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Aznar alíase coa política de Bush e desmárcase da UE 

O amigo americano 

ENcE gábase de cumprir todos os requisitos 
da Unión Europea 

A UE sanciona o Estado español 
polos vertidos de Celulosas 

(Páx. 13) 

O xulgado impídelle achegarse ao lugar dunha rapaza 
que o denunciou por agresion sexual 

O alcalde de Toques non pode andar 
libremente polo seu concello 

(Páx. 15) 

Picadas todas as redes 
Bruxela aproba un plano que reducirá a frota galega do Grande 
Sol de 100 a 60 barcos. Comeza o derrubo final da pesca galega 
que, dentro dun ano, estará case liquidada no seu sector industrial 
en augas europeas, ao tentar rexionalizar a pesca expulsando prati, 
camente aos nosos barcos das augas comunitárias. De novo, razóns 
demagóxicas de conservación e de rexeneración de recursos e de 
pr tección da rexións economicamente dependentes da pesca se, 
rán o argument . Pouco im arta que Galiza sexa a rexión europea 
m is dep nd n , u qu estas medidas entren en contradición co 
Tratado de R ma que lle dá vida á UE. Cando o Estado español 

ntra na CEE en 1986 ten t da a sua frota en actividade e os mari, 
ñ iro c n empreg . P ro non re peitaron nengun compromiso nen 
acordo. N no convénio de Londres de 1964, nen o acordo de Pes, 
ca ntre España e Franza de 1967, nen o recoñecimento unilateral 
d Irlanda d s nosos direitos pesqueiros ... E menos defenderon, os 
n sos intere e na negociacións con terceiros países. Fronte a esta 
ituación o govemo centrais e autonómicos permaneceron impa, 
Cbeis. E asi están 15 anos despois, en salgazón. • 

Beatriz García Turnes 
"Valdamor" 

Novela de ciencia-ficción 
rnin inundo futuro, 
hipotético pero xa posible, 
no que a ciencia 
venceu á morte a través 
da renovación celular. 
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ANOSATERRA 14 DE XUÑO DE 2001 

Apoia o plano· antimisis de Sush contrariamente 
aoque sosteñen SchrOder e Chirac 

Aznar desmárcase ·da UE e convértese 
no grilón dos EEUU na Europa 

-0- A. EIRÉ - G. LUCA 

A visita de George Bush a España. remata convertindo a José Maria Aznar en "fidel aliado", como o califi.· 
cou o presidente americano. Confirma, ademais, o xiro da política estatal, desmarcándose do eixo franco
alemán e adoptando unha posición excéntrica e illada de Europa, caendo totalmente na órbita americana. 

Tanto desde a Moncloa como desde a Administración estadounidense resaltaron a "química" existente entre Aznar e Bush. 

osé Maria Aznar quixo asegurar
se o bó comenzo dunha longa 
amistade con George. Bush e 
conseguiuno. Non é a letra dun
ha rancheira, senón o epitáfio da 
política europE?a-do Estado espa
ñol, convertido agora en "amigo 
fidel", "sólido aliado" e "sócio 
preferente" dos Estados Unidos. 

Para acadar estes "logros", o Es
tado español apoia expllcitamen
te as grandes liñas da nova políti
ca exterior norteamericana e, moi 
especialmente, ªº seu contesta
do proxecto de escudo antirñisis. 
Non ten logo que estrañar que 
Bush afirmara co seu tono impe
rativo que o almorzo con Aznar 
"foi -un dos máis produtivos que ti
ven desde que son presidente". 

O decidido apoio español, ratifi
cado nesta visita, coincide cun 
momento de contestación popu
lar e de relacións difíciles entre 
os EEUU e a UE. Coincide ta
mén no tempo en que Chirac, 
Jospin e Schroeder, lle exixian 
en nome da Unión Europea, que 
manteña os mecanismos de non 

·proliferación nuclear. Considera 
o ei~o París-Berlín (dominante 

na UE e do que se desmarca o 
PP) que a tese dunha ameaza 
nuclear en aumento non · é máis 
que a disculpa da ind~stria militar 
americana para poñer en marcha 
un novo programa que conte ·con 
cuantiosas axudas estatais. 

