 
noventa. Foi unha votación en
tre os dezaoito poetas membros 
do consello editorial a que con
duciu á elaboración da nómina 
coa que á fin se construiu a an
toloxia. Amáis, no marco da 
Festa Mundial da Poesia organi
zada polo PEN Clube apresen, 
touse A poesia é o grande milagre 
do murido, unha escolla de poe
mas de trinta autores da entida
de elaborada a cargo de Maria 
do Cebreiro. + 

, 

~ RAMIRO FONTE 

ffoescenario do Barbican, templo 
sagrado da música e residencia da 
London Symphony Orquestra, apare
ce Kennedy e toca el só un concerto 
de Bach. Este violinista é moi consi
derado. Discípulo favorito de 
Menuhin, o americano aparece alí 
enteiramente vestido cunha estética 
okupa. Chupa de coiro. Botas milita- . 
res. Folgados pantalóns. Cabelos de 
pelopincho. Un anténtico desastre. 
¿Será isto unha performance? As dúas 
xaponesas que teño diante de min 
aplauden emocionadas, e eu comezo a 
non saber qué pasa, por qué lle permi
ten a este Kennedy que saia así vesti
do, rompendo tódalas convencións, as 
boas maneiras que gardaron tódolos 
músicos que o precederon. ¿Será un 
acto de filantropía? ¿Será unha home
naxe ós músicos da rúa, que veñen do 
Leste cos seus violíns? Logo infórma
me de que sempre fai así e que, como 
é un xenio, ós xenios hai que permi
tirlles o que lle negamos ó resto dos 
mortais e que Kennedy ten moita 
sona entre os exquisitos melómanos 
de todo o mundo, e que todos saben 
que, anque vista como un punkie sero
dio, este Kennedy toca o violín coma 
un anxo. Eu era un privilexiado que 
asiste a un verdadeiro acontecemento. 

Ásí mesmo decátome de que 
aquel disco que tivera na man, e que 
estivera a piques de mercar (a música 
dos Doors interpretada por unha sin
fónica) é del. Xa non teño disculpa. 
Fágolle un oca a este Xinetes na tor
menta, entre o jazz e Shostakovich, 'ó 
que me estou achegando dun xeito 
tímido, como convén facer coas 
grandes músicas que expresan as tra
xedias de todo un século, e póñome 
a escoitar os temas de J im Morrison, 
a voz de Jim Morrison no violín de 
Kennedy, a fin de cantas eu tamén 
fun daqueles que escoitaron un cen
to de veces riders on the storm. Quen 
non sabe volver ás vellas cancións, 
tampouco sabe atapar as futuras . 

X doors concerto, arranxado por Jaz 
Coleman e interpretado pala Sinfóni
ca de Praga, é unha obra de hoxe e 
unha auténtica sinfonía de corte clási
co, onde se van prolongando e somen
tendo a todo tipo de variacións os te
mas recoñecidos: Riders on the storm, 
Spanish Caravan, Light my fue, The 
end ... Todo el acaba converténdose 
nunha especie de réquiem polos mar
tas da Guerra do Vietnam. A literatu, 
raque acompaña o disco proponnos 
unha lectü.ra que me atrevería a cha
mar política. Música de réquiem, nun
ha encrucillada na que estarían Morri, 
sons a Guerra do Vietnam, Apocalyse 
Now, Conrad e este Kennedy que se 
atreve a subir ós escenarios da clásica 
cunha estética herdeira dos 
movementos de finais dos sesenta. É · 
como se todo encaixase: estes mesmos 
días seica Coppola reestreou Apocalyp
se Now, con cincuenta minutos roáis, 
e dixo que a película era Vietnam por~ 
que Vietnam fora, xustamente, unha 
loucura. Unha guerra que moitos sol
dados fixeron en ácido, ó ritmo dun
has músicas de rock que para nós soa
ban liberalizadoras. Nós daquela 
escoitabamos Xinetes na tmmenta, sen 
decatarnos de que eran os xinetes da 
apocalipse. E este Kennedy (sen dicilo 
e pedíndolle de prestado os temas a 
Morrison) encadea os temas nunha 
música de réquiem. Volvo escoitalo 
esta mañá, mentres lle dou cabo ó 
artigo. E eu, que non sabía nada, can, 
do o vin aparecer alí, e que saín antes 
dun pequeno bis, para escándalo das 
<lúas mozas xaponesas que, como todo 
o mundo sabe, sempre esconden unha 
violinista. • 
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• Meiro akicou 
o ~ural RÓck 
ª9 coleGtivo 
Luita Verde 
Cel~brouse o Sábado 2 de Xuño 
o festival Rural Rock 2001 que 
org~izan anualmente os rapa, 
ces da asociación xuvenil de 
Meito, en Bueu. Participaron 
Repike na Vrea, de Fene, Urbano 
Cabrera, de Gondomar, Oh 
Well, de Cataluña, Bastantes 
Llon, de Santa Uxia de Ribeira, 
e Eskorz.o, de Gr~ada, Cada 
ano o festival adídase a un 
coleC:tivo do Mortazo e nesta 
oca.Sión os benefícios foron des, 
tinados a Luita V rlrde, grupo 
ecoloxista que traballa pola con, 
servación e, mellara do entorno 
natural da comarc;a. • 

• Visitaaos 
traballos artesans 
de Viladonga 
en Compostela 
Desde o Mércores 6 de Xuño 
pódese visitar no Museu do Po, 
vo Galega a exposición "Os tra, 
baltos artesans no Castro de Vi, 
ladonga", que permanece aberta 
até o dia 30 de Xuño. A mostra 
percorre a etnografía e a história 
através dos traballos que practi, 
caban os povoadores do Castro 
de Viladonga. Están presentes 
. na exposición metal, ouriveria, 
carpintería, cerámica, tecido, 
cestería, coiro, pel e pedra. • 

• Arquitectura 
latinoamericana 
en Pontevedra 
Cinco arquitectos latinoameri, 
canos participan no ciclo de 
conferéncias organizado polo 
Coléxio de Arquitectos de Pon, 
tevedra, que comezou o dia 6 e 

remata o 8 de Xuño. "Arquitec, 
tura latinoamericana. A nova 
xeración" é o título do ciclo que 
se inaugurou coa preséncia do 
mexicano Bernardo Gómez, pri, 
meiro prémio da Bienal de 
Arquitectura de Buenos Aires. 
O Xoves 7 de Xuño as ponéncias 
corren a cárrego do arquitecto 
mexicano Isaac Broid e o brasi, 
leiro Mario Biselli. As conferén
cias do último dia son impartidas 
polo chileno Mathias Klotz e po, 
lo arxentino Gerardo Caballero. 
As charlas teñen lugar ás oito da 
tarde no Auditório Caixanova. • 

• Apreséntase 
en Compostela 

. . ,, 
. a asoc1ac1on 
O Pedroso 
Cun café,debate organizado o 30 
de Maio no Café Momo 
celebrouse a apresentación da 
asociación cultural O Pedroso, 
que quer dinamizar a vida cultu, 
ral da comarca de Compostela. A 
Cidade da Cultura foi obxecto 
<leste primeiro acto titulado 
"Cultura envasada ao vazio 
(Cuestionar o incuestionábel)", 
debate no que participaron Ro, 
berta Vidal Bolaño, Felipe Arias, 
Antom Garcia e representantes 
da asociación de actores. T amén 
estiveron convidados Jose Mª 
Pérez Bustero para falar da expe, 
riéncia do Guggenheim e un re
presentante da asociación cultu
ral "Abril en Maio" para tratar a 
experiéncia da Expo 98. • 

•Encontro 
de embarcacións 
tradicionais 
enLugo 
Durante a xomada do Sábado 9 
de Xuño celébrase en Lugo o I 
Encontro de Embarcaci6ns 
Tradicionais de Rio, organizada p0' 

la asociación Barcas do Miño e o 
concello de Lugo. As once dama-

ANOSA TERRA 

•Elena Anaya, Tristán Ulloa e Luís Tasar, . 
protagonistas de O Uípis do carpinteiro 

Elena Anaya. 

O vindeiro 2 de Xullo comeza a 
rodaxe, en dez semanas, de O [a, 
pis do carpinteiro, a película base
ada na novela de Manuel Rivas, 
que vai contar cun orzamento 
de 500 millóns de pes~tas. San, 
tiago, Ferrol e A Coruña serán 
os escenários da fita, dirixida 
por Antón Reixa. Os 
personaxes da novela seráp in, 
terpretados na película por Tris, 
tán Ulloa, no papel de Daniel 
Da Barca, Elena Anaya, que xa 

traballara na fita de Xavie Vi
llaverde Fisterra e que ene ma 
nesta a Marisa Mallo, e L ís T º' 
sar, que asume o papel do arce, 
leiro Herbal. Rivas e Reix~ 
apresentaron a fita en Vig o 
Martes 29 de Maio, nun a to no 
que o presidente da entid · e, 
Xúlio Femández Gayoso, un
ciou o financiamento dun 20% 
da parte de Portozás Visió , 
produtora da fita xunto a ore
na Films. • 

................................................................................................. 

ñá ábrese a exposición "Do batu; 
xo ao carocho'~, unha mostea de 
embarcacións fluviais galegas e 
portuguesas. Unha hora máis tar, 
de o Restaurante O Muiño, no 
Parque do Miño, acolle as confe, 
réncias: Joao e lvone Baptista, do 
Museu de Esposende imparten a 
charla "Barcoo e barcas do Minho 
(dos rios Minho, Lima e . 
Cávado )"; Oiga Gallego, do Ar, 
quivo Histórico Provincial de Ou
rense analisa "As barcas de pasaxe 
no Antigo Réxime como mono, 
pólios señoriais", e Xosé Manuel 
V ázquez, da Asociación Barcas do 
Miño fala das "Barcas conservadas 
e propostas para o futuro". Ás 
duas da tarde, degustación da gas
tronomía das ribeiras e ás cinco, 
Festa da Barca, con probas de na
vegación no rio, exposición de re
cursos turísticos e artesans dos 

concellos de ribeiras e acompaña, 
mento musical a cargo do grupo 
etnográfico Maria Castaña. 

A agrupación "Barcas do Miño" 
naceu coa finalidade de, perdi, 
dos os usos tradicionais, percurar 
novas utilidades para as barcas 
como o turismo cultural. "A va
riedade de modelos, froito de 
adaptacións ao meio e á socieda .. 
de, é un exemplo da riqueza cul
tural. Valorar as embarcacións 
próprias axuda a manter a iden- · 
tidade das ribeiras", din.• 

• Napeklelas, 
o proceso 
identitário 
da mulleren 
Espacio Aberto 
O centro de formación Teatro e 
Danza. Espacio Aberto, de Com, 
postela, acolle de Luns a Xoves, 
entre os días 4 e 14 de xuño, a 
video-instalación Napeldelas, coa 
que Rosa Hemández intervén no 
recibidor do centro. A video
instalación Napeldelas nace a 
partir do conceito identidade, do 
feito de ser muller. Hemández 
interpreta esta identidade cam
biante, sempre en proceso. "Na
peldelas é unha metáfora dun 
fragmento da realidade de moi-

tas mulleres, afectadas polo fi ito 
de ser muller. Através da si les 
acción de envolver a miña e ra 
con tanza, deformando os m us 
rasgos, impedindo a visión, d ¡, 
cultando a respiración e a fal , 
coartando a libre expresión o 
rostro, experimento na miña pel 
a trampa", di. Nacida en Fr cia, 
Rosa Hemández comeza a afi n
dar no campo da perfomanc 
con Carlos Ne ira, con quen (eva 
asinado traballos de mane ira 1 
conxunta. O horário de vistas é 
de dez a unha e media, e de ca
tro e media a cito e media na rua 
San Pedro, 48, baixo. • 

• A Biblioteca 
de Santiago non 
estará construída 
até o 2004 
Nunha resposta ao deputado na
cionalista no Congreso, Francis
co Rodríguez, o Governo sinala 
que se adxudicará a redacción 
do proxecto da Biblioteca de 
Santiago de Compostela duran, 
te este mes de Xuño. Ainda que 
os orzamentos xerais prevían o 
comezo das obras dentro deste 
ano 2001, o Governo central si, 
nala que a contratación da obra 
e o seu início terá lugar durante 
o ano que ven e a obra finalizará 
no primeiro semestre do 2004. • 

O Clube Alexandre Bóveda despídese cun macro--recital de poesia 
Noventa e tres per oas leron versos adicados a Ourense 
"Non hai unha razón especial. 
Despois de once anos, coidamos 
que os obxectivos que nos mar .. · 
carnes, acadáronse, e é preferíbel 
autodisolverse que continuar uti
lizando o nome para a inactivi
dade". Dun xeito simples, Benito 
Losada explica a despedida do 
clube cultural Alexandre Bóve
da da vida da cidade de Ourense. 
Precisamente un dos logros aos 
que fai referéncia-é o título de fi
llo predilecto da província para 
quen Hes outorgou o nome. Qu, 
rense ten hoxendia unha activi
dade cultural máis rica que no 
ano 1990, grácias, en parte, á la
boura desta asociación que orga
nizou debates cívicos sobre a ci
dade, e instaurou iniciativas co
mo os roteiros de A Esmorga, a 
Bienal da Caricatura, ou os En, 
contras de Escritores Ourensáns. 

Os máis de douscentos sócios 

Marcos Valcárcel, Xosé Lois e Ánxeles Cuña participaron na leih,ra_ de despedida. 

plantaron unha semente que, en 
palabras dos promotores do clu
be cultural, seguirá a medrar má, 
lia. a disolución deste. A despedi
da fíxose dunha maneira espe, 
cial. Aproveitando a publicación 
por parte de Marcos Valcárcel 

dunha escolma lírica titulada 
"Ourense, erare rio, verde val. A 
cidade na voz dos s.eus poetas", 
noventa e tres persoas, moitas 
delas ·socias, leron o Mércores 6 
de Xuño ·no Liceo Ourensán os 
versos de diferentes autores e 

épocas. O alcalde Manuel Cabe
za encabezaba unha lista na que 
se incluíron Etelvino Blanco, 
Xavier Paz, Xose Manuel Cid, 
Xosé Lois "O Carrabouxo", Xosé 
Manuel del Caño, Pura e Dora 
V ázquez, Manuel de Dios, Aveli-

no Pousa Antelo, Maribel Ou
teiriño e Anxeles Cuña Bóveda, 
entre outros moitos. Cada un de, 
les leu un poema da escolma de 
Valcárcel que inclue a autores 
como Afonso X, Lamas Carva, 
jal, Euxénio Montes, Méndez 
Ferrin, Celso Emílio, Bouza Brei, 
Xosé Anxel Valente, Manuel 
Outeiriño ou Chus Pato. 

Non houbo traumas na despedí, 
da, só versos para a cidade de 
Ourense e un agradecimento 
sentido para os que apoiaron a 
asociación. "Esta despedida do 
clube debe ser asumida sen nen, 
gun dramatismo nen afán necro
lóxico, só como a evolución na, 
tural dun colectivo que ten ta
mén os seus ritmos de vida", din 
os membros activos do clube 
que, de calquer xeito, remarcan 
"que todo ten que morrer, pero 
tamén todo permanece".• 

A 
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Damiáne 
Resalgario 
Título: Terá as túas balas/ Resalgario. 
Autores: Xabier Cid / Antonio Reigosa. 
Editan: Sotelo Blanco/ Xerais. 

Viaxaremos hoxe a dúas colee, 
cións emblemáticas no mundo 
da letras, concebidas pensando 
nos máis ¡;lovos. Literatura, li, 
teratura. T anto coma calquera 
outra, ás veces inclusive mellor, 
non irnos nós descubrir agora a 
calidade dos criadores galegos 
que escreben a sua obra pensan, 
do nos leitores máis novos, que 
está amplamente recoñecida. 
T erá as túas balas (Xabier Cid) 
vén editada na colección 
DOCExVJ NTEDOUS de Sotelo 
Blanco e Resalgario (Antonio 
Re igosa) na Merlín de Xerais. 
Ambo foron di tinguidos no 
2000, a de Xabier Cid foi finalis, 
ca do Lueiro Rey e a de Antonio 
Reigosa gañou o Raiña Lupa. 
Viaxemos pois, collámolos nas 
mans e sintamos a sua máxia, 
volvamos ser cativos p0r unhas 
horas, non hai mellar prémio, 
mellar técnica de relaxación. 

Sempre que se abre un libro, ábre, 
se a porta á sorpresa. No caso de 
Terá.as túas balas, ademais das pró
prias da hisrória que se nos coma 
hai outra. Esa outra proporciónan, 
nola os señores e/ou señoras que 
deciden en que colección han de 
ir as obras literarias. Porque a no, 
vela de Xabier Cid é unha novela 
negra e, a verdade, non demos 
con nengunha razón convincente 
pola que non puidera ser editada 
na colección literária normal. Da, 
mián, o protagonista, é un asasino, 
unha persoa que fixo da marte o 
eu método de vida. Na novela, 

dánseno algúns dados da sua vida 

A obra de Xabier Cid sitúase nun ambiente urbano de porto indushial. 

anterior, pero o asunto central é o 
traballo que agora ten que realizar. 
Mentres o prepara e o leva a cabo, 
irnos coñecendo ao artista da mor, 
te, porque Damián non é un asasi, 
no calquera, ademais de ser moi 
bon no seu (a proba é que nunca o 
pillaron) non fai as cousas de cal, 
quera maneira, ·agarda deica ato, 
par o momento, o intre no cal a 
expresión final da vítima adquira 
ese significado especial (lernbra, 
neste detalle, a actitude de Antón 
e Basílio en Un pequeno f avar, a 
preciosa e pouco recoñecida peza 
dramática do binómio J .A.M. & 
Anxo L. Baranga, na mesma edi, 
torial) que para Damián é algo su, 
blime e debe cadrar co tipo de vi, 
da da persoa. en realidade, as víti, 
mas importan porque son vítimas 
e propícian o modo de vida de Da, 
mián. E tampouco é que a arte de 

matar sexa centro da novela. O 
centro da novela é a relación de 
Damián co mundo. A relación co · 
mundo dunha personaxe marxinal 
que se comporta e actua como cal, 
quera persoa normal pero que 
dentro da sua cabeciña aniñan 
pombas negras, ideas raras que o 
fan peculiar. Por iso, ademais da 
do protagonista, as personaxes que 
importan son as outras, os que o 
contratan e as xentes próximas á 
vítima, e importan porque nos 
permiten saber como pensa Da, 

. mián. Damián, o asasino misterio, 
so, imprevisíbel, que se camufla 
deica ser parte da vida das vítimas 
(sen que das o saiban, claro). 
Mesma a trascendéncia da trama 
delictuosa é ben cativa porque o 
que é realmente atractivo da no, 
vela é a figura de Damián, a gravi, 
dade das corruptelas resulta secun, 

dária face a un asasino que merca 
continuamente libros de poesía. 
En cada un dos cinco capítulos, 
iso é así. Capítulos breves (como 
tamén o é a novela) nos que se re, 
corre ao fragmentarismo. A histó~ 
ria de Damián está contada por un 
narrador omnisciente en terceira 
persoa que se mostra hábil á hora 
de pasar do abstracto ao concreto, 
da teoria aos actos concretos. T º' 
da a novela é un contínuo abaneo 
entre o abstracto mundo da teoría 
e o dos actos concretos. T eorias, 
abstraccións que Damián escrebe 
na sua libreta para que nós o coñe, · 
zamos mellar e non perder el 
conciéncia de si mesmo. Por outra 
banda un narrador típico que dota 
ao discurso dun cerro humor agi;e 
e cáustico que 
apreciarán os 
amantes da 
novela negra 
e que deica 
entrever unha 
praxe vital na 
cal apenas hai 
lugar para a 
poesia, para a 
beleza, para o 
que realmente 
importa neste 
val, mentres 
consumimos 
os nosos dias 
entregados a 
futilidades in, 
trascendentes. 
Estabelécese 

Cidéun 
narrador que 
dota ao 
discurso dun 
certo humor 
agre e 
cáustico que 
apreciarán os 
amantes da 
novela negra 

tamén un xogo de narradores, pois 
este non é o único, xunto aos 
"eles" (representan un modo de 
vida e de pensamento que Da, 
mián non soe compartir) e as ano, 
tacións na libreta de Damián. Al, 
go que contribue a dar variedade a 
unha narración na que o enxeño 
ten moito que dicer e di, própria 
de un autor que coñece os recursos 
da novela negra e que demostrará 
que os domina cando novele unha 

(Pasa á páxina seguinte) 

NARRATIVA . 

NARRATI VA 

Xosé Vázquez Pintor 
A me1noria do boi 

A . ~· b.· • mott.t.f)·· .w4 .·· ·~ , .. ,.fJ ·" 1·ti· ·. _, f f.M· ... /ti . / u ·¡ , 

X , V' p· ose ·azquez .. ·1ntor 
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conta de libros 
Mémória 
de V ázquez Pintor 
Xosé Vázquez Pintor realiza, como é 
habitual, un exercicio léxico no seu 
último libro, un intento 
máis do autor por 
recuperar as pala
bras perdidas, o 
vocabulário da 
identidade. A me
moria do boi foi a 
novela gañadora do 
último prémio To
rrente Ballester, 
ainda que custe en
caixoala no xénero. 
A cidade de Ponte
vedra de primeiros de 
século cautiva a Vázquez Pintor e 
convértese na protagonista deste re
trato literário. o espazo pontevedrés 
do Campo do Boi adquire o simbolis
mo da resisténcia, lealdade e memó
ria de Galiza. Publicada en Xeraís. + 

Un emigrante 
da Galiza sueva 
O protagonista de A derradeira deci, 
sión é un emigrante que deixou a sua 
aldea natal hai trinta anos, na Galiza 
sueva. Viaxou polo mundo até a 
Constantinopla de 
Xustiniano, onde 
quedou atrapado 
no esplendor da ca
pital do ímpério de 
Oriente. Ali, Catu, 
xo, o protagonista 
ideado por Francis, 
co Antónío Vídal, 
emprendeu unha 
nova vida, non só 
esquecendose das 
promesas que deixara • 
atrás, senón acadando a fama e o 
amor da man doutra muller. O autor, 
colaborador de A Nosa Yerra e 
galardoado en diversos certames lite, 
rários, oferece un texto orixinal, pu, 
blicado en T oxosoutos, que translada 
ao leitor a Nebra, a aldea 
abandoada.+ 

Símbolos 
da consciéncia galega 
Nas palabras do antropólogo Xosé Ma, 
nuel González Reboredo, o último li
bro de Xosé Chao Rego 
"pretende. resgatar 
unha Galiza sim
bólica por riba de 
criar unha Galiza 
ideal ou de 
resignarse a viver 
nunha Galiza real". 
Itinerario da 
conciencia galega, 
editado en Laioven, 
to, é un traballo so, 
bre a construción da 
identidade ao redor 
da triloxia unha terra, un povo, unha 
fala. Analiza con detención como mu
da a estrutura do país despois da déca
da dos cincuenta, co crecimento urba
no e a agonía do rural.+ 

Os sons da poesia 
Recolleu Daniel Barenboim a defini
ción da música que daba o italiano 
Busoni: "a música 
é ai~ sonoro". Á 
sua vez, Antonio 
García Teixeiro 
recolle estas ver, 
bas para o seu poe, 
márío Aire sonoro, 
con versos que van 
percurando achegar 
ao pequeno leitor 
notas e instrumen, 
tos. O autor quer 
transmitir as sensa
cións sonoras de ani-
mais, cores e flores, para o que canta 
coa axuda das ilustracíóns de Xosé 
Cobas. En Ir Indo.+ 
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Alquimia 
Revista de creación 
literaria, artes gráficas e 
pensamento 

N 2 3. Primavera de 2001. Prezo 400 pta. 
Dirixe: Alexandre Pereira. 
Edita: Nécora. 

Poesia, narrativa, teatro, tradución, có
mic, ilustración ... Todo cabe neste novo 
número. Xabier Queipo leva o peso da 

narración con 
As torres do si
lencio. En poe
sía destacan os 
traballos de 
Maria Lado, 
Emma Pedrei
ra e Lucia No
vas. No capí
tulo da arte 
dramática es-
tán presentes 1 

Xesus Pisón 
e MariaXosé 

Ogando. Tomás Gon\:á
lez-Ahola recupera o grande poema épico 
finés, o Kalevala. No eido da banda dese
ñada, Garcia Varela coma a EntTada-de 
Ensor en Bruxelas e Jaime Asensi conta a 
história de Zapa, a salamandra. A portada 
é obra de Ana Pillado.+ 

Guía 
dos libros novos 
N 11 29. Maio de 2001. Prezo 300 pta. 

Dirixe: Xabier Madriñán. 
Edita: Noroeste Edicións. 

Xosé Manuel Freire comenta A vida de 
Eladio Rodríguez González, de David Ote
ro. Estro Montaña, Discurso do método, de 
René Descartes. Bernardo Garcia, O quei
xume das orixes e tTes salaios máis, de Xosé 
Chao Rego. Xosé Manuel Henríquez, Ca

sarriba, de Eu
lóxio Ruibal. 
Francisco 
Martínez, 
CaleUasen 
saída, de 
Víctor 
Omgbá. 
Manuel • 
Neira, Es
pello sen 
fondo, de 
Carlos Ló
pez. Pené
lope Pe
dreira, Se-

menteira de ronseis . Cinco poetas de 
vangarda. Manuel Pereira,Río matinal, de 
Vicente Araguas. Manuel Vieites, Pasar 
co carpo, de Manuel Lourenzo. • 

Grial 
N11 149. Xaneiro-Marzo de 2001. Prezo l.470 pta. 
Dirixe: Carlos Casares. 
Edita: Editorial Galaxia. 

Entre os traballos incluídos, sobresaen A 
revalorización da cultura na sociedade con
temporánea, de Gaetan Tremblay; Os 
grandes afeccionados: dunha cultura do gus
to a unha etnografia da degustación, de An
taine Hennion; A invención do património 

i 
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cultural e a socie
dade do risco, de · 
Antonio Ariño; 
As políticas cul
turais na España 
actual: acerca 
dalgúns dos retos 
e dilemas políti-

. co-culturais do 
Estado autonó
mico, de Xan 
Bouzada. 
Dentro da 
sección de "O 

rego da cultu
ra", Xabier Castro relata como o docente 
teatral Lee Strasberg axudou a ·acabar co 

· amor entre Arthur Miller e Marilyn 
Monroe.• 

(Ven da páxina anterior) 

história máis completa na que os 
actos te.ñan máis peso para que 
non se dilua o rerriate. 

Resalgario (Antonio Reigosa) é 
unha nvoela de viaxes, unha no
vela de peregrinación, chea de hu
mor e situacións divertidas. Como 
na de Xabier Cid, é tamén unha 
novela para unha personaxe cen
tral, Resalgario. Toda o que ocorre 
está en función das peculiares ca
racterísticas do protagonista prin
cipal. Ese carácter diferencial ele 
Resalgario chégalle de família, na
da menos que é un dos fillos do 
demo Maior, 
un fillo pouco 
obediente e 
bastante traste 
que, como 
castigo a unha 
trasnada, está 
abrigado a fa
cer unha pere
grinaxe a San
tiago de Cam
pos tela, · no 
tempo de un 
ano deberá ir 
onda o Santo 
dos Croques e 
darlle .tres ca
bezadas para 
recuperar o si-
so. Aí ccimeza 
un río de si-
tuacións deli-

Resalgario 
taméné 
unhanovela 
a partir da 
cal facer un 
bonito 
cómic, ou 
para un 
divertido 
guión para 
"debuxos 
animados". 

rantes que poñen a proba as artes 
de pilleria que posue o fillo do De
me Maior e que van serrdo cada 
véz máis delirantes e que nunca, 
nunca defraudan. N ós situaremos 
o climax arredor do capítulo 9 ("A 
feira das palabras") porque aí nos 
parece que é o momento culmi
nante. Non obstapte, en novela 
destas características, o mellor é 
que cada leitor escolla o seu, por
que o momento culminante elexi
do estará sempre en función da 
pre-cultura que posua o leitor. 

Os conflitos cos . que se vai a to
pando Resalgario derivan do seu 
pouco recoñecemento deste mun
do e dos seres que sobre el cami
ñan (humanos, sobre todo, pero 
tamén animais e mesmo sobrena-

Todo gaitas 
Tllulo: Galicia. Bandas de Gaitas. 
Grupo: Vários. 

Edita: Clave Records. 

É a primeira vez que unha fase dos 
Campionatos da Liga Galega de Ban
das de Gaitas grávase en directo. Os 
campionatos celebráronse en Decem
bro do pasado ano e a Federación Ga
lega de Bandas s(ntese moi orgullosa 
de ter acadado este evento regular, 
"trinque musical no que todos os gai
teiros e percusionistas das bandas te~ 
ñen un recuncho próprio no que ama
sar toda a calidade, tanto musical co
mo humana, que posuen". Clave Re
cords edita este compacto que recolle 
a gravación realizada no concello de 
Teo con bandas como Cidade de 
Ferrol, Toca e baila, de Velle en 
Outense, Ledida, de Mos, Zuncurrun
dullo, de Casttoverde, Concello de 
Cartelle, Rosalia de Castro, de Comellá 
de Llobregat, ou Manxadoira, de Bueu. 
Entre os temas que interpretan, tradi
cionais galegas, escoceses e bretones, 
máis outros de MiUadoiro, Suso 
Vaamonde e de Berrogüetto.+ 

António Reigosa. 

turais) .. O traumatismo.que conle
va a aprendizaxe dun mundo no
vo no que non ha faltar quen se 
queira aproveitar da inexperiéncia 
de Reslalgario, vese superado pola 
intelixéncia do protagonista, que 
é quen de devolverlles a moeda 
dobrada. Polo que se volve unha 
aprendizaxe lúdica, para gozo do 
leitor, próxima á que se pode ato
par na novela picaresca. Especial 
consideración merecen os diálo
gos, áxiles, vivos e que represen
tan moi ben a maneira de ser e 
pensar dos personaxes, cun voca
bulário moi ben seleccionado e 
provén da tradición oral, diálogos 
enxeñosos que conteñen cada un 
toda unha lección de filosofía, do 
saber que dan os anos. Brillan es
pecialmente os diálogos, pero o 
narrador non é menos hábil na 
sua narración, unha narración a 
propósito da que debemos lem
brar as suas fontes na tradición 
oral, non en van Antonio Reigo
.sa é un bon coñecedor seu. Tanta 
é a relación coa oralidade, que a 
novela de Reigosa é tamén unha 
novela para ser contada, dando 

ocasión a múltiples locimentos o 
enxeño que se desprende das suas 
páxinas, enxeño que tamén nos 
lembra aqueles contos que, no re
mate do XIX, se podian ler en A 
Mon.teiTa (alguns cultivadores seus 
Marcial Valladares, A. X. Monte
negro ou López Prado) ou O tío 
Marcos da Portela. Posibelmente 
non haxa mellar maneira de pro
vocar a sua leitura que contar un 
par de capítulos. Porque é tamén 
unha novela moi plástica, quere
mos dicer con isto que aqui hai 
unha excelente história a partir 
da cal facer un bonito cómic, co
mo tamén dá para un divertido 
guión para "debuxos animados". 
Como tarnpouco nos sorprendere
mos se Resalgario volve aparecer 
noutra novela. Quen a lea ha de 
desexar máis aventuras dunha 
personaxe carismática como Re, 
salgario, nós somos os primeiros 
en pedir máis, non hai carros que 
paguen unha boa história, se, ade
mais, vén, como esta, ben conta
da, moito mellar.• 

XOSÉ M. EIRÉ 

canta de discos 

Conexión arxentina 
Titulo: Las fantásticas aventuras del Capi
tán Antustia. 
Grupo: Andy Chango. 
Edita: Dro. 

Andrés Calamaro e Ariel Rot voltan a 
arroupar ao seu amigo Andy Chango no 
terceiro traballo deste, que apresenta na 
Galiza os dia 7 de Xuño, en Pontevedra, 
8 no Playa Club da Coruña, e S~bado 9 
en Vigo. Como I].O anterior disco, este 
arxentino radicado en Madrid aposta 
pola evasión frente os problemas cotiás 

e o estrés, potas drogas que provocan di
versión e compensan as auséncias. Ariel 
Rot, ademais de producir, toca a guita
rra, o hammond e fa¡ i:oros, mentres que 
Calamaro canta e toca órgano en Queda 
muy JXJco de mi e El viejo Lexatin. • 

Punk rock sen carné 
T'dulo: Lif. 
Grupo:. Lif. 
Ed'da: Metak. 

Nací sin carné é o título dunha das can-

ANOSA TERRA 

fiCC1óN 
l. As RULAS DE BAKUNIN 
Antón Riveiro Coello 
Galaxia 

2. FISTEUS ERA UN MUNDO 
LupeGómez 
ANosa Terra 

3. NARCOS 
Carlos G. Reigosa 
Xerais 

4. Eu TAMÉN FUN COAS 
VACAS 

Afonso Eiré 
Espiral Maior 

5. A MEMORIA DO BOI 
Xosé Vázquez Pintor 
Xerais 

l. HISTORIA DA 
LITERATURA GALEGA 

Mercedes Quebcas & Anxo Gómez 
A Nasa Terra 

2. Os NACIONALISMOS 
PERIGOSOS 

Josep Huget e Joan M. Serra 
Laiooento 

3. EsPAÑA UNIFORME 
José l. Lacasta-Zabalza 
Laiooento 

4. ARREooR DE CASTELAO 
M" Pilar Garcia Negro 
ANosa Terra 

5. GLOBALIZACION E 
CAMBIO DE MILÉNIO 

Vários autores 
'X.erais 

cións de Llf e resume o espíritu punk
rock deste grupo de Hondarribia. Un 
baixo, duas guitarras e unha bateria 
son os protagonistas da portada deste 
segundo disco dun grupo que se define 
como "outro fillo do rock". Engaden 
que "neste disco se reflexa a personali
dade adquirida na nosa progresión 
musical. Os desexos de cada integran
te do grupo, os froitos aportados, son 
o disco. As melodias en xeral témolas 
realizado no último momento". Pro
ducidos por Karlos Osinaga, responsá
bel tamén do último disco de Dut, 
considéranse fundamentalmente un 
grupo de directo.• 



A NOSA TERRA. 

Rosa Aneiros 
'A miña xeración ten-unha maneira 

cinematográfica de escreber' 
-0- C. YIDAL 

Con Mares de xabre a escritora e xornalista Rosa Aneiros (Valdoviño, 1976) ven de se con
verter na segunda muller que gaña o prémio Manuel Murguia. Autora do libro Eu de maior 
quera ser (Sotelo Blanco) Rosa Aneiros conseguiu tamén os prémios Lueiro Rey e Modesto 
Figueiredo. Escrebe agora a história dun rapaz saharauita, un tema sobre o que xa elaborou 
numerosas reportaxes e que lle dá para reflexionar sobre a distinción entre o xomalismo e a literatura. 

Cal é a história de Mares de 
xabre? 

É un relato intenso, artellado en 
rres partes como o ritual do té 
no Sahara. A primeira amarga 
como a vida, a segunda, doce 
como o amor, e a terceira suave 
como a marte. A partir desta es
trutura artéllase a vida do prota
gonista que é un rapaz saharaui
ta que vivia nos territórios ocu
pados polos españois e fuxe coa 
sua nai e a sua irmá xemelga. 
Conta os vagos recordos que ten 
da sua infáncia, o seu éxodo e a 
chegada ao campamentos. 

Por que se decidiu a relatar a 
vida dun rapa% do Sabara? 

Entrei en contacto co mundo sa
harauita a través dunha entrevis
ta e lago pasei un tempo nos 
campamentos. Escrebin moitas 
reporta.xes sobre o tema, pero ti
ña a sensación de que me queda
ba algo por contar. Cando escre
bes histórias de cifras tratas ás 
persoas como números, como un 
refuxiado máis e por iso a litera
tura parecía o mellar camiño para 
adentrarse na dor dunha biografía 
particular. O rapaz canta a sua 
história a través tamén da percep
ción da sua irmá xemelga, á que 
está moi unido e vive todo a tra
vés dela. lntentei relatar tamén a 
situación das mulleres saharauitas 
porque me impactou que, despois 
de estar en Cuba, volveran viver 
nun campamento e cunha reli
xión que non deixa de ser islámi
ca coa carga represiva que supón 
para unha muller. Impactoume a 
su;:i. situación e quedei coa idea de 
que non contara todo. .... 

Esa é a dif eréncia entre o xor
nalismo e a literatura? 

A literatura permite meter máis 
o dedo na chaga,, deixar a ferida 

aberra. No xornalismo existe o 
desexo de distanciarnento. Can
do estiven nos campamentos 
agardei várias semanas para es
creber as reportaxes porque que
ría enfriar as miñas ernocións. A 
literatura permite descreber os 
sentimentos das personaxes. Es
ta é unha história concreta con 
contido político e de denúncia 
aberta que non existe neutros 
relatos meus. Cando me entre
garon o prémio un dos rnernbros 
do xúri comentaba que a escrita 
é un acto de soidade absoluta. 
Coido que si pero a min nesta 
viaxe acompañáronme moitos 
rostas, en especial, o dunha ne
na coa que vivin nun campa
mento. Podes coñecer o número 
de mortos dunha guerra pero é 
distinto cando lle pos unha cara 
concreta. Cando agora penso 
nunha guerra no Sahara vénse
me á cabeza a dor que me supo
ria ver a aquela nena marta. 

En Eu de rnaior quero ser con
ta a vida de estudantes en 
Compostela. Ten tamén a li
teratura a capacidade de ser 
crónica dun tempo? 

Non gusto da literatura pura
mente evasiva, busco que me re
late a proximidade. A novela 
gusta en especial á xente que vi- . 
viu esa época e se distanciou uns 
anos, que é o tempo suficiente 
para reparar na importáncia 
dunha etapa da vida. Síntese 
próximo pero, ao tempo, tamén 
se pode evocar. Podo escreber 
sobre alguén que non coñezo, 
unha persoa, por exemplo, que 
vai nun autobus e que me pro
voca unha história, pero intento 
que o que canto sexa próximo 
para os leitores. Eu de maior que
ro seré un libro nostálxico escri
to tamél\. pala morriña por esa 
etapa rematada. Para rnin a li
teratura responde á necesidade 

de comunicar, de contar causas 
que che marGan. 

É un libro, en certa maneira, 
cinematográfico. 

A miña xeración ten ese xeito de 
relatar. Ás veces, mesmo cando 
escrebes, pensas corno entraría a 
luz ou como quedaría un plano. 
Neste caso ademais a história cla
se nun universo moi pechado 
que é un piso de estudantes. 

Por que se presenta a prémios 
literários? 

Para min son unha motivación. 
Non me resulta cómodo dirixir
me a unha editorial e, deste xei
to, sei que hai alguén que vai ler 
o que escrebo e vai facer unha 
valoración. O que me gusta dos 
prémios é que son anónimos, 
que dá igual quen se apresente. 

Vostede é a segunda muller, 
despois de Marilar Alexandre, 
que gaña o Manuel Murguia. 
Coida, contra o que acontece 
na poesía, que hai poucas na
rradoras? 

Pode ser que estemos no mellar 
dos mom~ntos posíbeis porque 
existe¡i unhas ganas especiais de 
que aparezan novas nomes de 
mulleres na narrativa. T emos un 
campo editorial e tamén de leito
res, e iso vai propriciar que as ra
pazas comecen a publicar. Antes 
habia a sensación de que non era 
posíbel publicar, de que ,era un 
mundo moi masculino. E certo 
que son moi poucas as mulleres 
que fan novela e que, coma se di, 
tal vez sexa polo tempo que ese 
xénero precisa, irnposíbel para 
quen ten unha xornada laboral 
múltiple. Eu escrebo relato por
que, até o momento, nunca din 
cunha história que me pedira 
chegar ás trescentas páxinas. • 
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Gondomar e Madrid 
réndense ás décadas · 
de Lois Tobío 
As homenaxes 
coinciden co seu 95 cumpreanos 

O mesmo dia que Lois T obío 
cumpre 95 anos, o 13 de Xu
ño, o Ateneo de Madrid aco
lle unha homenaxe a un su
pervivinte "de todos os rou
bos e espólios da história 
máis recente". Non será o 
único acto de tributo ao vi
veirense, xa que antes, o Sá
bado 9 de Xuño en Gondo
mar, reuniranse intelectuais 
que gardan unha estreita re
lación con el para "saldar 
dunha débeda história con 
T obio pola sua entrega a Ga
liza". Político, diplomático, 
historiador, escritor e tradu
tor, Tobío encarna con case 
un século de vida un teste
muño irnprescíndibel para a 
memória do páis. 