Un programa que, non se sabe 
ainda se seria militarmente efecti
vo, _perxudicaria gravemente os 

• intereses da indústria europea. 
Aznar, para apoialo, argumenta 
que o fin da Guerra Fria muda 
moitas cousas no cenário estrat-

réxico, polo que deben de reno
varse as propostas sobre defen
sa, sorprendéndose de que haxa 
persoas "que rexeiten esta pro
posta como poderian facelo con 
cal quera outra". Situase, con esta 
resposta, o presidente español 
fronte á maioria dos estados euro
peus que, a fin de semana que 
ven, demandarán no cúmio de 
Gotemburgo (Suécia) "reforzar os 
instrumentos multilaterais de non
proliferación". Ao r:nesmo tempo, 
esgaza á OTAN en duas partes, 
por un lado os EEUU, con Lon-

As medidas de seguridade impostas puxeron en circulación a máis de 2.000 persoas 

• ,. l' ( ~. ' • ~ .! : ' ".'. f J 

dres e Roma, como Madrid, polo 
outro os demais paises membros. 

Aznar fronte a Europa 

Bush xa non fala do perigo da 
URSS (desaparecida) ou China 
(con quen aumenta as relacións 
comerciais) senón de "países te
rroristas", como Corea ou Iraq. 
Desde o ponto de vista estratéxi
c o para o Estado español, o 
apoio a Bush é moito máis grave 
ainda cando o presidente ameri
cano afirma que non pensa ratifi
car o Tratado de Prohibición Total 
das Probas Nucleares. Esta polí
tica leva consigo non só o come-· 
zo doutra carreira armamentísti
ca, senón conflitos cos Estado& 
que pretendan ter a sua forza nu) 
clear própria. EEUU, trata de frn
poñer, ademais, a reafirmación 
dunha política de defensa euro
pea no marco da OTAN. Por se 
fose pouco incentivaranse as 
centrais nucleares. 

O outro ponto de conflito coa UE, 
: · neste caso coa maioria dos gover

nos e das suas. opinións públicas, 
é a negativa de Bush a ratifiear o 

Pasa á páxina seguinte 

1. 
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Vén da páxina anterior 

protocolo de Kioto sobre médio 
ambiente. A manifestación cele
brada en Madrid o Domingo 1 O de 
Xuño é significativa, ou as 500 
persoas congregadas fronte á eni
baixada americana na capital de 
España o mesmo día da visita má
lia os máis de 2.000 efectivos poli-

ciais desplegados para non impor
. tunar ao "emperador" americano. 

Porque Bush non. foi recibido en 
España coma un "amigo extran
xeiro" ou un "presidente dun Es
tado amigo". Seguindo a política 
oficial, Bush foi agasallado co
mo emperador que vai a unha 

ESTA SEMANA 
ANOSATERRA 

província de visita inspeciona
dora. Non hai máis que ollar as 
reportaxes nas televisións (a 
maior glória de Bush ou de Az
nar?), que as oito perguntas dos 
xornalistas nas roldas de prensa 
fosen pactadas e as catro dÓs 
españois inquéritos de cortesía. 
Se faltase algo, están as tres in-

' . 
Bush comezou a sua xira por España por afinidade ideolóxica 

O amigo americano 
É significativo que Bush elexira 
España como a primeira etapa 
da sua viaxe a Europa. A sua vi
sita pon de manifesto que o Esta
do español se convertiu nun gri
lón para a estratéxia imperialista 
americana. Trátase dunha "ate
rraxe suave poi a porta española", 
tratando de dividir á UE, antes de 
reunirse cos máis críticos, París e 
Berlín , no cúmio da OTAN en 
Bruxelas . Nel non están , por 
exemplo, os suecos, que presi
den estes meses a Comisión Eu
ropea, pero que manteñen o seu 
estatus de "non alineados". 

Non hai que esquecer que existe 
unha coincidéncia conservadora 
entre Bush e Aznar nun conti
nente practicamente socialdemó
crata. Hai que ter en conta igual
mente que, cando hai seis me
ses o Govemo americano planifi
cou a visita do seu presidente a 
esta lado do Atlántico, ainda non 
gañara en ltália Bertusconi, outro 
fidel aliado no futuro. 