A corporación de Gondomar 
e o Instituto de Estudios Mi
ñoranos entenden que T obío 
é clave para 
desentrañar 
alguns dos 
enigmas do 
século XX. A 
sua decisión 
ten que ver 
tamén coa 
detención 
que Tobío fi
xo na figura 
do conde de 
Gondomar, 
ao redor do 
que asinou 
Gondomar nos 
problemas in
te rnaci o nais 
da pesca e 
Gondomar e 
os católicos in-
gleses. Isaac Diaz Pardo, 
Francisco Fernández del Rie
go, Carlos Casares, Marga 
Romero, Carlos Nuevo e a 
sua filla Constanza Tobío 
reuniranse ás doce e media 
no auditório "Lois Tobío". 

Catro días máis tarde, o Ate-

neo de Madrid acolle ás oito 
da tarde un acto conducido 
por Manuel Lornbao, no que 
participan Francisco Ayala, 
Raimundo García Domín
guez Borobó, Isaac Diaz Par
do, Xulio Rios, Raul Morodo, 
Francisco Rodríguez Guerrei
ro, Ramón Villares e Marga 
Romero. Os poemas e can
cións de T obío serán lidos 
por Fermin Bauza Pena, 
Quintín Cabrera e o berciano 
Ainda. Ao remate do acto, 
entregarase a Lois Tobío un 
libro de homen~es. 

A partir dos nove anos, ida
de na que Tobío sae de Vi
veiro, comeza unha "aventu
ra" que, por diferentes cir
cunstáncia, levarao por todo 
o mundo. En Santiago é un 
dos fundadores do Seminário 
de Estudos Galegos, vive 

pensionado 
en Berlín, 
doutorase en 
Madrid, ten 
como pirmei
ro destino da 
carreira di
plomática a 
cidade de So
f i a, casa en 
Barcelona e 
exílase en 
Nova York, 
Cuba, Méxi
co e U ruguai. 
Participa ac
tivamente co 
colectivo de 
exiliados e 
regresa a Ma-
drid en 1963, 

cidade na que se reincorpora 
dez anos máis tarde ao Mi
nistério de Asuntos Exterio
res. Sobre a sua longa e frutí
fera biografía, escrebe As dé
cadas de TL, en 1994, onde · 
amosa o seu agradecimento 
"ao don de completar o ciclo 
da vida".• · 

España 
uniforme 
O antipluralismo e a 
desmemoria da conciencia 
social e intelectual española 

José Ignacio Lacasta-Zabala 

EDICIÓNS 
/ a.i~ tre-« t ~ 

LAIOVENTO 
ENSAIO 

Telf. 981 564 767. Fax 34 981 572 339 
Local na rede: www.laiovento.com 

Hórreo 60. Apartado 1.072 /.15. 702 Santiago de Compostela 
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: · Stieglitz ou a illtro~ución da f otografia nos museus 
. A Fundación· Bariié acolJe ~té o ·12 de Agosto unha ~xposición única no Estado 

t - - ' , - . _}l;.,., . - _._· " . -~ --- - . -, - - - '-. 
. - - ~~-~ : " .. 
·Pioneiro da fotografia. Re~rati_sta d~ inve~tos nos~,alpores_:-do .-s'é- , -
culo· xx. Empres_ário de gal!rias de arte. Promotor:'. d,a fotográfia 
europea en Es.tados Unidos. E un dos culpábeis de que· as fotos 
tiveran entrado nos museus. Alfred Stieglitz ( 1864=-1946 }, con
siderado como grande figura da cultura do século :pasado ··en 
Norteamérica, chega á Fundación Barrié de la Maza ap~rti_r- do -
7 de xuño. Cento dez imaxes do fotógrafo e editor protagonizan 

. ó;Keeffe e con maior-intimida, 
fle, estudou as formas do ceo· ñ.a 
·sua casa de Oaklawn e fixo únha · 
marea de retratos da sua campa, ~ 
ñeira, dando significación aos 
-distintos fragmentos do carpo. 
Voltou á cidade de Nova York 

a mostra cuxa única parada no Estado será na cidade ·da Coru
ña. As fotografias datan do periodo entre 1890 e 1935 ·e perten
cen ao legado da sua segunda muller, a pintora Georgia O ';Keeffe. 

coa sua cámara xa nos trinta e 
foto"grafiouna desde o seu apat, 
tamento, no decirriorrerceiro pi, 
so do edifício 'Shelto n. De novo, -. 
a transformación da urbe nuns . 
anos de vertixe era o obxectivo • 

Como o seu apelido indica, 
· Stieglitz tiña raices na Alemaña. 

A vea europea foi unha cons, 
tante na sua vida; non só se adi, 

~ cou a divulgar os traballos pro, 
cedentes deste continente, se, 
nón que so seus primeiros anos 
coa cámara transcurriron aquí. 
No ano 1883 xa escudaba foto, 
química para tirar as primeiras 
imaxes, durante os sete anos 
posteriores fixou residéncia en 
Europa, esencialmente _en Ber, · 
lin. Estas pri~eiras tomas poden 
contemplarse na Coruña. No re, 
torno aos Estados Unidos xa 
acadara un grande éxito. 

A teima de Alfred Stieglitz era 
definir o papel da fotografía co, 

•~ mo unha máis das Belas Artes. 
- Nova York apareceu ante el co, 

mo un obxecto retratábel, as 
suas ruas, xentes e ambientes 
convertéronse en elementos' da 
compo~ición. Frente á metrópo, 
li, a volta á paisaxe europea foi 
recurrente nos vindeiros anos en 
papel ou diapositiva, fórmula 

.. reivindicada na época. Non só 

- ' 

do fotógrafo. 

manexaba a cámara, o seu labor 
de editor comezou cando se fixo 
cárrego da American Amateur 
Photographer. Asimesmo fundou 
o Camera Club of Nova York, a ~'Natin en-HQb~ke11}Son es-ta, 
publicación Camera Notes e o · dout1kl:e~.- .6.: ¡futÓ~"alia é a mÍ:;-- ;. 
movimento Photo-Secessionist, -~ ná~_paixów-:A.~~tj'geda da .vert . :· 
contra a conceición convencio, - - dade-, a -mii'hi' 'obseifün", cficia ~6. :: 
nal da fotografía do momento. ºnuriliá "~ritrevista' hos anos vin, 
Abriu a galeria 291 para desen, te. Ademais do seu proxecto de 
volver a fotografía como meio vangarda, da sua paixón palas 
artístico e para introducir en novas técnicas, a contribución 
América os traballos de Brancu, de Stieglitz á fotografía resulto\! 
si ou Francis Picabia~ Os dispa, imprescindíbel para a sua consi, 
ros da sua cámara transcurrían deración no terreo cultural. A 
paralelos ás máquinas que proli, importáncia da mostra que reca, 
feraban durante estes anos la na Fundación Barrié, e que 
irrumpindo na vida cotiá. Se as vai estar aberra até o 12 de 
paixas~s predominaban en Euro, Agosto, radica ademais na teima 
pa, avións, barcos e aeroplanos de O'Keeffe en colocar as fotos 
povo~ban estas instantáneas. dentro· dos museus. Apoderada 

do legado do seu home, á _morte 
desee en 1946, a pintora enviaba 
sér1es das imaxes aos mellares 
muses acompañados das instru, 
cións de uso e conservación. 
Agora chegan á Coruña da man 
da George Eastman House de 
Nova York tras pasar por Alema, 
ña, Holanda e Pennsylvania. + 

En víspe_ras -dos anos vinte Stie, 
glitz Cámbia o rumo. Moito tivo 
que ver a sua relación coa pinto, 
ra Georgia O'Keeffe, coa que 
casaria en 1926. Ela converteuse 
na sua modelo e el decidiu pro, 
mocionar dunha vez as suas ima, 
xes, e non as dos demais. Con 

Ruth Thorne--Thomson editada polo Centro de Estudos Fotográficos 
Postais dun soño é o título do pe, 
queno libro de fotografías, que 
fai xa o quinto, das novas edi, 

-41. cións do Centro de Estudos fo, 
tográficos. A obra da fotógrafa 
neoiorquina coñecianse pala sua 

· preséncia en 1994 e 1996 na fo, 
- tobienal de Vigo. Son fotogra, 

fias realizadas cunha cámara es, 
tenopeica completamente arte, 
sanal, construida pola autora 
cunha caixa de cartón, labor 
experimental coa que comezou 
nos anos setenta, ainda que ago, 
ra incorporou tamén o comple, 

. mento da cámara convencional 
e mesmo o tratamento dixital 
das imaxes. 

"ti ¡ 

Os editores explican como as 
propriedades da cámara esteno, 
peica, capaz de producir unha 
infinita profundidade de campo, 
ou a borrosidade de usar o papel 
fotográfico como negativo, per, 
mítenlle a Thorne, Thomsom lo, 
grar imaxes moi evoc.acloras que 
son as que definen a sua obra. 

"As referéncias pictóricas son 
ineludíbeis, e dunha forma moi 
especial ao longo de toda a sua 
obra as que fai ao surrealismo e 
á pintura romántica nas séries 
Portas, fases da Lúa e Cancións 
do mar nas que a auga, o mar e 
a néboa logran criar unha at, 

mosfera tan misteriosa ~orno 
máxica", aseguran no prólogo 
Manuel Sendón e X.L. Suárez 
Canal. 

O Centro de Escudos fotográfi, 
cos, ten unha importante traxec, 
tória de edición de libros de fo, 
tografia. Até 'ágora a liña de fo, 
tografia histórica galega ocupara 
grande parte do seu catálogo, ao 
que nestes últimos dous anos in, 
corporaron, nun formato menos 
luxoso pero moi coidado, obras 
contemporáneas de Rut Massó, 
W oj ciech Prazmowski, Fran 
Herbello, Karen Knorr e agora 
Ruth Thorme, Thomsen. + 

' J ; J ,. ,, "' \ ' 
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1 ~ .,,,_-·:_ -Jorge Castillo 
~~ 

'A pintura é, como a literatura, unha maneira de contar' 
1 ~ • ,.. 

~ C:ARME VIDAL 

En 1933 nace Jorge Cflstillo en Pontevedra. Con só 
~ito meses, atravesa ·~os pais o mar para dirixirse a 
Buenos Aires, berce de tantos artistas galegos. Desde 
entón, a sua ~raxectó~ia ~dativa recala en moitas cida .. 

Nunca viviu en Galiza e, mália 
iso, a Jorge Castillo parécelle 
que a preséncia do país na sua 
vida é "enorme". Sen queda r 
nunca, regresou a cada pouco, e 
apoiou tamén o int~to, frustra, 
do hai uns anos, de instalar en 
Compostela unha fundación que 
levara o seu nome. "Os críticos 
de arte son os que acopan as mi, 
ñas raíces galegas. Debe ser que 
se ven. N a preponderáncia da 
na tu reza, por exemplo , ·que é 
exuberante,,, comen~a. 

A mostra da sua obra que agora 
se expón n o CGAC recolle 
arredor de sesenta pinturas data, 
das entre 1959 e 2001. O con, 
xunto consti t ue t an só unha 
proba da ampla obra do artista 
que, segundo próprio cómputo, 
ten pintado arredor de carro mil 
cadros nunha biografía da que a 
arte nunca se separa. Diante de 
obras que atravesan corenta 
anos, Castillo afirma que traba, 
llou "de maneira homoxénea, 
sen que haxa aparentes saltos, 
sempre co mesmo espíritu". 

' eses influxos son tan graildes que 
dan como resultado unha obra 
persoal. Estou illado e encánta-
me. Non estou homologado con 
ningun grupo nen pertenzo a nin, 
gunha xeración. Protéxeme o 
meu próprio illamento . . Non ,na, 
cin dun tubo de pintura senón 
dunha muller e igual que son p~, 
tor poderia ter sido picapedreito 
ou cantante. A pintura non é o 
máis importante da miña vida O 
fundamental é a própria vida. Da; 
rq.iña obra quédame o que disfru, , 
tei facéndoa". O discurso vitalísta 
de Jorge Castillo non pode deixar
á marxe eses catro mil cadros .. qHe; 
forman de xeito case obsesivo 
boa parte da sua biografía ou rq.es, ~ 
mo as persoas máis próximas da ; 
sua vida retratadas até a sacieda, 
de nos seus lenzos . . Mestura de vi, 
da e obra que se palpa en todo o 
seu camiño artístico. 

lmaxes lit~rárias -·, ~ -~·,. ~., . 
, .. 

Jorge. 9 _astillo e~re11~~ a· pin(u' 
ra como unha man"e1ra ele• cp.n, 
taro que lle acont~ece. N<;m sen 
razón ' a ·sua obrá foi''en°'moitas 

O espíritu de Castillo é un estilo ocasións calificada como ~~ l,ite~ . 
próprio labrado fóra de correntes rária" e hai mesmo quen se ' 
e estilos, á marxe de xeracións e aventurou a comparar os seus ' 
cun diálogo constante entre a fi, cadros coa criacipn ,dos autGres · 
guración e a abstración. Existe do realismo máxtco latinoame, 
unha marca de autor clara na sua ricano. Non refuga o artista 
obra? "Existe porque non é que nen dunha n~n 'doutra afirm_a, 
rivera unh:;i, nen duas, nen tres ción. "Viv.in mofro tempo en 
influéncias nen siquer que as disi, - Arxentina e lih a todos aque~es 
mulilra. lnterésame.-todo o que escritores~ . Como eles, tarr\.én a 
pag~· .a p~na, unha película, unha- . miña obra .ten algo de ·ffiáxia. 
obra '(le, teatro ou-un libro e:.rodos , CoiQ.ddo con dés» pero n6n do 

:~i"j;~;;' :3--. r'i>.l:' · ./ ~; V -·;: .. > ·· .. ~: ... ~ . _¿ :· .... _/ ._·· '(.,_,. :./. - -: ~:~· .... ,.~ .. _::.. . )· ... _ • '" ~ 

des nas que sempre anda á busca de ·luga~es d~~··rebulir 
artístico. Agora a sua obra exp.onse de novo en Compos .. . 
tela, na mostra antolóxica que o Centro Galego de Ar
te Contemporáneo (CGAC) abriu o pa_sáclo 4 4e,Xuño. 

ponto de vista da literatura. A 
sua é literatura que é imaxe e 
tamén as provoca no especta, 
dor e ai é onde ten máis rela, 
ción coa obra plástica", afirma. 

É tamén por esa necesidade de 
contar e dar imaxes pola que 
Castillo se meteu tamén no cine, 
ma. Amais dos guións que escri, 
biu de sempre, despois do verán 
canta estrear Schubert, unha Ion, 
gametraxe no que tamén ínter, 
vén como director. T iátase dun, 
ha história de tres irmáns que se 
crian en Madrid abandonados 
pola nai eco pai en Nova lorque. 
O argumento tamén semella 
coincidir cunha característica 
que se ten adxudicado á sua obra 
plástica: ser triste, case dramáti, 
ca. "Porque a vida é triste, ainda 
que tamén alegre, dramática e es, 
túpida, todo iso á vez", responde. 

Explica deste xeito o artista o 
ponto de mira desde o que foca 
a sua necesidade de contar. "A 
min interésame moito o espec, 
tador e transmitirlle emocións. 
Nunca lle digo ao cámara que se 
situe senón indico onde se pon 
o que mira. Igual que na pintu, 
ra, onde reparo máis no que vai 
observar a obra que na própria 
estética". sinala p astillo. 

Privilexiado, ao seu ver, en ca:n, 
to artista fóra da moda, Castillo 
teimou sempre en ser pintor, 
experimentando con outros xé, 
neros pero sen abandonar nun, 
ca o que tamén se pode enten, 

A. PANARO 

der como unha das suas pai, 
xóns. Mesmo cando se aventu, 
raba a morte da pintura, o artis, 
ta continuaba estampando o re, 
sultado do traballo cós pinceis 
no lenzo plano. , "Tiven que fa, 
lar hai uns anos en ~reo sobre. a 
morte da pintura e non podia 
parar, estiven moito tempo. A 
miña tese era que a pintura mo, 
rre constantemente e volve em, 
pezar. Coido que estas polémi, 
cas veñen promovidas desde fo, 
ra da própria arte e o único que 
buscan é enfrontar aos artistas". 
A mesma teima -palabra da que 
o artista ri- explica a sua persis, 
téncia en ser un artista figurati, 
vo. A explicación ven ao fio de 
toda a sua maneira de entender 
a arte. "Á que teño necesidade 
de contar cousas. En realidade o 
que son é un contador11

1 aponta. 

Cando se bota unha vista sobre 
a obra de Jorge Castillo non se 
pasa por alto a infinidade de ca, 
dros que teñen como modelo a 
persoas da sua família. Numero, 
sas obras que o converten en re, 
tratista na sua própria casa. "O 
cotiá sempre me gustou, os meus 
matrimónios serviron de antído, 
to contra o perigo do aburrí, 
mento. O cotiá pintado conver, 
tfase nunha fábula. As relacións 
podian rematar pero nunca eran 
porque algun dos membros esti, 
vese aburrido" explica o artista 
mesturando de novo as suas tra, 
xectórias artística e vital como 
ben se pode apreciar no conxun, 
to da sua obra. 

.. 
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Unha obra chama.da 
Palomares · 

A obra Palomares de Castillo 
tense comparado co Guemika de 
Picasso. O grande formato e a 
denúnci.a da destrución fixeron 
que, en cerras ocasións, as duas 
obras se emparentasen. "Non 
existe influéncia estética -pero si 
semellanzas nas dimensións, en 
estar feítas as duas en blanco e 
negro e polo contido. A miña é 
unha obra moi plana e como fe¡, 
ta con gas, moi flotante, com-
posra por figuras en transforma
ción. O filósofo Eduardo Subi, 
rats estudou nun dos seus libros 
os Caprichos da guerra de -Goya 

• como a revolta do home fronte 
á violéncia, a morte e a tortura, 
-o Guemika como un mundo in, 
ventado que simboliza a gue~\. 
moderna con culpábeis e Palo, 
mares no que se aprécia a destru, 
ción actual na que practicamen, 
te xa non se identifican aos res, 
ponsábeis", explica o pintor que 
falou nalgunha ocasión con Ma, 
nuel Fraga duQ suceso que o ar, 
tista levou a obra e o político a 
baño de praia. 

Non é Palomares a única obra de 
carácter político de Jorge Castillo 
ainda que o autor afirme que non 
lle interesa mesturar a sua arte 
coa militáncia. "Pintei Palorrla.res 
porque un amigo de Almeria le, 
voume a ver o que pasara ali. A 
xente tiña problemas, non podia 
vender os tomates. Fraga xa se 
bañara. Pintei ese cadro porque a 
impresión que tiven foi como un, 
ha iluminación, intuin que o qoo 
pasaba era que o mundo estaba 
en mans do azar e que podía ha, 
ber grandes destrucións". Maiores . 
problemas lle traerla a.. exposición 
que abriu tamén en Almeria e na 
que se recollia unha homenaxe a 
aquel militante do Partido do 
T raballo ao que mataron, na resa, 
ca da ditadura, por escreber unha 
noite na parede, "pan, traballo e 
liberdade". Daquela tivo que in, 
terceder Ti~mo Galván, grande 
amigo seu, para conseguir un in, 
dulto do novo Rei. 