O papel de "primo" dos america
nos na Europa sempre o asumiu 
a Grande Bretaña, pero a aposta 
de Blair por integrarse máis na 
UE pode levar algunhas disfun
cións, polo que Bush necesita 
outro "primo peque no". Aznar 
semella encantado en ser o pro
texido do "Primo de Zumoso!". 
Bush segue a ollar ao continente 
europeo como uns desagradeci
dos que non se deixan manexar 
despois de todo o que levan feí
to por eles. En nengun lado lle ia 
rendir a pleitesia de agasallos co 
que a obsequíou Aznar. (Nótese 
aquí o papel secundário que o 
PP lle fixo xogar esta vez ao Reí, 
fronte ao interese americano evi
denciado nas ínfonnacións). 

Esta visita de Bush a Europa 
puxo de manifesto como os inte
reses non sempre son coinci-

Os correspondentes estadounidenses afinnan que Bush procuraba máis unha. fato con 
Juan carios que con lunar. Na imaxe, a Conselleira de Seguridacle dos EE UU, Condo· 
lena Rice, cas Reis. 

dentes entre unha poténcia que 
pretende ser hexemónicai. mun
dialmente e, outra, que pretende 
emerxer no vello continente sen 
ataduras. A guerra fria, cun ini
migo comun do capitalismo coe
sionou aos aliados. Agora pó
ñense de manifesto as diferén
cias, tanto no proxecto defensi
vo, como no industrial, do que 
formarían parte o sistema anti
misis e a política medioambien
tal. Pero tamén hai que ter en 
conta outras sensibilidades, co
mo a respeito da identidade éul
tural que os europeus pretenden 
preservar ou o posicionamento 
fronte á pena de morte. 

Non hai que esquecer tampouco 
que na Alemánia e Fráncia gover
nan persoas cun claro pouso an
tiamericano, coma o verde Josch
ka Fischer, ministro de Asuntos 
Exteriores alemán, ou o ex tros
kista Lionel Jospin na Fráncia Az
nar está moito máis próximo a 
Bush, mesmo se contempla no 
seu espello de emperadorciño. 

Que Bush escollera España pa
ra comezar a. visita para usala 
como ponte de Latinoamérica, 
máis semella unha disculpa. 
Afírmase que ao presidente 
americano IJe preocupa o voto 
hispano e que, mesmo, procu
raría utilizar. o encontro co reí 
Juan Carlos. O que non está 
tan claro son os intereses coin
cidentes que americanos e es
pañois poden ter no Cono Sul, 
máis alá de propostas xerais de 
"democratización". Moitos ana
listas poñen de manifesto como 
as competidoras das grandes 
emrpesas españolas en Arxen
tina, Brasil, Uruguai, Venezue
la, etc, son precisamente as 
empresas americanas. No sec
tor empresarial existe medo a 
que a· "amistada" esqueza os 
negócios. 

Aliado fiábel 

Aznar non só lle deu un af>oio 
explícito a unha política ameri
cana que levanta ronchas no 

. clinacións de cabeza a xeito de 
vasalaxe (real) do ministro de 
Exteriores, Josep Piqué, ao re
ceber ao mandatário americano 
ao descender do avión. Pouco 
importa que, mesmo os ameri
canos, consideren ao povo es
pañol como o que l!láis xenreira 
lles ten en toda Europa.+ 

resto de Europa. Tampouco im
portunou a Bush co tema dos 
axusticiamentos capitais ao que 
é tan afeizoado, saindo ao quite 
do presidente, coma bon tourei
ro, cando foi perguntado polo te
ma, ainda que Bush estaba nun 
terreo do que gostaba. Porque, 
como dixo, apóiao o povo ame
ricano. Polo tanto, que importa o 
que pensen na Europa ou a 
campaña a prol de Martínez pa
ra salvalo da cadeira eléctrica? 

Pero Bush viña procurando algo 
máis. A base de Rota (ano e 
médio de conflito dos traballado
res) é un elemento esencial pa
ra o.s planos defensivos que o 
Pentágono ten deseñado para o 
Suroest!=l europeu, Oriente pró
ximo e Asia central. Mália as ne
gociacións q-ue afirman están a 
levar para a renovación do con
vénio bilateral, Azna:r xa lle con
cedeu aos EEUU o desenvolvi
mento dé Rota e Morón que de
mandaba Bush. Non fixo outra 
cousa cando o Govemo español 
solicito u da OTAN fondos para 
infraestruturas para a amplia
ción destas bases. 