Hai pouco tempo enterouse Jor, 
ge Castillo que salvara a seu pai 
cando marcharan para Buenos 
Aires. Contáronlle que daquela, 
un neno de meses era un salvo, 
conduro recoñecido legalmente 
que abria as portas de moitos pa, 
íses. O artista cóntao con alegria 
e afirma que o descubrimento, 
aparecido nunha época para el 
difícil, fíxolle "moito ben". Sal, 
var ao pai con só oito meses Pª' 
récelle ao artista uil comezo case! 
épico. Desde entón, Buenos Ai, 
res, Madrid, Barcelona, Paris, 
Xenebra, Berlín, Boissano ou 
Nova Iorque foron alguns dos 
seus moitos destinos. Mentras 
presenta a exposición antolóxi: 
ca, da que é comisário Kosme de 
Barañano, responsábel do 
IV AM, afirma que traería p~ra ,. 
Galiza a fundación que leva o 
seu nome se se "replantea" o 
proxecto e se lle dan cerras ga, · 
rancias. Úe saída, a entidade 
contatia cun cento de pezas en, 
tre esculturas. Baralla esta idea 
despois de que se tivese aborta, 
do o intento de acordo entre 
Castillo e o entón alcafde de 
.Santiago, Xerardo Estévez, pro, 
motor da iniciativa. Outro dos 
seus proxectos é rematar cun li-

1 

bro que está a preparar sobre o 
Atlántico e o mundo celta.+ 

T • 



N otícias de Man u Chao 
na Próxima Estación: Esperanza 
Cotneza xira europea na Coruña o 23. de Agosto 
Manu Chao conta que os temas do sen anterior disco, Clandestino, su
peraron un filtro exixente: o ouvido duns cativos de cinco anos. Se 
quedaban contentos mentres ensaiaba, a canción ia para diante; se lles 
entraba a fame e inarchaban, o tema era obxecto de revisión ou ia pa
rar ao lixo. Ante un superoendas como o músico francés de orixe gale
ga, a pergunta de se a sua líumanidade é simples pose é formulada fa
cilmente. Os feítos aválano: está fora do "mamoneo mercantilista", es
collen Latinoamérica como espazo criativo nos últimos anos e os seus 
compañeiros de camiño son tanto profisioriais como "todo aquel que 
pase por diante da porta". Agora chega á Proxima Estación Esperanza. 

N este último disco unhas <lesas 
colaboracións especiais apórtaa 
Valéria, unha rapaza de Río de 
Janeiro, cun rapeado en portu, 
gués. O pai de Valéria, un mes, 
tre da capoeir~, xa compartiu 
con Manu Chao o tren por Co, 
lómbia, aventura narrada poste, 
riormente polo pai do artista, o 
xornalista Ramón Chao. Todos 
eles integrados nesta troupe de ar 
hippie, como Roy, o trompetista 
de Mao Mao, ou Rosário, trom
bonista siciliano asíduo da misa 
diária. Manu Chao estaba farto 
de facer os ventos coa boca e 
non dubidou en chamar a estes 

· dous irmáns que se atopaban to, 
cando por Zaragoza. 

Unha chamada de Manu Chao 
non é un reclamo calquer. Co 
anterior disco, Clandestino, apa
recido en 1998 e que supuxo o 
debut en solitário tras tres anos 
de directo con Radio Bemba, 
banda xurdida despoi~ da disolu
ción de Mano Negra, o artista 
francés vendeu un millón de dis
cos. Os agoiros para Próxima Es, 
tación: Esperanza non son peo
res: o disco chegou ás tendas o 5 

de Xuño, pero o single Me gustas 
tú soaba nas rádios comerciais 
desde hai máis dun mes. Unha 
letra reiterativa e si~ples para 
unha canción que enlaza con 
Clandestino, ainda que Manu 
Chao analise os cámbios. "Clan, 
destino era ináis un disco de 
blues e este é máis alegre, máis 
optimista", di. 

Ademais do español e o portu- · 
gués, o disco non renúncia ao 
francés, a língua materna dos 
Mano Negra. "Conseguir un bon 
texto en francés é un orgullo e a · 
verdade é que ternos uns cantos 
moi bons", sinala. Nesta próxima 
estación o idioma galo protago
niza a homenaxe a Helno, "bo
rracho, reionki, bala perdida de 
verdade", o falecido cantante de 
Les Negre~ses Vertes, unha das 
bandas francesas de maior éxito 
na última decada. ' 

A dinámica de traballo de Manu 
Chao ten un ponto en comun 

• coa doutros exitosos nomes da 
música: a compañia, neste caso 
Virgin, rendabiliza a parsimónia e 

· liberdade criativa do autor. Así 

que o lanzamento deste novo dis
co chegou xa aos meios de comu
nicación cun rebúmbio de .pro
dución. Manu Chao será un dos 
convidados da Segunda Confe, 
réncia Latina que se vai celebrar 
en Nova York entre o 6 e o 9 de 
Xullo. Compartirá escenário, 
nunha cidade na 
que a última vez 
que actuou fíxoo 

entendin esa frase de que unha 
banda vai apresentar o seu disco 
en vivo, paréceme bastante ab
surdo. Considero que apresentar 
un disco é como perder o 90% 
das posibilidades dun directo". 

Non é el o encarregado de de-
señar a xira, pe
ro impón duas 
paradas, unha 

como líder de Ma- 'C 
no Negra, cos pa, landestino 
nameños Los Ra
banes, os mexica
nos Titan e os ar
xentinos Babasóni-

delas na Semana 
Grande de Bil
bo, -a sua nai é 
basca-, o outra 
na Galiza -o seu 
pai, galego- . A 
cita terá lugar 
no Coliseuo da 
Coruña, onde 
inicia o tour eu
ropeu o 23 de 
Agosto . Desde 
que chegou por 

: era un disco . 
~ máis de blues, . cos. 

Subliñar o retomo 
non quer dicer 
que Manu Chao, 
que ten cuarenta 
anos, estivera 

~este é máis 
~alegre, . " 
~ máis optimista" 

alonxado do di-
recto. Todo o 
contrário. O dis-
co, cuxa saída es-
taba prevista para 
primeiros de ano, 
estaba rematado a 
fina is de 1999, 
ainda que se mesturou recente
mente. No médio, duas xiras pe
quenas pero intensas por Lati, 
noamérica. Sobre os concertos 
europeus avisa: "que ninguén es
pere que toquemos o Clandestino 
ou este disco. O escenário é ou, 
tra cousa. Cantamos temas do 
Clandestino, outras novas, outras 
de Mano Negra, dos Carayos, o 
que sirva para o show. Nunca 

vez primeira des
de París cos ami
gos dos Carayos 
a casa do seu tío 
Xosé Chao Rego 
a montar barullo 
até que ideou a 
Fe ira das Menti-

ras en Compostela no verán de 
1998, Manu Chao estabeleceu 
vencellos coa terra de orixe ·e 
cun público entusiasmado nos 
concertos. "A min non me 
gosta Galiza porque o meu pai 
sexa de ali, góstame Galiza co
mo me gosta Mali ou México, 
chéganme dentro por que me 
deron unha hóstia que me en
cantou". + 

ANOSA TERRA 

Pouco días antes de que 
a Académia decidira que 
Sarmiento ia ser o ho
menaxeado no próximo 
Dia das Letras Galegas, 
un escrito respaldaba 
diante da institución a 
candidatura de Diego 
Antonio Cernadas de 
Castro, máis coñecido 
como o cura de Fruime. 
Do concello de Lousarne 
chegaban boa parte das 
sinaruras que avalaban o 
escrito, s·eguindo a xa 
tradición de intentar 
atraer os festexos para 
terra próxima 1 sempre 
que houber un íntelec ... 
tual que permita a soli ... 
citude. Pero o cura de • 
Fruime tiña ademáis un • 
valedor maior. O arce
bispado de Santiago fa ... 
cia saber tamén á Aca
démia Galega o seu in
terese en que o crego fo-
se o comemorado no dia 
maior das letras galegas. 
Poucas veces a alta xe
rarquia da lgrexa mos ... 
trou asi o seu achega .. 
mento á nosa cultura. O 
próprio cardenal Rouco 
asinaba a petición. A 
Académia non elexiu ao 
de Fruime pero a selec
ción recaiu nou.tro cre
go. Freí Martín Sar .. 
miento. Diffcil é estimar 
se un e outt-O dado están 
relacionados. A lgrexa 
non conseguiu o seu 
candidato pero tampou ... 

: coten cattas oa man Pª" ! 
: ra poder protestar. Quen ; 
:; pode cuestionar a confe... : 
:.~~~~ ~otlalida é. Sarmien~ • 
· rw · '{'' vené~ 
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As xeiteiras volverán navegar. o_ mar de Lira 
As xomadas Andar ao !Mr reunirán -e~ Camota especialistas en património marítimo-
eC> c.v. 
En Camota xa non lembran ver navegar as xeiteiras polo seu mar. 
Por iso os viciños están á espera de que o dia 23. unha ~chea de 
embarcacións tradicionais se concentren en Portocubelo .. Lira, nun 
dos actos das II Xomadas lnternacionais de Cultura Tradicional que 
este ano se adicarán ao patrim6nio marítimo co nome de Andar ao 
mar. Os dias 22, 23 e 24 de San Xoán especialistas e embarcacións 
tradicionais daranse cita en Camota, no encontro artellado pola Aso .. 
ciación Cultural Canle xunto coa Confraria de Pescadores de Lira. -

Son xa máis de sesenta os tripu, 
lantes de embarcacións tradicio, 
nais que anunciaron a sua asís, 
téncia á concentración que o 
dia 23 se celebrará en Lira. A 
maior parte pertencen a aso, 
ciacións das Rias Baixas que res, 
tauraron e teñen barcos prepara, 
dos para navegar. En Camota, 
asombraranse de ver fondeadas 
embarcaci6ns que, para eles, xa 
s6 quedan na mem6ria. Será un 
dos principais actos do programa 
das lI Xomadas Intemacionais 
de Cultu~ Tradicional que nes, 
ta edicipn centraranse no patri, 
mónio marítimo. 

Se o pasado ano as cabaseiras e a 
arquitectura do pan foron as 
protagonistas, nesta ocasión é o 
património marítimo o tema 

duns encontros que, como na 
pasada edic~ón, esperan centrar 
a atención tanto de especialistas 
como dos próprios viciños, orga, 
nizadores tamén do encontro. 
Como o de Lira non é un con, 
greso calquer, á marxe das con .. 
feréncias e colóquios, unha 
manchea de actividades servirá 
para destacar o valor de todo o 
património criado arredor do 
mar. Un obradoiro de nós no 
porto, a proxecci6n de películas 
históricas restauradas polo 
CGAI co mar como protagonis, 
ta, a concentración de embarca, 
ci6ns ou tamén a sardiñada e o 
lume da noite de San Xoán ou o 
concurso de empanadas do dia 
do peche forman parte dun pro, 
grama no que a participación 
dos viciños é fundamental. 

Testemuños do mar 

Entre os ponentes, seis persoas 
que fixeron do mar a sua vida. J°' 
aquin Maceiras apresentará a tres 
mariñeiros que van narrar en pú, 
blico a sua experiéncia. A direc, 
tora do curso, Mª Isabel Longuei, 
ra, traerá as testemuñas de tres 

mulleres que traballaron o mar de 
formas diferentes, ·embarcadas, sa.
chándo á praia no marisqueo ou 
encargadas dos efeitos navais. 

"Tamén a sua memória é patri, · 
mónio -dí Isabel Longueira- a ri, 
queza do mar pode ter moito va, 
lor, e queremos chamar a aten, 
ción sobre el para que non se per, 
da, desde a arquitectura do mar 
como os peiraos ou as fábricas de 
salazón até as próprias embarca, 
cións". O amplo programa come, 
zará coa análise do património 
marítimo galego a cargo de Dio, 
nísio Pereira a quen seguirá Mat, 
hilde Moebs, do museo marítimo 
de L'lle Tatihou. Nesa tarde, 
convocados na mesa redonada 
"Un Museo para o Mar" partí, 
ciparán Socorro Romano, do mu, 
seo de Donostia, Antonio Nabais 
do de Nazaré e José Ramón Gar, 
cia López de Asturias. A primeira 
xomada pecharase coa visita ao 
porto de Quilmas e a proxección 
de películas históricas sobre o 
mundo do mar. 

Tres mulleres que "andan ao 
mar" ofecerán as suas testemu, 

Cando o cristianismo non era 
máis que unha secta molesta pa, 
ra os romanos, Bernabeu, un le, 
vita chipriota, propietario de te, 
rras e comodidades de home ri, 
co, vendeuno todo e investiu a 
súa fortuna na nova relixión. 

Santo Bemabeu o investidor 

No Lle fo¡ mal, se desbotamos 
o martirio final e a vida de fí, 
lósofo mendicante que levou; 
pois desde o primeiro intre, en 
razón á forte inversión, entrou 
a formar parte da clase diri, 
xente dos cristiáns, ata se con, 
verter no personaxe principal 
do Libro dos Feitos, onde se na, 
rran as actividades dos apósto, 
los. 

O libro apreséntanolo como un 
home testán, can con vencido 
das súas crenzas e tan seguro das 
súas decisións, que chegou a se 
enfrontar con ap9stolos de gran, 
de prestixio, co fin de asentar as 
bases sobre as que se fa erguer a 
relixión de Cristo. 

El foi o primeiro que acolleu a 
Paulo, cando este se presentou, 
tras caer do cabalo e decatarse de 
que perseguindo aos cristiáns non 
ía a ningures; e cando todos lle 
dicían que non quedan nen ver 
diante a aquel maldito perseguí, 
dor, Bernabeu sacou a cara por el, 
asegurando que, se era destro coas 
ann.as e un estratega recoñecido, 
ben podía contribuír á organiza, 
ción da primitiva lgrexa. 

Paulo e Bemabeu fixeron boas 
migas e compartiron a ilusión 
predicando a dúo nas terras de 
Antioquía ou recadando entre 
os cristiáns a axuda que os fr, 
máns de Xudea precisaban nuns 
anos de fame e privacións; pero 
esa harmonfa coa que ambos se 
xuntaban e exemplarizaba a to, 
dos os que os vían e oían, rom, 
peu cando o seu curmán Mar, 

O <"UJnif\<.> M l'risdl~:no 

RAMÓN C' .. HAO 

cos, o evanxelista, quixo facer as 
paces con Paulo, despois dunha 
longa temporada de enfado tras 
unha discusión por diferencia de 
criterios. 

Bemabeu, máis home de sagra, 
das lecturas, acolleu ao arrepen, 
tido, pero Paulo, de profunda 
disciplina militar, non quixo 
nin velo diante. 

Desde aquela, o novo campa~ 
ñeiro de Bemabeu foi o curmán 
evanxelista, quen o acompañou 
á súa terra natal, a Chipre, para 
deinostrarlle aos paisanos que a 
decisión que un día tornara, de 
abandonalo todo, non lle fora 
tan mal e que co Cristianismo 
tamén se podía facer vida. 

Pero a súa actitude, extremada, 
mente recta e fiel á predicación 

de Xesús, fíxolle entrar con mal 
pé no seu país. 

Foi o caso que o día da chegada 
había unha festa-popular, unha 
especie de bacanal na que corrí, 
an a alegría, o baile e o viño, 
atraendo as licencias festeiras 
que non lle gustaban nada ao 
recto e beatífico Bernabeu, 
quen, á vista daqueles actos, 
arrerneteu furioso contra os fes, 
teiros e maldixo a quen tal per, 
mitía; con tan mala sorte que, 
por pura casualidade, o templo 
arredor do que se celebraoa a 
romaría caeu sopre varios paisa, 
nos, o que ergueu a furia dos 
crédulos chipriotas que, instiga, 
dos por un cego que culpaba do 
seu mal aos cristiáns, acusárono 
de ser un maldito e malvado 
bruxo causante único daquela 
desgracia. 

ñas o Sábado á rnañá, antes da 
participación do urbanista Juan 
Creus Andrade e dos economis, 
tas Xoán Carmena e Jesus Girál, 
dez que farán un percorrido pola 
história da pesca en Galiza. Para 
as embarcacións tradicionais es, 
tará a tarde que antecede á noi, 
te de San Xoán. An.tes das ca, 
charelas e as sardiñas, os viciños 
de Lira e todos os convidados
asistirán á conferéncia de Stefan 
Morling sobre as embarcacións 
tradicionais para logo velas en 
funcionamento en Portocubelo 
e, se o tempo acompaña, poder 
·mesmo facer unha rota polo mar 
de Lira, augas que levan tempo 
sen ver alguns dos barcos que 
ese dia chegarán remolcados 
desde as Rías Baixas, desde pe, 
quenas domas até galeóns. 

As experiencias de mariñeiros de 
Lira abrirán a xomada do Do, 
mingo dia 24 na que unha mesa 
redonda debaterá arredor do futu, 
ro da pesca artesanal. A directora 
Mª Isabel Longueira aproveita 
para convidar a participar porque, 
ao seu entender Andar ao mar vai 
ter "un aquel" especial.+ 

FRANCISCO .ANr. VIDAL 

Bernabeu foi entregado a 'un 
xuíz e xulgado, pero este, como 
non tiña probas para condenalo, 
deixouno ao amparo das vicisi, 
tudes, e a furia popular, desexo, 
sa de lle dar un escarmento a 
quen viñera a amargarlle a festa, 
atándolle unha corda ao pesco, 
zo, arrastrouno ás aforas da cicla, 

. de, onde despois de queimalo vi, 
vo, meteron os seus osos nunha 
caixa de chumbo, con intención 
de arroxala ao fondo do mar. 

' Foi Marcos quen, con artes ratei, 
ras, conseguiu apoderars_e dos co, 
fres dos osos e agachalo lonxe dós 

. verdugos, e o finado ficou no san, 
toral sen máis lembranza que a 
dun home dedicado. en corpo e al, 
ma a fortalecer a Fe do.5 seus; pero 
como ata ao.5 máis santoo lles gus, 
ta que lle recoñezan os méritos, 
cincocentos anos rnáis tarde, el, 
experto investigador en vida, bai, 
xou á terra para revelar onde esta, 
han as súas reliquias, un verdadei, 
ro tesouro para a Igrexa. + 
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Frei Martin Sarmiento elixido para o 'Dia das Letras 
Galegas do 2002 
Frei Martín Sarmiento será a figura homenaxeada no Día das 
Letras Galegas do 2002. Asi o decidíron os membros da Acadé, 
mia Galega nunha sesión plenária celebrada o Sábado 2 de Xu, 
ño. Despois dos "seculos escuros", este crego e pensador ilus, 
trado vai ser o primeíro en ocuparse científicamente do galego e 
da sua defensa nun ambiente, a aquela altura, pouco proprício. 

O estudoso da história da lgre, 
xa galega, Francisco Carballo 
refírese a Sarmiento como un 
dos abandeirados do movimen, 
to ilustrado no país. Destaca 
nas cartas que se escribia co if, 
má a sua defensa de educar á 
xuventude a partir da natureza, 
e, sobretodo, do galega. Sar, 
miento propuxo como princí, 
pio fundamental da pedagoxia 
aprender os nenos na língua 
materna. "Todo mestre de Ora, 
mática -mantiña- que non fose 
galego e erudito na língua pá, 
tria, débese excluir de ser mes, 
tre de nenos galegas, ainda que 
sexa un Cicerón". 

Frei Martiño Sarmiento naceu 
no Bierzo no 1695, pero era de 
família galega e educouse desde 
a infáncia en Pontevedra. No 
ánimo dos académicos té\mén 
pesou o . seu berce, na vontade 
de conseguer expandir este Dia 
das Letras Galegas a territórios 
falantes de fora das nasas fron, 
teiras administrativas. Non é o 
primeiro recoñecimento que se 
fai desta figura. No ano 1995, 
cando se cumpriron 300 anos 
do seu nacimento, a Universi, 
dade de Compostela adicoulle 
unha homenaxe ao que fara 
precursor dos estudos filolóxicos 
da língua galega. 

Entre os sete e os catorce anos 
acudía a estudar arte ao mostei, 

ro de Lérez, onde daba as suas 
clases o padre Feixoó, máis tar, 
de íntimo amigo seu. "Con el 
formou un duo -explica Carba, 
llo. Correxiu toda a sua obra, e 
levouna a imprenta. Identifíca, 
se con el como ilustrado, que 
entende o coñecimento apartir 
da experiéncia frente a esque, 
mas ecolásticos. Os dous manti, 
veron unha preocupación cons, 
tante por Galiza. Tiveron que 

·vivir fara pero sentíanse gale, 
gos polos catro costados. Foron 
dous emigrantes que non se 
aclimataron no exterior e que 
se comprometeron coa defensa 
do país e dunha educación des, 
de o galego". 

Publicou en vida dous volumes 
da "Demostración Crítica-Apo, 
loxética d0 Theatro Crítico de 
Feixoó", e deixou unha ampla 
produción enciclopédica. Viaxou 
por Galiza en tres ocasións, visi, 
tas que aproveitou para recoller 
vocabulário e describir as paisa, 
xes, flora e fauna. "A influéncia 
de Sarmiento é actualmente 
maior que a do mesmo Feixoó ", 
mantén Francisco Carballo. 

Do seu quefacer destacan polo 
seu interese para a cultura gale, 
ga os traballos de recollida, do, 
cumentación e estudo da língua. 
Quixo confecionar un diccioná, 
rio galega para o que recolleu un 
sen número de voces.• 

O escritor Xosé Ne ira Vilas 
entrará na Académia cun discurso arredor da emigración 
Proporá a proxección da institución en América 

Era un segredo a voces. O escri, 
tor Xosé Neira Vilas entrará na 
Académia e farao cun discurso 
construído arredor dun dos moi, 
tos temas da emigración que el 
ten vivido e estudado. O autor 
da novela máis lida da nasa li, 
teratura, Memorias dun nena la, 
brego, conta converterse en bre, 
ve en académico despois de Pª' 
sar os trámites pertinentes e bus, 
cará deixar a sua pegada na ins, 
titución. Quere que a Académia 
se proxecte tamén en América. 

"Quera propoñer, dentro do que 
cabe, a proxección da Académia 
en América, non quera ser un 
académico de pedra'". Xosé Nei, 
ra Vilas mostra con estas pala, 
bras o ánimo que o conducirá en 
breve a ler o discurso de entrada 
na Académia, despois de que o 
plenário o elexira como novo 
numenírio a proposta de Xesus 
Alonso Montero, Antón Santa, 
marina e Francisco Fernández 
Rei, seguindo as normas que se 

' 

recollen nos estatutos da institu, 
ción. Ainda co discurso sen per, 
filar, o escritor confirma unha 
intuición que non é gratuíta se, 
nón fortemente fundada en toda 
a sua traxectória: o tema terá 're, 
ladón coa emigración. "A. Aca, 
démia naceu na emigración e foi 
durante moito tempo sostida po, 
los emigrantes. Dalgunha ma, 
neira eu entro como emigrante. 
Cando fun nomeado doutor ho, 
noris causa pala Universidade da 
Coruña dixen que aos emigran, 
tes nos borraban, botábanos f óra 
da história, por iso agradezo cal, 
quer recoñecimento á emigra, 
ción", afirma o escritor desde 
Gres, onde conduce, xunto a 
Anísia Miranda, o Centro Cul, 
tural e a Fundación que leva o 
seu nome, e do que fala con en, 
tusiasmo. Recoñece ser elexido 
pala sua obra literária pero 
aponta ao tempo que "grande 
parte dela foi escrita en Améri, 
ca, investigacións que fixen ao 
longo dos trinta anos que pasei 

ali" . Entra na Académia así un 
emigrante, pero tamén un labre~ 
go. Xosé Neira Vilas foi, como o 
Balbino protagonista do seu li, 
bro, un neno labrego que traba, 
llou a terra até os quince anos e 
que agora, segundo di, se apaña 
un sacho ou un angazo ainda lle 
"dá un xeito". 

Catro vacantes por cobrir 

Para Xosé Neira Vilas entrar na 
Académia é "estimulante" e bus, 
cará por iso "aportar novas cou, 
sas". Alégrase tamén de ocupar o 
posta de numerário coa presi, 
déncia do seu amigo Francisco 
Femández del Riego, ao seu ver, 
autor da "dinamización" da insti, 
tución. "Hoxe por hoxe é funda, 
mental a existéncia e a activida, 
de dunha Académia da Língua, 
desde ela pódense formular moi, 
tos temas como a falta de difu, 
sión da cultura galega, a pouca 
preséncia dos libros ou outros de 
debate social" sinala. 

Aprov~ita o escritor e xomalista a 
ocasión para falar do Centro Cul, 
tural de Gres, criado na sua casa 
paterna e que conta xa cunha bi, 
blioteca pública de 9 .600 exem, 
piares, usada fundamentalmente 
polos rapaces da comarca. Cons, 
tátanse 9 .000 préstamos nos tres 
anos e medio que leva funcionan, 

do e Neira Vilas asómbrase d ne, 
nos que p rcorr n dez qu il m tr 
para procurar un novo libr . 
Centro Cultural convoc u Pré, 
mio Estomela de teatro e, en br , 
ve, abrirá o prazo de apresenta, 
ción do Arume de poesía para ca, 
tivos. Neira Vilas e Anísia Miran, 
da pasan asi os seus dias rodeados 
de rapaces e por iso ao escritor 
gústalle contar a sua experiéncia 
profisional como xomalista infan, 
til en Cuba cando promovian as 
revistas Zunzun e Bijirita que re, 
voltaban aos nenos da illa 

Xosé Neira Vilas súmase asi a Xo, 
hana Torres na nómina de escri, 
tores que teñen pendiente a leitu, 
ra do seu discurso de entrada. A 
institudón radicada na Coruña 
conta ir nomeando un novo aca, 
démico en cada unha das próxi, 
mas reunións do plenário até 
completar, no prazo aproximado 
dun ano, as catro vacantes que 
quedan despois da ampliación que 
propiciaron os novos estatutos.• 
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. A NOSA TERRA 

O exemplo de D. Ramón Cabanillas 
Antes de coñecer a D. Ramón 
Cabanillas vin o seu retrato, re, 
cén feito por Tino Grandío, na 
pousada na que moraba o entón 
mozo e rexo pintor lugués. É un 
retrato (do que conservo unha 
pequena foto, que Tino me dou 
pra publicala en Finisterre, ou na 
Noite) pouco favorecedor. Mós, 
trase un Cabanillas adusto e 
arrugado, sen que se adiviñe o 
seu espíritu máis ben xovial. 
Ainda Tino Grandío non con, 
taba co seu pincel vagaroso, sua, 
vísimo, que tanto contrastaba 
coa sua recia personalidade, e 
que agora moito se cotiza. 

Naqu le anos coarenta, nos 
que íbamos sa indo da ca, 
dea, e burlando o medo, 

perdín o lecer de e coitar ao 
académico don Ramón na sua 
t rtulia madrigal ga do Lyon 
d'or, ond o patriarca semellaba 
rodeado da ua tribu amical. En, 
tre ela Ben,Cho,Shey, Álvaro 
Gil, e un cantos rapaces, logo 
ben coñecidos, que alí se licen, 
ciaban, ou doctoraban, en gale, 
gui mo. 

Andaba u di traído neutras 
compaña bohemia , que doada, 
mente poderían levarme á peña 
d Cabanillas; pero o meu sino 1 

impuxo que tería que ser en 
Santiago, onde vería por vez pri, 
meira e trataría ao ubrime poe, 
ta de Da terra asoballada. E sería 
con motivo dun extraordinario 
acontecimento literario no que 
ti ven a honra de participar xun, 
to ao par de ínclitos Don Ra, 
món da galeguidade en trance 
de renacer: Cabanillas e Otero. 

• No XURADO DOS BIBLIOfl .. 
LOS. Releo con cincoenta e cin, 
co ano de orgullo contido, e re, 
primido, o fallo do Xurado que 
prec de ao texto de A xente da 
Barreira: a novela d Ricardo 
Carball Calero pr miada no 
primeíro e ncur o da Editorial 

e l s Bibliófil s Gallegos, efec, 
tuando n ano 1949. O xurado 
qu lle t rg u o premio, coma 
con ta no fallo, estaba e n titui, 

o por "D. Ramón Cabanillas 
Enrfqu z, D. Ramón Otero Pe, 
drayo, D. José Guerra Campos, 
D. Francisco Serrano Castilla, 
D. Franci co Fernández del Rie, 
go e D. Raimundo García Do, 
míngu z, actuando de presiden, 
te el primero de los citados y de 
secretario el último". 

Tiña daquela Borobó a edade de 
Cristo, pero en toda sua longa 
vida restante xamais se encon, 
trou integrado nunha pleiade li, 
teraria semellante. Debeu ser a 
causa do temperán éxito dos 
anacos entre a imensa minoría 
do país. Por iso os Bibliófilos 
(Sánchez Cantón, Filgueira Val, 
verde, Cordero Carrete, etc) es, 
colléronme coma encarnación 
do novo xornalismo, onde Gue, 
rra Campos, co seu enorme ta, 
lento representaba a lgrexa, e o 
censor por excelencia, Serrano 
Castillo, o poder do Estado. 

Mais, no Xurado, dominou .o 
criterio patriarcal de Cabanillas 
secundado polo seu inxel tocaio, 

e polo actual presidente da Real 
Academia Gallega, que entón 
xa parecía, polo seu historial e o 
seu aplomo, un personaxe 
maiúsculo. Pero tamén o censor 
Francisco Serrano, ligado co fu, 
turo autor do Poema de Samas, 
por amistosos vínculos; posto 
que era sobriño político do Aba, 
de don Mauro, tamén se incli, 
nou deica a opinión do inspira, 
do presidente. 

O s bibliófilos inauguraran 
a súa Biblioteca de Gali, 
cia cos Camiños do Tem, 

po, de Cabanillas . Á iniciativa 
renacente clisa Sociedade seguiu 
axiña a creación de Galaxia. 
Que tamén empezou a súa an, 
daina con outra obra de Don 
Ramón: A Antífona da Cantiga, 
que por certo iase chamar Antí, 
fona da copra, a non ser porque 
nun anaco advertfn ó grande 
poeta, metido a colector da Pº' 
esía popular, e as seus flamantes 
editores, que o vocablo copra 
cheiraba mal, na sua raiz grega, 
e ademáis confundíase ¡toquen 
ferro!, co de cobra. Logo nas úl, 
timas edicións cambiaron o seu 
título polo de Cancioneiro popu~ 
lar galego. 

• A VIDA AMBULANTE DE 
CABANILLAS. Dende aqueles 
días da Noite o meu achego a 
Don Ramón foi intermitente, 
conforme a súa vida ambulante, 
na súa nómada senectude, dába, 
nos o gozo de telo preto de nós, 
en Santiago ou en Cambados. O 
vello dos cantos, o inesquecible 
Mosquera Pérei, anceiaba darlle 
un acougo permanente ao pa, 
triarca. Na sua utopía rosalián, 
Mosquera soñaba con que o Pa, 
tronato creado por il, recuperase 
todas as moradas ullanesas da 
Cantora pra que a rnillor delas, o 
pazo de Arretén, poidera con, 
vertirse na casa dos Poetas, onde 

vivese Cabanillas con sosego, os 
seus derradeiros anos. 

Pois, na sua longuísima viuvez 
de poeta excelso e académico da 
Real Española, don Ramón ca, 
raceu dun fogar estábel. Alter, 
naba as súas estancias na "cabe, 
za das Españas'', que el asi cha, 
rnou, con tempadas nas casas 
das suas filias, dispersas pola pe, 
nínsula. Unha delas vivia en 
Barakaldo, e ali con ela, pasou 
moitas semanas o patriarca das 
letras galegas. O Centro Galego 
da localidade vizcaína via a ce, 
lebrar agora, cunha revista de 
nutrida colaboración, o cente, 
nario clisa entidade. Penso que 
nil se lernbrará, destacadamente, 
a presencia repetida de Cabani, 
llas en Barakaldo. 

• VISITA NA RÚA DAS HoR .. 
TAS. Tiña don Ramón outra fi, 
lla, que vivía na rua santiaguesa 
das Hartas. Alí pasou o poeta da 
Noite estrelecida uns días, nos 
que, nunha tarde, acompañei a 
Garcia Martí a visitar ao seu ve, 
llo arn'igo. Estaban xa de visita 
con don Ramón o célebre fran, 
ciscano P. Legísima, acompaña, 
do polo P. !sorna. Falaban da 
etapa que viviu na zona roja; o 
académico recordou o episodio 
do rexistro dos seus papeis por 
unha patrulla da F Al, que supu, 
xo que contiñan claves da quin, 
ta columna. Foi un episodio se, 
mellante ao de Anibal Otero en 
Tui, na zona franquista, e da que 
o filólogo de Piquín, non saliu 
tan ben librado corno Cabani, 
llas no seu. 

O s comentarios do P. Le, 
gísima adrede daquelas 
circunstancias experi, 

mentadas por don Ramón, moti, 
varon a elocuentísima réplica de 
don Victoriano, que lembrou 
emotivarnente os días que 

conviviu na prisión con Carras, 
co Formigueira, que foron os de, 
rradeiros pra o xoven e católico 
fundador da Unión Democrática 
de Catalunya, fusilado pola xus, 
tiza franquista. Cabanillas, o P. 
!sorna e máis eu, quedamos moi 
impresionados polo. ardor que 
García Martí puxo na lembranza 
do martirio do seu infortunado · 
amigo catalán, ao que xa ren:de, 
ría culto, pois efectivamente era 
un santo, no resto da sua vida. 

• A COROACIÓN DE CABANI
LLAS. Ainda que a visita que 
maior trascendencia tivo na 
posterior biografía de Cabani, 
llas, foi a que lle fixen algo des, 
pois no seu último dornicílio de 
Cambados-, en compañía de Oc, 
tavio San Martín e Camilo 
Agrasar presidente e factotum, 
respectivamente, da Comisión 
da Pascua de Padrón. Íamos a 
propoñerlle algo que comenzara 
así: "Logo do éxito abraiante da 
inauguración do monumento a 
Resalía, no espolón padronés, 
coa concurrencia enteira da in, 
mensa minoría galega, e dunha 
rnoitedume enorme, xamais vis, 
ta, da maioría ... " inmediatamen, 
te despois, venme ver Agrasar a 
Noite, e díxome: 

-Agora, Borobó, _¿que irnos a 
facer? 

· -¡Pois a coroación de Cabani, 
llas! -respondínlle a Camilo. 

-E iso ¿en que consiste? . 

Recordeille ao erudito fígaro pa, 
dronés, que aos grandes poetas 
soían coroalos solemnemente 
con coroas de loureiro, anque de 
ouro, ás raiñas, coma Isabel 11 fi, 
xo co seu aio Quintana; e con, 
teille ademais o pouco que sabia 
respecto as coroacións de Pe, 
trarca, de Zorrilla, de Curros ... 

- lso estará moi ben, pero antes 
haberá que ver, se don Ramón 
se deixa coroar. 

E a iso fumos a Cambados. A 
conseguir que o ancián poe, 
ta consentira niso. Resistiuse 

un par de horas aos nosos pre, 
gos, ata que por fin logramos 
que acordara: Bueno, deixareime 
coroar, pra oon esttopearlle o pa, 
sodoble aos de Padrón. 

Xa non resta espacio pra narrar, 
inda que fose sucintamente, to~ 
do aquel poético acontecimento 
que se desenrolou na Pascua se, 
guinte no Espolón. Nunca se 
volveu repetir, nin siquera tras a 
Transición, unha concentracion 
sernellante da minoritaria xente 
ilustre e da inmensa maioría da, 
quil pobo do Ullán, do Salnés, 
da Mahía ... 

Pero dista coronación tratarei 
dabondo no meu relatorio no 
Congreso de Curros Enríquez, 
convocado polo Consello de 
Cultura Galega. Pois nas propias 
Xomadas de Cabanillas, organiza, 
das pola Consellería de Cultura, 
da Xunta, falarei hoxe da Xera~ 
ción dos Ramóns, que é outra das 
miñas teimas. • 
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Andrea ,, 
López Alvarez 

'É un bon momento 
para os ilustradores 
de literatura infantil' 

Veño de ler unha edición nova 
de Historias de Winny de Puh de 
A.A. Milne, un clásico para ne, 
nos ao que lle tiña ganas. 

Que recomenda ler? 

Para nenos o libro Noche de tor, 
menta de Michelle Lemieux e 
para adultos El mudo de Marlen 
Haushofer. 

Ilustra o libro El-Rei Artur e a 
abominable dama que edita lr 
Indo. Como valora este traballo? 

O certo é que esta oportunidade 
apresentoúseme un pouco de re, 
bote e tiven tres semanas exca, 
sas para facer o enc;y-go, pero es, 
tou moi contenta. E a miña pri, 
·rneira obra no campo da ilustra, 
ción infantil e o certo é que tiña 
moitas ganas de empezar a traba, 
llar neste ámbito. 

Ademais, apartir da publicación 
do traballo xurdiron outros en, 
cargos para a editorial Galaxia 
que en breve porá nas librarías A 
verde história do burro Feldespato. 

Estuda Belas Artes en Barcelo
na, por que esta preferéncia po
la ilustración infantil? 

Prefiro o debuxo á pintura, e es, 
ta é unha forma prática de facer 
un traballo que me gosta. Na fa, 
culdade non hai demasiadas ma, 
térias relacionadas coa ilustra, 
ción, pero desde pequena sem~ 
pre puiden ter moi bons libros 
nas mans dos que gardo moitas 
referéncias. Eu neste caso utili, 
cei un debuxo bastante simples, 
pero quero facer tamén ilustra, 
cións rnáis traballadas. 

Hai hons ilustradores no país? 

Penso que agora mesmo se está 
viver unha boa época. Hai moita 
xente nova que se adica a isto e 
que fai moi bons traballos. É un 
aspecto do que por exemplo, 
empeza a falar e a adicarlle aten, 
ción a revista de literatura in, 
fantil e xuvenil, Fadamorgana. • 

Ilustradora. A Coruña (1976). 
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O Trinque 
Curros 

O domingo pasado foi o de 
T orroña e de aquí a fins de 
Xullo sucederanse por todo o 
país as rapas das bestas, o la
bor de marcado e corte das 

crinas dos cabalos. T raballo , 
espectáculo e festa mesturado 
nun mesmo dia que convida a 
sair das cidades e comungar 
coa natureza. + 

• PÁXINAS COORDENADAS POR EVA MONTENEGRO PIÑEIRO • 
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Arzua 
IÍMÚSICA 

MAMA CABRA 
Esta banda apresentará o 
seu disco Poemas Cantados, 
o Sábado 16 ás 12 h. na Bi
blioteca da Casa da Cultura. 

O Barco 
• EXPOSICIÓNS 

INsrnuro DE ESIUOOS 
V ALDEORRENSES 
Mostr~ fotográfica que po
demos atapar no Pazo do 
Castro. 

TEATRO NACIONAL 
DE CUBA 
Fotografías na Casa da Cul
tura. 

e .. •.. p t .rts tna . ·a o 

A gaiteira ourensana toca en GUA
DALAJARA o Mércores 20 e en 
HOSPITALET (Barcelona) o Venres 
29. Por outra parte o grupo no gue co
mezou, Mutenrobi, estará en ~EGO
VIA o Venres 22.+ 

Bem.bri.ve 
• EXPOSICIÓNS 

DEBÚXAME UN CONTO 
Mostra que consiste nunha 
selección de debuxos de 
ilustradores galegas, acom
pañados de relatos curtos 
escritos por diferentes es
critores galegas; así partici
pan na mostra até un total 
de 18 ilustradores e outros 
tantos escritores. Até o 24 
de Xuño no C.C. Helios. 

Boiro 
• EXPOSICIÓNS 

FERNANDO S. DE JUAN 
Tradicións, rituais, herdan
zas ... colección de fotogra
fias ao bromuro e viradas, 
tirulada Ten-amar, quepo
demos ollar na Casa do 
Concello, durante este mes. 

Burela 
• EXPOSICIÓNS 

MUNOO MARIÑO 
Mostra que podemos coñe- · 
cer na Aula do Mar. 

Camba.dos 
•ACTOS 

XORNADAS SOBRE 
RAMóN CABANILLAS 
Esta xuntarua reunirá, o Xo-

ves 7 e Venres 8 de Xuño, a 
todos os estudosos da f¡~ 
do poeta . . Desenvolverase 
no recinto de Exposalnés 
con conferéncias de Carlos 
Casares, Manuel F. Viei
tez, Xosé Maria Dobarro, 
etc. Máis información en 
www .xunta.es/conselle/cul
tural. 

. • EXPOSICIÓNS , 

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

Cangas 
• EXPOSICIÓNS 

UN SÉCULO EN FOTOS 
Da comarca e da vila, orga
nizada pola Escala de 
Adultos A Cepa que até o 
de agora puidemos con
templar na Casa da Cultura 
e que, do 11ao17 de Xu
ño, estará no Coléxio Pú
blico de Hio. 

•MÚSICA 

ÜRQUESTRA CLÁSICA 
DE VIGO 
Dará un concerto no Audi
t6rio Municipal o Sábado 9. 

•TEATRO 

FAUSTO 
Teatro ·de Ningures leva 
esta obra ao Auditório Mu
nicipal o Venres 15. 

O CarhaUiño 
• EXPOSICIÓNS 

XAIME FUENTES 
As suas pinturas de paisa
xes están colgadas no Mui
ño das Lausas. 

Car hallo 
• EXPOSICIÓNS 

MARIA CASARES 
A asociación cultural Lu
mieira organiza esta mostra, 
no pub Silfo até meados de 

Xuño, coa intención de dar 
a coñecer a vida e persona
lidade desta grande muller 
galega que o exílio conver
teu nun dos mitos do tea
tro francés. Como ela dicia 
nas memórias "Yin a lus 
por vez primeira en 1922. 
A terra coa que fun feíta é 
Galiza. Nacin en Novem
bro de 1942 no teatro 
Marthurin. A miña pátria é 
o teatro, e o meu país a Es
paña Refuxiada. 