Aznar demandou contraparti
das políticas, tecnolóxicas e 
máis económicas que, Bush 
afirmoli serian consideradas 
pola sua Administración. Aznar 
x~ aceitou que poderian ser uti
lizadas como ponte estratéxica, 
ainda que o Governo español 
demanda que lle pidan permiso 
en cada unha das operacións e 
Bush afirmou que terá que ser 
un ha "autorización xenérica". 

Por outra banda, contrariamente 
ao que anunciara Fraga, Aznar 
non pediu que as reparacións 
dos buques se realizaran no Fe
rro!, senón en Cádiz. Neste pon
to é onde se centran agora as 
negociacións. • 
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: ·O equívoco 
1 

: terrorista 
1 
1 

1 

Escoitou George Bush moi 
compracido as palabras de 
Aznar definindo a Guerra 
das Galáxias como unha 
"iniciativa defensiva", 
expresando a sua 

_ "sorpresa" porque "alguns 
descalifican" o proxecto 
radicalmente sen escoitar 
as explicacións do 
mandatário americano. 

Bush non podia menos que 
corresponderlle ao seu 
"amigo" e "aliado" 
anunciando o compromiso 
de "colaborar no 
necesário" para loitar 
contra ETA. Aproveitando 
esta referéncia sinalou que 
que parte do sistema 
antimisís sirve para · 
combatir ·o terrorismo. A 
alguns estas palabras 
causáronlles certo estupor, 
ao considerar a 
posibilidade de que se 
estivera referindo a ETA. 
Pero Bush non se referia a 
este tipo de terrorismo, 
senón que utiliza esta 
palabra para calificar a 
política dalguns estados, 
como Corea, Iraq ou Cuba. 
A posibilidade que que 
estes paises ou algunh.as 
organizacións da antigua 
URSS, podan ter a bomba 
atómica, foi o principal 
argumento expresado, 
utilizando a verba 
''terrorismo", para xustificar 
o escudo antimisís. 

Mesmo asi, a difusa 
referéncia foi aprvbeitada 
desde a Moncloa e os seus 
médios afíns para xustificar, 
en base á 1oita contra ET A, 
o apoio de Aznar á política 
nuclear americana, 
rachando coa política 
comun europea. Óllase así, 
unha véz rnáis, como as 
acclóns de ETA son ao 
coartada total. para calquer 
caste d8 política que trate 
de emprender o PP, desde a 
interior á internacional. E 
tamén até que ponto 
conflan nesta disculpa para 
ter narcotizada 
políticamente á sociedade. • 

A relación con Norteamérica no 98 ·volve como caricatura 
En que son coincidentes os intereses dos Estados 
Unidos e do Estado español? As manifestacions de 
George Bush, o presidente máis conservador dende 
os tempos de Nixon, deixan un rastro de c;onfonnidade 
completa entre as Políticas de Washington e Madrid. · 

Hai acorde sobre as,bases? Dende o ano 1978 o 
governo cámbia o decorado colonial da estrutura 
USA para a Guerra Fria no Mediterráneo pola 
integracion na OTAN, un pretendido ascenso de 
·soldados a oficiais que logo metia de 9abeza a 
España na política norteamericana de terra queimada 
sobre os Estados que estorban os intereses 
petrolíferos norteamericanos. Como acae que estes 
Estados estaban calificados por Madrid para unha 
relación de especial amizade polo seu pasado 
común, as bases, e en especial a de Morón, pasaban 
a ser posicións de forza con reserva nuclear sobre os 
tradicionais amigos de España. 

Esta situación non variou. Agravouse se cadra coa 
intervencion en lugoslávia que levaba a España non 
so a declarar a guerra a un Estado amigo pola vía 
interposta do cuartel xeneral da OTAN en Virxínia 
senon a participar nunha campaña militar contra a 
Moeda Unica europea. 

. Sobre 'estas antecedentes, a consagración de Aznar _ 
como aliado preferente do govemo republicano de 

. Washington podia non ser máis que unha continuación 
do vasalaxe anterior, se. non for que agora ten todas 
as características dun· aliñamento coa posición 
mercenária británica, de alugarse a bon prezo ao Dólar · 
a cambio de estorbar a unidade europea. 