Chantada 
• EXPOSICIÓNS 

ÓAUZA EN Foco 
A Casa da Cultura acolle, 
até o próximo Venres 4, es
ta roostra que organiza o 
Clube de Prensa de Ferrol, e 
no que se atopan os traba
llos de corenta e catro re
porteiros gráficos. A diver
sidade das obras escollidas 
oferece unha visión ecléc
tica da actualidade galega, 
ainda que tamén hai lugar 
para unha fotografía con 
tono intimista e artístico. 

A Coru.ña 
•CINEMA 

CGAI 
O Centro Galega de Artes 
da lmaxe remata co ciclo 
Último cinema portugués coa 

proxección de Branca de 
Neve, de Joao César Mon
teiro, adaptación da obra de 
robert Walser, Schnnewit
chen, este Xoves 7. No que 
respeita ao ciclo Novas Mi
radas de Oriente, o Venres 8, 
proxectarase Christmas in 
August, de Hur Jin-ho; e o 
Luns 11, Vive Pamour, de 
Tsai Ming-liang. E dentro 
do ciclo Homenaxe a José 
M!! Nunes, o Martes 12 po
derase ollar Mañana; o 
Mércores 13, Biotaxia; e o 
Xoves 14, Sexperiencias. 
Todos os pases ás 20:15 ho
ras . Entradas a 200 pta. 
(con carné xove, 100), abo
nos para 10 sesisóns, 1.500. 

• CONFERÉNCIAS 

A TELEVISIÓN, 
UNHA DROGA DURA? 
Paulino Castells, da Aso
ciación de Telespectadores 
e Radio-ouvintes da Coru
ña sera quen fale deste te
ma, o Venres 8 ás 20 h. na 
Aula Sócio- Cultural Médi
co Rodríguez. 

ÜFUTURODA 
PSICOLOXIA CLfNICA 
Xomada de debate o Sába
do 9 na Aula Socio-Cultu
ral Médico Rodríguez. 

DA LITERA TURA 
ÁMÚSICA: 
CARAAÜRFEO 
Jacobo Cortines, apresen-

tado por Carlos Villanue
va, falará sobre este tema o 
Mércores 13 ás 20 h., den
tro do I Faro Cultural Mo
zart, na Aula Sócio-Cultu
ral Médico Rodríguez. 

• EXPOSICIÓNS 

MAYOR BALBOA 
Pintor aferrado á sua terra 
lucense, e influido, xa que 
logo, polo seu contorno, o 
San Froilán, a muralla e os 
recordos da infáncia, tenta 
a través desea mostra ensi
narnos o seu mundo inte
rior, expresado a partir da 
mestura do cómic e o rea
lismo. As suas obras trans
miten unha force vitalida
de criativa con predomínio 
de formas e cores primá
rias. A temática, moi varia
da, semella un crebacabe
zas onde predominan os 
fondos negros e os elemen
tos reais ou fantásticos. Na 
Biblioteca Gonzalez Garcés 
até o 25 de Xuño. 

A FOTOGRAFIA 
DE AlFRED STIEGLITZ 
Co subtítulo de O legado de 
Georgia O'Keeffe, a Funda
ción Barrié apresenta esta 
mostra, organizada polo 
museu internacional de fo
nografía e cinema George 
Eastman Ho·use de New 
York co apoio de Kodak. 
Reune 11 O fotografías do 
artista (1864-1946), consi-

derado como unha das for
zas culturais máis impor
tantes do século XX nos EE 
UU. As obras, a meirande 
parte doadas pola sua viú
va, destacan os seus pri
meiros traballos en Europa, 
as luminosas paisaxes do 
lago George, os rañaceos 
de New York, retratos da 
sua muller, viaxes a Euro
pa ... Na Fundación Barrié 
até o 12 de Agosto. 

TROMPE·LA-MEMOIRE 
Disposición de temporali
dade e posta en escea, na 
Fundación Luís Seoane. 

CAIXAS NEGRAS 
Este é o tftulo da mostra 
inédita que ternos na sede 
da fundación Luís Seoane 
de Manuel Facal. A sua 
obra, dispersa en museus e 
galerias de todo o mundo, 
reflicte as correntes domi
nantes na Europa dos anos 
70 e resulta clave para en
tender o percurso da arte 
contemporánea galega. 
Até o 25 de Xuño. 

XA VIER MARTIN 
Na Sala de Exposicións da 
Biblioteca M.Glez. Garcés, 
mostra as suas pinturas nas 
que dá prioridade á expre
sión e ao poder máxico dos 
cenários espidos surcados 
por unha liña rítmica e e.mo
tiva que relembra caligrafias 
de reminiscéncias orientais. 

TAMÉN POMOS 
EMIGRANTES 
Até o 24 de Xuño na Sala 
de Exposicións da Funda
ción Caixa Galicia. Máis de 
duascemas fotografias e re
producións de periódicos 
sobre a emigración na se
gunda metade do século XX. 

WILDLIFE 
PHOTOGRAPHER OF 
THE YEAR 2000 
Até o 31 de Decembro po
deremos ollar esta mostra 
na Casa das Ciéncias, froito 
do concurso roáis prestixio
so de fotografía da natureza 
que existe no mundo que 
organiza o British Museum e 
a BBC Wildlife. A colec
ción amasa os principais 
prémios e as mellares ima-

Hiio• 
de Caín 
tocan o 
Venres 8 no 
Mardigro.s 
da CORUÑA. 
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•CINEMA 

SEN SO 
Dentro do ciclo História do cine
ma, programado polo cine-clube 
local, poderemos ollar esta pelí
cula de Luchino Visconti do 
ano 54 o Mércores 13 en sesións 
de 20 e 22: 15 horas no Espácio 
para a Cultura de Caja Madrid. 

• CONFERÉNCIAS 

ELEICIÓNS AO 
PARLAMENTO DE EUSKADI 
Unha análise desde as autonomias, 
organizado po lo Ateneu, será 
apresen tada por Xosé L. Ba· 
rreiro Rivas e participarán Ra
món Maiz Suárez, Francisco 
Llera, Gabriel Colomer, Jau
na Montabes e José Manuel 
Rivera O tero, no Auditório de 
Caixa Galicia (Café Moderno) 
este Xoves 7 a partir das 20 h. 

ARQUITECTURA 
LATINOAMERICANA 
Ciclo adicado á nova xenera
ción organizado polo Coléxio 
de Arquitectos, que comezou o 
Mércores 6 coa intervención de 
César Portela, prémio español 
de arquitectura; Juan Miguel 
Hernández de León , director 
da revista especializada Pasajes; 
xunto co mexicano Bernardo 
Gómez. Este X oves 7, abrirá a 
rolda de ponéncias o mexicano 
Isaac Broid aoque lle seguirá 
o basilei.ro Mário Biselli. Para 
o Venres 8 está previ.sta a inter
vención de Matbias Klotz , 
chileno, e Gerardo Caballero, 
arxentino. As conferéncias són 
sernpre ás 8 do serán no Auditó
rio Caixanova, ilustradas por 
diapositivas con exemplos. 

P SICOLOXJA 
CONSTRUTIVA 
O Mércores 13 ás 20:30 na Au-

la Sócio-Cultural (Praza de S. 
Xosé), o psicólogo e psicotera
peuta Mario Salvador Fer• 
nández exporá o tema: Che
gando a ser como somos, pode· 
mos cambiar? O ser humano 
vai construindo a sua identida
de ao longo da vida. Cambiar é 
posíbel porque non somos con
secuéncia do que nos pasou se
nón do que que cada un de
cideu sobre el mesmo e o mun
do debido ao que nos pasou. 

• EXPOSICIÓNS 

Ü TRAXE E OS COSTUMES 
Mostra que podemos coñecer, 
até o 5 de Xullo, no T eatro 
Principal. 

ARTE ROMÁNICA NA 
ÜALIZA E P ORTUGAL 
Dentro da colaboración en tre a 
Fundación Barrié e a Fundación 
Calouste Gulbenkian de Lisboa, 
podemos contemplar, no Museu 
de Pontevedra até o 24 de Xuño, 
esta interesante mostra sobre o 
románico, que tivo un extraor
dinário desenvolvimento, tanto 
no naso país coma no viciño, 
dando un conxunto excepcio
nal de construcións, esculturas, 
manuscritos iluminados e pezas 
de orfebrería, se ben a di.sparida
de do contexto no que se produ
ce o asentamento e difusión ex
plica a diversidade de manifes
tacións e a distinta evolución. 

Os MEUS 
CONTEMPORÁNEOS 
Baixo este título poderernos ver 
a mostra de Daniel V ázquez 
Díaz no edifício Sarmiento do 
Museu de Pontevedra. 

JESÚS S ÁNCHEZ TENA 
No espazo para a arte de Caja 
Madrid ternos unha exposición 
antolóxica deste pintor zarago-

Luar na Lubre estará o Venres 8 no teatro Principal. 

zano. Até o Domingo 10. 

• LEITURAS 

TALLER LITERÁRIO 
O luns 11 no Café Moderno, or
ganizado pola Asociación de 
Escritores e Artistas. 

•MÚSICA 

LUAR NA LUBRE 
O Venres 8 a banda folc actua
rá no Teatro Principal ás 21 h., 
con entrada de balde, máis é 
necesária invitación. 

ANDYCHANGO 
Este novo super antiheroe ar
xentino vai apresentar o seu no
vo disco As Aventuras do Ca
pitán Angustia, o Xoves 7 ás 22 
h., nt> Camawey, por 1.400 pta. 
por adiantado e 1.500 na bille
teira. E o Sábado 9, no mesmo 
local, Foggy Mental Break· 
dow n , banda de undergroun d 
galego, ás O h. por 5 libras. 

V ENRES M USICAIS 
O Venres 8 hai un concerto de 
música tradicion al cubana, a 
cargo de Cuarteto Lecuona, 
ás 20:30 no Café Moderno. 

•TEATRO 

FUME 
Teatro Cacbuzo leva ao cená
ri o do Camawey esta obra o 
Venres 8 ás 0:30 por 500 pta. 

PIANO MAS NAO TOCO 
A Compañía Art Imagem trae 
este teatro para cativos o Do
mingo 10, ás 18:30 no Principal 
por 250 pta. 

As SEÑORITAS DE A VIGNON 
O Sábado 16 no Pazo da Cultu
ra será cenificada esta obra ás 
21 h . Entrada 1.000 pta.+ 

xe de cada ección, ade
mai dun audio visual. 

•MÚSICA 

HIJOS DE CAIN & 
M R. D IXIE }AZZ BAND 
Os primeiros son galegas , 
coa actual formación come
zaron no ano 99, hai pouco 
fic h aron pala compañia 
Rompeolas e esta actuación 
no Mardigras, Venres 8 ás 
22 h. con entrada de balde 
(invitación no local de ac
tuación), sérvelles para 
apresentarse na cidade. Mr. 
Oixie Jazz Band, banda úni
ca na Galiza de estilo dixie
land Chicago anos 30-40, 
de raíces afroamericanas que 
estarán neste mesmo lugar o 
Sábado 9 a partir das 10 da 
noite por 500 puas. 

Sinfónica de Galiza, ás 2 l 
h., dirixida por M assimo 
Spadan o e coa voz da s9-
parano Mª José Moreno. 
O Xoves 14 ás 21 h., no te
atro Rosalia de Castro, tere· 
mos a oportunidade de es
coitar á Real Filharmonia 
de Galiza , baixo a direc
ción de Antoni Ros Mar· 
bá, e con Cristina Bruno 
ao piano. Todas as actua
cións serán ás 21 h. Servizo 
de venda de entradas no 
telf. 902 434 443. 

tel Almirante falará o psicó
logo e psicoterapeuta Mário 
Salvador Femández. 

• EXPOSICIÓNS 

1936: SEOANE E 
OS POETAS FRENTE 
Á SUBLEVACIÓN 
Na galeria Sargadelos (r/ Do
res 55), organizada por Edi
cións do Castro, Sargadelos 
e a fundación 10 de Marzo. 

•MÚSICA 

'FESTIVAL MOZAR T 
Dentro deste programa, or
ganizado conxuntamente 
polo Concello e Caixa Ga
licia , teremos, o Domingo 
10, na igrexa colexlata Sta. 
Maria do Campo, á Or· 
questa de Cámara da 

Ferrol 
• CONFERÉNCIAS 

CHEGANDO A SER -DA 
FORMA QUE SOMOS ... 
podernos cambiar? O set hu
mano vai construindo a sua 
identidade ao longo da vida. 
Cambiar é posíbel porque 
non somos consecuéncia do 
que '}OS pasou senón do que 
que cada un decideu sobre 
el mesmo e o mundo debido 
ao que nos pasou. Dentro do 
ciclo Psicoloxia Const:rutiva, 
o Martes 12 ás 20 h. no ho-

FESTIVAL DE POLIFONIA 
A Coral San Pablo e a 
Coral Luciero da Alba 
de Neda, serán quen po
ñan a música neste evento, 
o Sábado 9 no C .C. Ca
ranza. 

Lug'--·o __ _ 
•CINEMA 

LA TRAMA 
Fita de David Manet, o 
19 de Xuño ás 20:3.0 no 
Gustavo Freire, organizado 

polo Cineclube Valle lnclán. 

• EXPOSICIÓNS 

XoÁN Luís LóPEZ 
(Compostela 1894-1988) 
A pintura deste galego é 
testimonialmente impor
tante, posta que amosa un
ha tipoloxia e costumes que 
desaparecen. Esteticamente 
é fiel ao seu tempo; na últi
ma etapa da sua vida culti
vou unha paisaxe de factu
ra moito máis solta, de cla
ra ascendéncia impresionis
ta, onde están a lguns dos 
mellares exemplos da sua 
longa andadura. No Museu 
Provincial desde o Xoves 14 
até o 15 de Xullo. 

A 1MAXE 
E SEMELLANZA 
Fran Herbello expón as 
suas obras no Edifício Admi
ni.strativo da Xurita. T amén 
aqui podemos contemplar as 
obras de Alfredo Seijas 
Sainz, até o Venres 15 

XoÁNXosÉ 
As suas fotografías estás 
poderemos ollalas no Ar
quivo Histórico. 

DURÁN 
Na sala Bacabú ternos unha 
mostrada sua obra: Na Al
mirante, a mostra Jardines 
de asfalto de Ellas Saifán. 
Os gravados de Gonzalo 
Bieito están no pub Goleta. 
No café Nevada podemos 
ollar as obras de Bordell. 
N o Pirámide os óleos de 
Miguel Anxo Maciá. Na 
galería C lérigos ten as suas 
obras Patinha. E na sala 
Apolo Arte podemos coñe
cer unha mostra baixo o tí
tulo Pintores do Medite• 
rráneo. O s gra vado de 
Ming Yi Chou poderemos 
ollalos na sala Augatinta. 

1936 ... 
.. . Seoane e os poetas fronte á 
sublevación, na galería Sar
gadelos . Nesta mesma sala 
hai outra mostra chamada 
Represión franquista. 

• LEITURAS 

M ANUEL MARIA 
Título do libro co lect ivo 
que trata sobre a obra deste 
autor: poesía, poemas mu
sicados, narrativa, novela ... 
e que sera apresentado na 
galería Sargadelos o Xoves ? 
a partir das 8 da tarde, por 
Camilo Gómez Torres, 
Roxélio Pérez Naveira, 
Marica Campo, Xosé 
Miranda e Afonso Blan· 
co, este último en repre
sentación da asociación 
Xermolos , de Guitiriz, que 
é quen organiza o acto. 

•MÚSICA 

NOITE FLAMENCA 
A que nos oferecerá Cu· 
chus Pimentel este Xoves 
7 no Clavicémbalo. 

•TEATRO 

A VINGANZA 
DE DON MENDO 
No Auditório Municipal 

. Gustavo Freire, o Xoves 7 
ás 20 h. 

CIERRA BIEN LA PUERTA 
Obra de Ignacio Amestoy, 

que será cenificada pola 
compañia de Beatriz Car· 
bajal, o Mércores 13 no 
Gustavo Freire. 

•MÚSICA 

MAMÁ CABRA 
Esta banda apresentará o 
seu disco Poemas Canta· 
dos , o Venres 15 ás 12 h. 
na Biblioteca da Casa da 
Cultura. 

M.oaña 
•MÚSICA 

SERAFIN 
CARBALLO TRIO 
Estará o Venres 8 a partir 
das 22:30 horas no café-te
atro Do Real, organizado 
polo Clube de Jazz Ardora. 
Xabier Alcalde é o encar
gado do contrabaixo, Noly 
Torres da batería e Serafin 
Carballo da guitarra. 

Noi.a 
•MÚSICA 

XUÑO MUSICAL 
O Conservatório Munici
pal de Música oferecenos 
unha série de concertos in
terpretados polo' alunano, 
entre outras actividades: o 
Martes 12 e Venres 15, no 
Coliseu Noela. ás 20:30 h. 

Ogrobe 
•MÚSICA 

Du0ScHERZo 
Concerto de música clásica 
a cargo deste duo que in-

terpretatán a piano e violín 
obras de Mozart e _El~ar en;, 
tre outros, no Salon Alea 
do Casino da Toxa, o Ven
res 8 ás 23:45. 

Oureuse 
•ACTOS 

Xooos POPULARES 
Caixa Galicia lévaos ás es
colas. O Venres 8 poderán 
participar deles no C.E.l.P. 
Mariñamansa. 

• EXPOSICIÓNS 

TORRES PATO 
Ten unha mostra na gale
r ia Viso! (Sto. Domingo 
33 ), que poderemos coñe
cer até o 20 de Xuño. 

En rota 
A LAGOA DE ANTELA 

o•Z . °' ::J °' X 
"' UJ z o 

" 

O duo . 
Scherzo, 
piano e 
violin, dá 
un concerto 
o Venres 8 
naTOXA. 

Visita e roteiro o Sábado 16 e Domingo 
17 pola Lagoa de Antela, nas terras da 
Límia, organizada por ADEGA-Lugo. As 
persoas interesadas poden porse en con- _ 
tacto no seguinte enderezo: Miguel de 
Cervantes 47 - Entrechán. 27003, Lugo. 
Telf: 982 240 299. Correo electrónico: 
adegalugo@wanadoo.es. Máis informa
ción en www.ctv.es/USERS/adega. 

ROTA DO AZUMARA 
Safari fotográfico organizado pola 
Agrupación Cultural Al.exandre Bóveda 
da Coruña, o Domingo 10, pola Terra 
Cha. Máis información en Linares Ri
vas 49 - 1 !! e 3!!; 15005 A Coruña. 
Telf/fax 981 244 355 . + 

A UNIVERSIDADE 
POPULAR 
A Aula Sócio-Cultural Xo
an XXIII acolle, entre o 
Xoves 7 e o Xoves 14, un
ha mostra dos traballos do 
alunado nos talleres da 
Universidade Popular: 

ANAAzORÍN 
O café Cabanillas acolle a sua 
obra xunto coa de Rosa ~ 
Rua Fontarigo e a de Susi 
Ballester. No café Isaac te
.mos as mostras de Josefina 
Alonso e Félix Durán; e 
Narciso Corral ten no Cáte-

Torres Pato 
mostra a 
sua obra 
na galeria 
Visol de 
OURENSE. 

.. 
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Contrátenos, 
porlavor, 
cabaré da 

mande 
Camila 

Bossa e 
Marta Pazos 

na sala 
Nasa de 

SANTIAGO. 
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dra ceras e acrílicos. Os óleos 
de Rosa Camba están pen
durados na asociación Morea. 
Os de M. X. Tomé están na 
galería Visol. Femando Al· 
muiña ten as suas pinturas 
na gale'ia Estudo 34. O traba
llo de Xúlio Villarino está 
na fundación Caixa Galicia. E 
As mulleres galegas no terceiro 
milénio é o título da mostra 
fotográfica de Aurora Mon• 
tes no Iiceu. 

GITANO 
Este é o título da mostra de 
óleos que acolle o Edifico Poli
técnico da Universidade xun
to con outta sobre Arquitec
tura Medioambiental 

ANTÓN Puuoo 
No Museu Provincial podemos 
ollar unha escolma da sua 
obra de entre 1980 .e 2000. 

Fom TRABALLO 2000 
As fotografias deste certa-. 
me están expostas na Casa 
da xuventude. T amén aqui 
está mostra Nepal de 
Amáncio Femández e o 
traballo de Rosa Veiga. 

•MÚSICA 

MUTENROHI& 
KEPA )UNKERA 
O Luns 11 na Praza Maior 
ás 22 h. téremos a actua
ción desta banda ourensana 
de folc moi anovador, que 
apresenta11 o seu cuarto tra
ballo Dan.ze, xunto co co
ñecido acordeonista basco. 

O Pára.m.o 
•MÚSICA 

BANDA DE P ARADELA 
Levará a música as ruas des
ta vila o Venres 8 ás 12 h. 

Pontea.reas 
• EXPOSICIÓNS 

DIEGO DE ÜIRÁLDEZ 
No castelo de Sobroso po-
deremos coñecer as suas 
pinturas. 

PA ovoa 
de Brollón 
•MÚSICA 

BANDA DE P ARADELA 
Levará a música ás ruas des-
ta vila o Sábado 16 ás 12 h. 

R.edondela 
•ACTOS 

VOS QUESOS 
MI HERMANA 
Dxumental de 1 hora de du-
ración, producido por Entre, 
pobos en colaboración con 
Producciones . Doblebanda e 
Grup Cinema Ateneu, realiza-
do en Nicaragua en Novem-
bro do 99, coa participación 
das mulleres de diferentes or-
ganizacións que teñen itnpus-
lado iniciativas de resisténcia 
e transformación fronte á fe-
minización. da pobreza. O 
Venres 8 ás 20:30 na Casa da 
Torre (Albergue do Camiño). 

Ribad.eo 
• EXPOSICIÓN$ 

DE PlCASSO 
ABARCELÓ 
Mostra de obra gráfica de 
artistas contemporáneos, 
nas que utilizan as técnicas 
do· gravado: litografia, seri-
grafia... como son Pi~ca• 
so, Miró; s. Dali, Maru· 
xa Mallo, Luís Seoane, 
P. Palamelo, A. Tápies, 
Chillida, Susana Solano 
ou Sicilia, entre outros. 

Convocatórias 
VII PRÉMIO VICENTE Risco 
DE CIÉNCIAS SOCIAIS 
Os concellos de Allariz e Castro Cal
delas, xunto coas fundacións Sotelo 
Blanco e Vicente Risco convocan este 
prémio dotado con un millón de .... pta. e 
a publicación da obra gañadora. O ob
xectivo é honrar a figura de Vicente 

l Risco e axudar á normalización da lín
gua galega. Poderá participar calquer 
persoa que apresente o texto en galego 
conforme ás normas do ILG e RAG. 
Serán textos inéditos e tratarán do es
tudo do galego desde o ponto de vista 
das ciéncias sociais (antropoloxia, his
tória, sociolingüística, etc.) cunha ex
tensión mínima de 150 follas mecano
grafadas a dobre espazo. Valerarase o 
estilo expositivo adecuado aos usos do 
xénero ensaístico. Haberá que apre-

sentar cinco cópias antes do 30 de No
vem bro no apdo. de correos 2096, 
15780 de Compostela, dirixidos a So
telo Blanco. Os orixinais irán baixo tí
tulo ou lema; nun sobre fechado ad
xuntaranse os dados do autor e indica
rase o nome do prémio. O nome do 
premiado darase a coñecer cara Xanei
ro de 2002. 

BOLSAS PARA CURSOS 
DE VERÁN DA UIMP 
A Universidade Internacional Me
néndez Pelayo ten aberto o prazo de 
solicitude de bolsas para participar 
nos seus cursos de Xullo, que se cele
brarán en colaboráción coa UNED 
en Pontevedra. Os seminários versa
rán sobre MERCOSUR, a Eurorexión 
Galiza- Norte de Portugal e dinámi-

cas de inte.gración. Tamén tratarán 
os temas relacionados co cámbio cli
mático e haberá un taller de aproxi
mación ao canto literário. O prazo 
de solicitude de bolsas, que cubrirán 
a matrícula, remata o Venres 8 de 
Xuño e hainas que solicitar na secre
taria da UIMP no Pazo da Cultura.de 
Pontevedra adxuntando copia do DI 
e certificación académica, así coma 
cóopia da declaración da renda e 
duas fotografias. Os cursos celebra
ranse entre o 16 e o 21 de Xullo. 

pública Arxentina 17, 211 esqu. ou no 
telf. 986 224 457 de 17 a 19:30 horas. 

XORNADAS SOBRE 
O COELLO DE MONTE 
Este Sábado 8 e Domingo 9 en Sille
da, organizadas pola Consellaria de 
Meio Ambiente. Os temas a tratar 
son Manexo do médio e repovoación; 
Consideracións xenéticas; Reprodu
ción; Ecoloxia da Hemorráxia Vfrica 
e da Mixomatose; Nova vacina re
combinante; Xestión, Colaboración 
entre cazadores e técnicos; Medidas 
para a recuperación. A pretensión da 
organización e achegar os diferentes 
sectores participantes para que o in
tercámbio de ideas e experiéncias ser
va para mellorar a situación desta sin
gular espécie. • 

percorrido pola etnografia e 
a história a través dos traba-Santi.ago 
llos artesáns que os habitan-. 
tes do Castro de Viladonga • CONFERÉNCIAS 
praticaban: metal, oriveria, 
carpintería, cerámica, teci-
do, cestería, coiro, pel ou 
pedra. Os grupos ou colecti~ 
vos interesados en partici-
par poden porse en contac-
to co Departamento Educa-· 
tivo do museu. 

EsPAÑA UNIFORME? 
Dentro do ciclo Diversidade e 
democrácia organizado pola 
Fundaci6n Galiza Sempre, na 
que falará José Ignacio La· 
casta Zabab:a, Catedrático 
de Filosofia do Direito da 
Universidade de Zaragoza, au-

)ORGE CASTILLO 
Exposición retrospectiva 
adicada a este pontevedrés 
no CGAC. Selección de 
medio cento de pezas, da-
tadas entre 1959 e 2001, 

tordo libro España imifarme. 
O antip/uralismo e a desmemo-
ria da conciencia social e intelec-
tua1 española. O Mérco~ 13 
ás 20 h. no Salón de acta; do 
Museu do Pooo Galqp. 

. que pretende oferecemos 
un repaso pola obra pictó-
rica e escultórica dun dos 

PSICOLOXIA 
CONSTRUTIVA 

artistas de orixe galega 
máis intemacionais da no-

Ciclo de confer.éncias no 
que se emarca Superando o 

sa época. A mostra, comi-
s~ada por Kosme de Bara· 
ñano estará aberta até o 2 

estrés persoal e laboral, na 
que falará a psicóloga e psi-
coterapeuta Mercedes Pe• 
dreira Quiroga, o Xoves de Setembro. 
14 ás 20 h. na Aula Sócio-

UN BERRO CONTRA 
A INTOLERÁNClA 
Organizada polo Concello, 
Asociación Galega de Estu-
dos Sociais e o Museu do 

Culturar de Caixa Galicia. 
As diferentes etapas do es-
trés e como repercute na sa-
úde física e psíquica; pautas 
para manexaló eficazmente. 

Povo Galego, que é onde 
podemos ollala, naceu do 
colectivo catalán Un crit 
contra la intoleráncia no mar-
co da campaña europea da 
xuventude contra o racis-
mo, a xeno(óbia, o antise-
mitismo e a intóleráncia. 
Un berro a prol da diversi-
.dade, polo respeto ao dife-
rente e a toleráncia de to-
dos. Case 80 artistas partid-
pan nesta mostra. 

ÜLOBALIZACIÓN 
RESPONSÁBEL? 
Dentro do ciclo Cara unha 
cidadania responsábel: volun-
tariado e participaci6n social, 
encóntrase esta charla de 
Douglas Evangelista, o 
Martes 12 áS 20 h. na Aula 
Sódo-Cultural de Caixa 
Galicia. E o Mércores 13, 
cinema: Unha história 
verdadeira, á mesma. hora. 

• EXPOSICIÓN$ RAUL MOREIRAS 
Mostra fotográfica do ga-
nador do III prémio do 
cename Outono Fotográfi~ 
co 97, no restaurante Re-
pública (República Arxen-

Os TRABALLOS 
ARTESÁNS 
EN VILADONGA 
No Museu do Povo -Galego 
até finais de Xuño, fai un tina 5). 

TORNEO DE XADREZ 
MÁXIMO ÜORKI 
Comeza o Sábado 9, en Vigo, a XXI 
edición deste torneo Amizade de xa
drez e no que ainda hai tempo para 
matricularse. Máis información na Re-

PODRIFICACIÓN rá unha série específica para CONTRA TENOS 
Vídeo-instalación debida a a sua mostra no CGAC, que POR FAVOR 
Carlos Caires, Helder poderemos contemplar até o De novo o cabaré, da man 
Dias e Susana Jaques que 8 de Xullo. As obras, tallas de Camila Bossa e Marta 
podemos contemplar no en madeira de escala reduci- Pa2:0S na Nasa. Un espectá-
coro da Igrexa da Universi- da, evocan lendas populares, culo que aposta pola sinxele-
dade até o 9 de Xuño. episódios btblicos ou anécdo- za, polos pequenos formatos, 

tas persoais, aportando un para lograr un teatro libre de 
PAQUELINE LAMBA & toque de ironía que se acen- ataduras que poida chegar a 

ICASSO tua ao descobrir o seu auto- todos os recantos onde poida 
O Pazo de Bendaña, sede da rretrato como leit-nwti.1.J. Nes- atapar un espectador. Os Sá-
Fundación Granell, acolle ta ocasión terá como referén- hados 9, 16 e 30 ás 23 h. 
sendas mostras sobre estes cia o Pórtico da Glória e os 

dous grandes pintores e ami- pecados capitais, os milagres Tui 
gos que xa formal) parte da do Apóstolo e a devoción 

história universal da pintura. galega ás ánimas. 
~ EXPOSICIÓNS 

Cos títulos de Prinutwra a 
pesar de todo e O canto dos P AMEN PEREIRA 

XoAN V ALCÁRCEL corpos, respectivamente , Gabinete de traballo, o encon-
chega a Compostela a pintu- tro coa sombra é o título desta T rinta e cinco obras de 

ra da máis alta calidade. A mostra retrospectiva da fe- grande e medio formato, 

mostra de Picasso componse rrolana que contempla obra óleos, carbóns e debuxos, a 

dun total de 30 obras. Até o desde os princípios dos 80. A maioria dos anos 2000-

22 deXuño. poética que desprenden os 2001, incluidas nas series 
seus traballos: pintura, escul- Mirando o chan e Nature-

XAVIER PENA tura, obxectos e instalacións tas mortas; na Área Pano-

Este pintor e arquitecto, porase ao descuberto. No rámica até o 24 deste mes. 

amosa, até o 14 de Xuño, as CGAC até o 8 de Xullo. 

últimas criacións na sede ROBERTO ÜLEZ. 

do Coléxio de Arquitectos, PETER WüTHRICH FERNÁNDEZ 

a Casa da Conga. A paisaxe O CGAC acolle, até o 15 Obra Gráfrica / Prints titula 

imaxinada, que gsi se titula de Xullo, a primeira exposi- a mostra de pinturas que 

a mostra, reune casi unha ción no Estado do sufzo, inaugura o Sábado 2 de 

vintena de cadros de gran- que inclue unha retrospec- Xuño, na galería Trisquel e 

des dimensións realizados tiva de instalacións inéditas Med.úlio, ás 2030 horas cun 

con distintas técnicas, "os realizadas para a mostra e mini concerto a cargo do 

pinceis hai tempo que non con relación co próprio edi- Coro de Cámara Tempus. 

os uso", que evocan o ima- fício. Pintor, escultor e fo- Até finais de Xuño. 

xinário, o intuído, o pre- tógrafo, usa os libros como 

Valdoviño sentido, e porén real. matéria prima para cons-
truir ou arremedar obxectos 

FERNANDO QUESADA e paisaxes. As solucións de 
• EXPOSICIÓN$ 

O recoñecido pintor ou- ton post-miminal adquiren 

rensán mostrará a sua obra unha configuración pictóri-
HISTÓRIA DE ÜALIZA 

na galeria José Lorenzo até ca nese xogo cromático. . 
Breve percorrido pola nosa 

o 13 de Xuño. 
ANOITEESTÁ 

longa vida como povo a 
través dos debuxos de Pe-

LE CORBUSIER V ARRIDA DA TERRA pe Carreiro; na Sala de 
Viaxe ao mundo dun criador a Mostra con motivo do ses- Exposicións Municipal até 
través de vintecinco arquitec- quicentenário da apari- o Venres 15. 
turas é o título da mostra ción da luz electrica no Es-
que poderemos coñecer, até tado, patrocinada polo Vigo o 29 de Xullo, no Aw:litório Consello da Cultura Gale-
de Galiza ate o 29 de Xullo, ga, Unión Fenosa e a Uni-
adicada á obra deste criador, versidade Compostelá, na •ACTOS 
considerada por moitos co- Igrexa da Universidade. Até 
mo a máis importante con- 030 de Xuño. SECTOR 3: UN MUNDO 
tribución realizada á arqui- DE VONTADES 
tectura do noso tempo. Or- •MÚSICA Título que leva a primeira 
ganizada pola Fundaci6n Ba- mostra de asociacións de 
rrié en colaboración coa CIA. MARFUL Vigo que se celebrará no 
ETS de Arquitectura da Co- O Xoves 7 ás 22 h. na Nasa parque de Castrelos o Sába-
ruña, está comisariada por teremos un cabaré musical, do 16 e Domingo 17 co ob-
Pedro- de Llano e coordena- coa apresentación do seu xectivo de ser trinque das 
da por Plácido Lizancos. primeiro espectáculo Sr. actividades desenvolvidas 

ÁNXELES PERNAS 
Bombom. A Cia. Marful é por estas organizacións. Me-
un proxecto musical que na- dio cento de asociacións 

Unha mostra da sua pintura ce en comunicación con dis- con obradoiros, exposicións, 
e escultura vai estar na gale- tintas expresións artísticas , charlas, actividades infantis, 
ria Citania (Algália de Abai- como a literatura, a pintura etc. O sábado haberá un 
xo 39) até o 15 de Xuño. ou o teatro. Máis informa- concerto no auditório de 

ción en info@salanasa.com. Castrelos de Kiko Veneno 
ZHANGHUAN con entrada de balde. Ta-
Até o 8 de Xullo no Museu •TEATRO mén dentro do programa da 

das peregrinacións, exibirá mostra o Venres 8 e Sábado 
as suas obras máis represen- EsPANTOSO 9 vanse celebrar no ce 
tativas realizadas na China, A produtora Mohicania, Caixa Galicia unhas xoma-
New York, e Bélxica, acle- traenos este teatro feito de das que para afondar na cap-
mais dunha escultura, re- ritmos e xestos, sen palabras tación de fondos privativos 
presentación de si mesmo. e valorando o detalle por ri- como fórmula de financia-

ha do conxunto. Unha mes- mento para as organiza-

EFRAIN ALMEIDA tura de clown mudo, mimo cións non lucrativas. 

Primeira mostra individual e teatro visual que reivindi-
PRÉMIOS deste brasileiro no Estado to- ca o sabor doce da inxenui-

mando como referéncia a dade. Os Venres 8, 15, 22 e ÜRANDEAREA 
iconografia de Santiago cria- 29, ás 23 h. na sala Nasa. De aportaci6n á arquitectura, 

-



ANOSATERRA ....................................................... ~ ................... . 
Cesária 

Évora ~anta 
este Xoves 7 

en VIGO. 

A Rede 

que serán entregados na Sa
la de Exposicións do Coléxio 
de Arquitectos (Marqués de 
Valadares 2 7) este Xoves 7 
ás 20:30 horas. Ademais re
alizarase a presentación da 
páx ina electrónica coas 
obras seleccionadas. 

LIBERDADE DE PRENSA 
E INFORMACIÓN 
Charala colóquio, o Venres 
8 ás 20 h . no Setemares 
(Travesa de San t iago de 
Vigo 2), na que participa
rá n o noso compañe iro 
Gustavo Luca de Tena, 
Xesus Sanxuas, advoga
do; e lgor Eguren, ex-re
dac tor de Egin e Ardí 
Beltza. A ·charla ten como 
obxectivo a analítica da si
tuación actual de recorte 
das liberdades realizadas 
polo Partido Popular e es
pecialmente no terreo da 
liberdade de expresión. 

•CINEMA 

Ü CRISTAL ESCURO 
O Colectivo Nemo de fic
ción cientCfica organiza pa
ra o Xoves 7 a proxección 
desta fita de Jim Henson 
(1982) no café Uf (Pracer 
19) ás 20:30 h. 

YI GEDOU 
BUNENG CHAO 
O Luns 11 ás 20:30 h. o ci
neclube Lumiere oferecenos 
esta fita no A uditório do 
Concello. 

w.vw.vigoenvivo.com 

Tfpi~ rádio fórmula que s6 emite en li
ña. A 1 páxina contén información sobre 
a programact6n, notícias da localidade~ 
guia db cidade, ligazóns, chat, etc. Todo 
en castellano, agás a música, que ta.mén 
está ep inglés. Para localizala no Real-
Playeri 166.90.143.150:8320. + 

• CONFERÉNCIAS 

COMÉRCIO XUSTO 
Charla na que fa larán Al· 
berto Cerviño (presidente 
de Solidaridade Interna
cional) e Betty T ola (da 
cooperativa SENDAS de ar
tesáns do Ecuador), "organi
zado por S.l. na Cova dos 
Ratos (Romil 3) ás 20 h. o 
Venres 8; ademais farase 
degust~ción de produtos de 
Comercio Xusto. Máis in
formac ió n www. frees pe
ech.org/caleidoskopio. 

• CONTACONTOS 

PACO BARREIRO 
Cantos contados cantados e 
tocados leva de nome o seu 
espec táculo, que será o 
Venres 8 ás 22:30, na Cova 
dos RfLtos, por 300 pta. 

•DANZA 

BALLET CLÁSICO 
BALOGH DE PRAGA 
Cun programa consistente 
na pos~ en cena de A dama 
das cmhélias, estará o Veh-

res ~o C . ~. Caixanova. 

•EX SlCIONS 

PA . IO CABRERA 
Na gal ria Ad Hoc teremos· 
unha tra da pintura deste 
sevil~ até o 30 de Xuño. 

1 

JULIO GONZÁLEZ 
Pinturas elaboradas con 
técnica mixta, da série Ga
mus, que podemos ollar na 
Casa da Xuventude (López 
Mora 31) até o 15 deste 
mes de 10 a 14 horas e de 
17 a 20 de Luns a Venres. 

MARTA ARMADA 
Até o 2 7 de Xuño na gale
ria Visual Labora (López de 
Neira, 5) ternos unha mos
tra do seu traballo. 

FRIDA KAHLo 
A cervexaria A Popular 
(Elduayen 40) mostra unha 
série de se rigrafias sobre 
cartón de autoretratos da 
artista até o 2 de XuUo. 

MARIA PILAR 
MAR TIN P IRIZ 
Até o 14 de XWio no R.C . 
Náutico haberá unha mos
tra da sua pintura ao óleo. 

PRÉMIO DE PINTURA 
EIXO A TIANTICO 
Desde este Xoves 7 até o Do
mingo 17, ternos na Casa das 
Artes esta exposición con 
rnáis de 40 obras selecciona
das no último prémio corres
pondente ao pasado ano. 

ÍNDIOS E ESQUIMÓS 
As culturas indfxen as de 
América do Norte van ter 
un éspazo na Casa das Artes 
até o 1 de Xullo. Organiza
da pola Fundación La Caixa 
e o Concello, e producida 
polos Museus· Reais de Arte 
e História de Bruselas, ofe
rece unha mosrra da diver
sidade cultural de aquelas 
povoacións ao longo duns 
2.000 anos da sua história. 

PAULA MARlÑO 
Mostra as suas obras, a par
tir do Venres 1 e até o 22 
de Xuño, na galeria Bace
los (Progreso 1). 

VlSIÓNS FRONTElIUZAS 
DA NOVA FOTOGRAFIA 
Reffrese á fotografia galega, e 
é unha mostra artellada polo 
Centro Galego de Artes da 
lmaxe con roáis de cincuen
ta obras que representan as 
últimas tendéncias no pafs. 
Con obras de Xoán Anleo, 
Vicente Blanco/Salvador 
Cidrás, Vari Caramés, To
no Carbajo, Calos Nieto, 
Sim6n Pacheco, Alberto 
Varela Ferreiro e Manuel 
Vilariño, podémola coñecer 
na Fundación Laxeiro até o 
15 de Xullo. 