Quen isto executa é o chauvinismo español en estado 
puro, que se comporta con arrogáncia nas reunións 
intemacionais cos representantes de Estados do Sul, 
que defenden a prezo carísimo a sua dignidade contra 
o colonialismo, e morre por server un vaso de auga ao 
presidente rico mália que este o traía de casa por 
razóns de hipocóndria política. O mesmo chau'{isnimo 
que combate con saña a existéncia mesma doutras 
nacións dentro do Estado e requer o espiñazo diante 
de alguén con máis poder ca el. 

Se a hi~tória volve como caricatura, unha vez os 
intereses do PP instalados no rego dos Estados Unidos, 
e pense a cidadania o que queira sobre a vontade 
europeista do Govemo Aznar, España anúnciase como 
valedor dos intereses norteamericanos ao Sul do Caribe 
co que resulta que o imperialismo español espantado 
pola enseña das barras e estrelas en 1898 regresa ás 

rotas imperiais vestido de vendedor de produtos e 
servizos USA. Acaso xa non figura entre os obxectivos 

· do Govemo de Madrid a· adquisición de empresas . 
públicas do continente Sul rotas polas globalización? Ou 
será que que o papel hispánico redúcese só a · 
intermediacion e tradución? 

Secomasí, Aznar apúntase a unha nova carreira de 
armas baixo o mal nome de paraugas nuclear que vai 
comprometer o derradeiro tratado anti-nuclear · 
internacional digno de tal nome. Un sistema que 
require a satelización militar intensa e a proliferación 
da enerxia nuclear para a producción de isótopos, pois 
atal bóveda de protección é, sen dúbida, nuclear. 

En auséncia escandalosa de inimigos con poder para 
enfrontar unha guerra nuclear no espazo (a Unións 
Soviética rendeuse fronte este reto), Estados Unidos 
require de aliados coma Aznar. Que lle amoleza as 
costas a man imperial, significa que apoia ao 
complexo indu.strial-militar norteamericano, que ri dos 
acordes de Kyoto e que non lle ten máis nen menos 

· conta prexudicar os intereses económicos que 
representa. Está ben saber con quen nos abrigan a 
navegar na lancha.+ 

ANOSA TERRA 



4 GAL IZA 
UGT e CIG critican os intentos de silenciamento das demandas para os traballadores 

Os sindicatos confian nun seguimento.do 75% na folga xeral 
eC> CÉSAR LORENZO GIL 

Galiza prepárase para parar o 
próximo 15 de Xuño. Os res
ponsábeis da convocatória de 
folga xeral consideran que a ci
dadania responderá na rua aos 
ataques que as administra
cións están a realizar en contra 
da clase traballadora. As cen
trais maioritárias neste paro, a 
Confederación lntersindical 
Galega (CIG) e a Unión Xeral 
de Traballadores (UXT) insis
ten na necesidade de explicar 
claramente cal é o alcance e 
perigo reais das medidas labo
rais acordadas polo governo. 

A nova entente 
sindical 
Logo de moitos anos de 
dicotomia da loita sindical en 
Galiza entre as frontes estatal 
(Comisións-UXT) e 
nacionalista (CIG), parece que 
acabou a etapa do 
desencontro entre as duas 
últimas, convocantes desta 
folga. Xesus Selxo recoñece 
que, ao prlncíplo, a central que 
dlrixe dubidou do sentido real 
da mudanza. "Pensabamos 
que o achegamento a nós se 
debia por motivos tácticos, 
provocados por unha 
conxuntura superficial. Mais 
logo comprobamos que 
realmente desde a dirección 
da UXT hai unha postura de 
colaboración conxunta, de 
atención aos graves 
problemas que atlnxen a 
Galiza e de reivindicación sen 
fisuras dos direitos dos 
traballadores." + 

Os sindicatos convocantes que
ren que a folga xeral do Venres, 
15 de Xuño, sexa un ponto de 
inflexión na história laboral e 
sindical de Galiza. Contra as 
acusacións de empresários e 
administracións, que atacan ·a 
convocatória por considerala 
política e allea á realidade eco
nómica e laboral do país, as 
centrais lembran que os traba
lladores están a perder direitos 
fundamentais fortemente conso
lidados e sofren cambadelas 
constantemente f?n apoio das li
ñas políticas do Partido Popular 
(PP) e da patronal. 