PERSOAS QUE 
ESTIVERON NA CADEA 
Mediante esta mostra trá
tase de amosar as suas tes
t~m uñas e vivéncias. Na 
Cova dos ratos. 

· MANuEL COIA 
Mostra antolóxica compos
ta por 45 esculturas de dis
tintas épocas en madeira, 
pedra, bronce ou poliester, 
na Sala de Exposici6ns do 
CC Caixanova. Da sua es
cultura dixo Ferril} " ... que 
nunca nos deixa frios, nen 
só admirados, nen apaci
guados, nen reconfortados; 
antes ben, incftanos á in
dagación dentro de nós 
mesmos e a unha visión 
dialéctica, por veces diria
mos agónica, de nós, do 

A.núnci.os de balde 
• Buscamos violinista, segunda 
voz vemlnlna e frautlsta para gravar 
disco. razón no telf. 677 229 434. · 

• Compartese piso na Praza de M1 

Pita da Coruña. As persoas interesa
das poden chamar ao telf. 655 521 320. 

• Alúgase apartamento en Camota 
a carón da praia para 4 persoas: 111 

quincena de Xullo, 65.000 pta; 2D quin
cena Agosto, 80.000 pta. Telf. 981 761 
144 (de preferéncia pala noite). 

• A asociación cultural Cateldos
c6plo de Vigo xa ten un sitio na rede 
onde se poden consultar todas as ac
tividades que realizan na Cova dos 
ratos. www .freespeech.org/caleidos
kopio ou caleidoskopio@lettera.net. 

• Xa está á venda a Unldade Di
dáctica do Museu do Pavo Galega 
adlcada aos cantelros, de Isabel 
Méndez Loxo e con deseños de Xoán 
R. Marin Martfnez. 

• Cursos de verán de ruso en Mos
cova, San Petersburgo e lrkutsk, en 
universidades e famflias, tamén en 
Vigo, organizados pala asociación 
Maximo Gorki. Información no telf. 
986 224 457 de 17 a 19:30 ou na R. 
Arxentina 17, 22 esqu .. 

• Grupo de música Irlandesa oferé
cese para tocar en baiucas, tascas, 
festas e outros actos sociais. As per
soas interesadas poden chamar aos 
telf. 620 143 494 / 981 560 159. 

• Xa está á venda o cademo: "Ache
gamento 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. 

• Merco ou troco plns de temáti
ca nacionalista de calquer tipo: 
políticos, sindicais, de bandeira (es
treleiras), culturais, etc . Especial
mente interesado nos pins das dis
tintas federacións da CIG. Interesa
dos chamar ao telf. 981 574 635 ou 
ben mandar mensaxe a mesiasgali
za @hotmail.com . 

• Alúganse cuartos na zona da Pra
za Roxa en Compostela. Noites ou 
meses completos. Telf. 617 065 527. 

• Lantanla estrea nome e endere
zo na web (www.lantania.com}. Xa 
está na internete a nova edición . 
Ademáis edicións antigas e foro. Ex
presa a tua opinión. 

• Alúgase apartamento p~ra 4 per
soas, totalmente equipado, a carón da 
praia en Camota. Telf. 981 761 144. 

• Profe8or de formación vial oferé
cese para traballar en auto-escolas de 
toda España. José. Telf. 913 760 723. 

• Vendo taberna-pub folc funcio
nando, a 5 Km. de Bueu, con casa 
de pedra restarurada· con calefacción 
e amoblada, terreo de 500 m2 e ma
nancial de agua. Telf. 600 717 628. 

• Particular vende Cllo 16 V do ano 
1992, impecábel. Razón no telf. 981 
128 630 polas noites. 

• · O grupo Pozo de Ideas busca 
"voces". Este colectivo literário reú
nase na A.U. Monte da Condesa (Sa
la de Ensaios, 22 andar) de Santiago, 
para ler e talar de diversos temas. Es
tamos a prepara a publicación dun li
bro e vários recitais. Achégate ás reu
nións (Luns ás 22 h.) ou chama ao 
telf. 658 486 603 (Marga Espiñeira). 

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

•Selos novos, con ou sen goma. usados 
mundiais e lancetas telefónicas novas ou 
usadas. Merco. Libros de EXB, BUP, 
COU, maxisterio, leitura. 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. 

• Vendo fomo xiratórlo, para pana
daria ou confitaria, de catro metros de 
diámetro. Dous anos de uso, en perfec
to estado. Funciona con leña ou fuel, 
incluído mecheiro. Telf. 650 069 438. 

• Alugo habitación en Compostela 
(Avd. de L_ugo) 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 trípti· 
co e marca-páxinas para comemorar 
o VIII cabodano da morte do crego na
cionalista Moncho Valcarce. Os intere
sados en recibilo, de balde, poden soli
citalo a: Asociazón Cultural "Obradoiro 
da História", apdo. 42, 15.680, Ordes. 

• Véndese piso na Travesia de Vigo 
(Vigo) de 111 m2 , todo exterior, alto, lu
minoso, 3 cuartos, 1 despacho, cociña 
nova, calefacción individual, garaxe e 
trasteiro. 19 millóns. Telf. 986 378101. 

• A peña deportlvista Pardo de Ce
la tén á venda camisolas, puchas ••• 
coa simboloxia da equipa branquia
zul. Tamén organizamos viaxes en 
auto-carro a Riazor. Máis información 
no próprio local social: Bar San Pe
dro, Correlos 19, Mor Alfoz (Lugo). 

• Alúgase casa amoblada por tem
padas na Rlbelra Sacra (Nogueira 
de Ramuin). Telf. 986 376 022. 

• Mllhomes (grupo gal da Coruña} 
dá lnfonnaclón, apoio, brinda servizo 
de videoteca e biblioteca, e capta só
cios para o activismo ou simpatizantes 
da liberación gai nos telf. 981 144151 e 
686 307 543, de 18 a 20 h.e todo o dia 
respectivamente, ou no Apdo. de Co
rreios 24 c.p. 15.080 da Coruña. Correo 
electrónico: milhomes53@latinmail.com 

• Música clásica para voclas. Dife
rentes grupos de cámara e soprano. 
Telf. 981 507 925, simo32@teleline.es 

• Técnico de son con experléncla 
busca traballo nese campo ou do que 
sexa. Disponibilidade total de mobilida
de xeográfica. 981 200 229, Sérgio. 

• Alugo piso en Compostela totalrrien
te amoblado. Tres cuartos, 2 baños esa
la. Frente ao Hipercor (baino do Resto
llal). TeH. 639 129 585 / 981 578 070. 

•Coleccionista merca monecos 
Geyperman, Madelman, e Scalex
trlc. Non importa o estado. Pago moi 
ben. Telf. 699 590 273. 

• Para non ter que emigrar ás Ca
nárias, diplomado en primária busca 
calquer traballo na Galiza. Manuel, 
telf. 616 354 911. 

• Rapaz retornado da emigración 
desexa contactar con xente na 
mesma situación para intercámbio 
de opinións, vivéncias, etc. e, de ca
drar, criar un foro de debate sobre a 
imigración, retorno ... Apdo 134 de 
Burela 27.880. 

• Participa na campanha contra as 
novas matrículas impostas polo Go
verno 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 Platafor
ma Cidadá Galeguiza a tua Matrícula 
para sufragar as multas depositando a 
quantia que considerares portuna no n2 

de canta 2091 /0316/91 /3000206989 
Caixa Galiza. • 

o Xoves 7 ás 22:30 nos Mi
nicines V. 

car instaladas no parque do 
museu. Até o 14 de Outubro. 

Vil alba 
• EXPOSICIÓNS 

ÜARMENDIA 
Mostra as suas esculturas 
no Parador da vila. 

GOYA 
Os seus gravados poderán 
ser ollados no Auditório 
Municipal. 

• EXPOSICIÓNS 

SAULÜTERO 

QUARTOS ESCURO E 
AMARELO 
Juan Uslé é Ún dos roáis sig
nificativos pintores españois 
da década dos 90 e nesta 
mostra, para o museu Serral
ves, amosa 17 pinturas que 
reflicten visións interiores da 
paisaxe onde a protagonista 
é a luz. Até o 8 de Xullo. 

•MÚSICA 

mundo e das cousas". Até o 
10 de Xuño. 

ROMÁN PADIN 

•TEATRO 

REXURDIMENTO. 
COPLAS DE CEGO 

Titula Neuromanias a série 
de pinturas que podemos 
contemplar na s~la de ex
posicións da Casa da Cultu
ra_ até o 17 de Xuño. 

NOVAS TENDÉNCIAS 
DO JAZZ EUROPEU 
Michel Wintsch explora o 
crash sonoro en que está 
mergullada a sociedade ac
tual, o Venres 15 no Audit.6-
rio de Serralves. Maria Joao 
& Quarteto de Joe Zawi. 
nul, encontro inevitá.bel, as 
tendéncias que confluen nas 
suas músicas xeran tantos 
mecanismos de sobreposi
ción que antever un mo
mento como este é desde lo
go un farto prazer, o Venres 
29 no Coliseu do Porto. 

Mostra a sua pintura na 
tenda-galeria Bomob (Ló
pez de Neira) . 

•MÚSICA 

CESÁRIA ÉVORA 
A cantante caboverdiana es
tá. a facer unha rota pola Ga
lizapara apresentar o seu últi
mo traballo Séio Vicente di 
Longe, no que colaboraron 

·.Pedro Guerra, Caetano Velo
so, Chudio V aldés, Bonnie 
Raitt e a orquestra Aragón. A 
. diva dos pés descal,zos estará no 
C .C . CaixanooaesteXoves 7. 

X-F 
.Guitarra e voz; concerto o 
Sábado 9 ás 22 h . por 500 pta 
na Cova dos Ratos (Romil 3). 

O Venres 8 e Sábado 9 no 
C.C. Caixanova, será leva
da a cena por Nove·Dous. 

VENENO DIONISÍACO 
O Xoves 7 ás 20:30 h . no 
teatro-cinema Fraga tere
mos esta obra dirixida por 
Xosé Blanco. E o Xoves 
14, Tres enredos de 
amor ou El ensayo de to• 
nadillas baixo a direccion 
escénica de Juanjo Aranda. 

Vilagarcia 
•CINEMA 

NEN UN MENOS 
Cine-Clube Adega proxec
tará esta fita de Z. Yimou, 

JUSTO ILHUICAMINA 
A galeria Arcana (Sta. Lucia 
11) acolle unha mostra da 
sua pintura até o 11 de Xuño. 

Porto 
• EXPOSICIÓNS 

PELO PASSEIO 
DOS LIQUIDAMBARES 
Claes Oldenhurg e Coosje 
van Bruggen, autores da 
mostra, realizan en Spralves 
esta primeira exposicion de 
traballos para parques e xar
dins. Exposición retrospecti
va de debuxos e maquetas 
que abarcan 40 anos de tra
ballos, asi coma un conxunto 
de sete esculturas que van fi-

•ÓPERA 

INÉS DE CASTRO 
Ópera en dous actos de Ja
mes Macmillan, dirixida por 
Richard Annstrong, a ence
nificación débese a Jonat
han Moore, e os solistas son 
Helen Field, Elizabeth Byr
ne, Anne Collins, Stafford 
Dean, Jon Garrison, Chris
topher,_,. Purves e Simon 
Thorpe. O Xoves 7 e· Sába
do 9 no Coliseu do Porto.• 
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Santiago Montenegro e Rosa Hurtado, de Artello Teatro Alta Scala, estrear0n en RedondelCl o espectáculo de sombras chinescas Unha de Amor, sobre o conto de Jorge Amado 
O Galo Malhado e a Andorinha Sinhó. QUINO VILAS 

·Gom_erciantes e asociación~ da vila colaboran para o éxito do .11 Festival Internacional 

'f edondela en pé de títeres 
-0- G. LU·CA 

Os bonecos -grandes de fü>, 
ma.nlpulados á vista, dial~ª·" _ ,, 

. cos actores das Marionéttf!s_-. 
du Tournefou. Son as aventu-··._ , 
ras de Matias, Onésimo e ~Fre- r 

do. O espectáculo encanta·· ao - : , 
anfiteatro do Multiusos cbeo · 
a rebordar. Os. franceses re
presentan a derradeira fun
ción do 11 Festival Interna- ~ 
cional de Títeres Ele Redonde- -

1'1a, convertido en puco tempo 
en referéncia da especialidade. 

Maio mes· dos títeres. Taméñ 
en Redondela, cunha semaña 
de compa:ñiás clásicas e réRo-

. vadoras, con estrea.s ou .f.un
cións xá consagradas en· todo 
o mundo coma a versión ·do 
A varo da compañia de Jordi 
Bertrán de Barcelona. As doce 
funcións de rúa enchen as pra
zas con espectadores de todas 
as idades pero o programa de 
sala tamén está aberto á rapa
zada, agás algunha excepción. 
"Apostamos por un festival 
aberto, de rúa, no que os es-

Mamüle;.go P~se~da., Brasil representa na praza d~ Torre O Romance -do Va· 
queiro Be'!fldito. QUINO VILAS 

~olares poidan apreciar o es
pectáculo con outros públicos, 
sen o filtro das aulas" -explica 
T--atán, diretor do Grupo Tanxa
rína e responsábel da progra
mación-. · 

Santiago Montenegro e Rosa 
Hurtado, históricos de Arte/lo, 
traen un exemplo do primeiro 
coa estrena dun espectáculo de 
sombras chinescas sobre o 
conto de Jorge Amado O Gato 

.Jvf alhado e a Andorinha Sínhá, 
'l á que deron o título de Unha i:Je 

Amor. Feita para nenes, a na
, a:ación salienta as cualidades 
dun bon texto e convence ta~ 
mén ao maiores. 

Joáo Paulo Cardoso, do teatro 
Marionetas de Porto revive a la-

- reira do romanceiro no monólo
go do vello l.abrego protagonista 
de Míséria, un espectáculo d~ 
mesa no que o clima da aldea, 
construido con lume e pedras 
adquire tanta importáncia coma 
o protagonista. O ton, a vocali
zación e o rexistro perfeitos de 
Cardoso hipnotizan a maiores e 
cativos co canto do carpinteiro 
solitário que canea á mo.rte. 

Retranca arxentina 

Na terraza do Solera, os cordo
beses arxentinos da compañia 
do Chonchón pican con agude
za na situación do país, dende 
o último espectáculo do CDG 
até problemas comúns. "Nós 
non o escrebemos", comentan 
do cartaz da manifestación con
tra os inversores españois en 
Bos Aires que reproducen estes 
dias os diários: Gallegos Fuera. 
Os bonecos de guante dan vida 

a dous cincuentenários do bai
rro de San T elmo nun coloquio 
de medida impecábel que ten 
toda a apariéncia dunha impro
visación coloquial, de recitado 
solerme e cargado de retranca. 

Na tarde do Sábado, os checo
canários de Karromato xuntan 
a máis de 600 espectadores 
na praza do Concello con tres 
números circenses de cabalo 
branco e un coro de cosacos 
de perna molenga, sérios co
ma Buster Keaton e mestres 
no salto atlético-coral con pali
za de astracán. 

A función do teatro de Jordi 
Bertrán, que interpretaron Mi
quel e Olivié, é un modelo de 
tratamento dun texto clásico, 
no que o caudal do Avaro é de 
auga e os actores billas. A ca
racterización de cada torneira 
é intensa, coa soa axuda da 
voz, da man esquerda dos titi
riteiros, un retal de lenzo e mú-

sica do barroco, e o texto de 
Moliere revive en ironia e dis
tanciamento. 

Este grupos citados, máis o Ca
chirulo de Compostela cos seus 
excelentes Cantos da China, os 
arxentinos de Guaira Castilla, o 
Mamulengo Presepada do Bra
sil, La Pícara Locuela de Segó
via (un teatro completo montado 
no refaixo) co ;;eu ou Títítitrán de 
Granada puxeron a Redondela 
en pé de títeres e fixeron bon o 
vello aforismo de que non existe 
miragre teatral sen público. Es
pectadores rapaces e adultos 
que entregan a sua atención ao 
mistério dos bonecos animados 
e converten a vila en colectivo 
para o teatro. A representación 
de rúa abre un pomo de esén
cias vellas, se cadra de ecos te
atrais perdidos e recuperados 
nun lóstrego cómico ou no eco 
das risas e os aplausos. 

Montar unha semana de títeres 
que se consagra en referéncia 
do calendário estatal en só dúas 
edicións, é posibel mercé ao tra
ballo voluntário das asociacións 
cidadáns de Redondela integra
das no colectivo RqR e ao labor 
de Tanxarina. Non dende lago á 
mísera aportación da Xunta e do · 
Concello. As asociacións non só 
levantan a brazo o Festival se
non que traen ao rego do teatro 
a 32 comércios e institución_da 
vila para que colaboren na1se
man a; ao tempo, atenden e 
guian á compaña de 34 cómicos 
e procuran que todas as pezas 
de cada espectáculo acaian en 
tempo, hora e lugar. O resto das 
finanzas ven da billeteira (salas 
sempre cheas) a prezos de co~ 
renta pesos os nenos e oitenta 
os adultos.• 

O-fume e 
olPC 
MA.Nm:L CIDRAS 

Ministra de Sanidade, 
Celia· Villalobos, será 
ecordada no ' futuro 

máis polas suas palabras que po, 
las súas obras. Esa debe se,la ex, 
presión moderna e pedestre do 
sentido "parlamentario" da polí, 
tica, no que teñen máis relevan, 
da as frases que os feitos. Coa 
gracia proverbial que se lle atri· 
bue á súa fala andaluza (a outros 
acentos se lles asocian connota, 
cións de paletismo), a Ministra 
nos alertou pdmeiro contra as 
costilletas, logo contra o leite de 
cle; ta e agora propugna que o . 
prezó do tabaco non comgute 
no IPC para darlle .un subidón 
sen estraga, las estatísticas. Ou 
sexa, para que o IPC non suba 
coma o fume. Argumenta dona 
Celia que o tabaco é unha droga 
que crea adicción , o cal é certo, 
e por tanto non debe incluirse 
na "cesta da compra". T amén é 
unha droga o café, ou o alcol, e 
non por iso deixan de compu,. 
tarse na famosa cesta porque 
resulta que moita · xente bebe 
viño nas comidas e toma café 
na sobremesa. O IPC non é un 
índice de moralidade, nin de 
h ábitos saludables, senon do 
pre;o dos productos de consu, 
mo h abitual. Non hai nada 
máis inmoral non insalubre 
que o p rezo da vivenda, por 
exemplo, e non queda máis re, 
medio que amolarse. 

O que a Ministra propón é un 
artificio de enxeñeria política 
para que as persoas noten a su, 
ba do tabaco nos seus petos 
pero non nas súas nóminas. O 
asunto é inxenioso, pero se ca, 
dra os administrados páganlles 
aos admirlistradores para que 
solucionen os problemas, non 
para que os enmascaren. 

Estou convencido que nas po, 
líticas de prevención do taba, 
quismo o prezo do paquete ha 
ter algún papel. Non o papel 
central que sempre se lle atri, 
búe, porque a experiencia de, 
mostra que as subas do tabaco 
non teñen unha incidencia 
significativa no seu consumo. 
T ampouco son eficaces as ad, 
venencias que se imprimen 
nos paquetes pero está ben que 
se pofian por se algún non se 
enterou de que o tabaco pre, 
xudica seriamente a saúde. Se 
prosperan as propostas de do· 
na Celia haberá que modifica, 
las advertencias e poñer un 
texto así: O r:abaco mata , o Es, 
tado enriquécese . Gracias por 
fumar mentras vive. • 

V oLVER Ao REGO 

1 on J uaristi, un ex de ET A 
que seica lle fixo un recente 
discurso sobre línguas ao 
i e dirixe o Instituto Cer, 

vantes, insiste na sua tese con, 
tra toda opinión sensata: "Pois 
si, as elites catalana basca, ca, 
talana e galega aceitaron de 
bon grao o castelán". É algo pa, 
reciclo aos que din que as elites 
xudeas en Varsóvia aceitaron 
con ledícia que confinaran aos 
xudeus nun guetto e despois os 
gasearan en Auschwitz. • 