A UXT enxaia nesta folga un novo camiño sindical, enfrontada a CC 00, que se manifestou en contra do paro. AN.T. 

Xesus Seixo, secretário xeral da 
CIG, está convencido de que a 
folga será un rotundo éxito. "Ares
tora, máis de 300 comités de em
presa de firmas de máis de 50 
empregados subscribiron o apoio 
ao paro. Pensamos que esa cifra 
vai chegar aos 400, co que se po
de afirmar que os traballadores 
están a responder moi positiva
mente ao naso chamado." 

Para o secretário xeral da UXT, 
Xesus Mosquera, é moi salientá
bel o apoio das bases de Comi
sións Obreiras -sindicato contrá
rio a esta folga- . "Moitos afilia
dos a Comisións votaron a prol 
de irá folga porque están en de
sacordo coa dirección· da central. 

Agradecemos o seu apoio por
que sabemos que a meirande 
parte dos que defenden ese sin
dicato non aceptan a estratéxia 
dos seus responsábeis." 

Seixo destacou o feito de que 
todos os sectores se mostraron 
solidarizados coa folga e fan 
suas as reivindicacións do paro. 
"Sindicatos agrários e mariñei
ros. Estudantes e mozos. Todos 
están connosco porque saben 
que as nasas demandas son 
xustas e que a reforma laboral é 
un ataque directo contra os na
sos intereses." 

Pano de siléncio 

Tanto o responsábel da CIG co
mo o da UXT coincidiron en ex
presar o seu malestar pala pou-

A. EIRÉ 

O BNG disposto a 
governar en solitário 

Xosé Manuel Beiras sempre foi moi mirado á hora de facer públicos 
dados e moito máis nos inquéritos eleitorais, ainda que sempre os tivo 
moi en conta á hora de deseñar a sua política. Por iso sorprende o 
anúncio que realizou en Madrid de que existe unha "maioria social 
emerxente'', formada xa polo 65% do eleitorado galego, que demanda 
un cámbio político. Nesta posición estarían tamén o 40 % dos eleito, 
res do PP, segundo os dados que manexa o candidato do BNG á Xun, 
ta. Debe de ser tanta a sua confianza nestes dados que propón a hip9, 
tese dun novo cenário polítieo: o BN°'govemando en solitário, co 
apoio parlamentar do PSOE. A proposta é nova. O BNG seguirá a de, 
pender dos socialistas para "acabar coa pax fraguiana" (en palabras do 
próprio Beiras), pero está disposto a conformar un govemo monocolor 
se· o PP perde a maioria absoluta. Deste xeito non só pon no cenário a • 
idea de que o BNG é a única alternativa ao PP (confirmada esta serna, 
na polos populares, por máis que Cuiña e Fran~isco V ázquez barallen 
outras posibilidades), senón que, ademais, é un xeito de emprazar ao 
PSdG,PSOE a posicionarse sobre os acordos de govemo. Aspecto do 
que T ouriño non quer falar até despois das eleicións. Pero Beiras xa lle 
veu a dicer a T ouriño: "se non queres entrar no Govemo non pasa na, 
da, pero non che queda outro remédio que apoiarme". t 

ca repercusión nos meios de co
municación das causas reais da 
convocatória de folga. "É un es
cándalo que non se praducise 
nengun debate sobre a perti
néncia da folga na TVG óu na 
Rádio Galega. A Xunta utiliza 
estes meios para tapar a reali
dade e tirarnos a voz. Emprega 
ao seu favor unhas canles públi
cas e siléncianos", explicou Xe
sus Mosquera. Para Seixo, o la
bor de difusión do ideário da fol
ga é complicado polo boicot dos 
meios masivos. "Para nós e moi 
difícil explicar os motivos do pa
ro nas televisións, rádios é xor
nais; pero iso non significa que 
renunciemos a contarlles aos 
traballadores porque é necesá
rio para eles saír á rua. Ternos 
os nasos próprios voceiros e 
irnos empregalos para que todo 

o mundo saiba que pedimos." 

Mosquera subliñou a atitude anti
démocrática do. govemo na práti
ca lexislativa laboral e as conse
cuéncias que esta terá para todos 
os traballadores. "Ninguén lles es
tá a explicar os cidadáns en que 
consiste a reforma laboral, en co
mo vai influír na sua vida futura e 
con que métod_os se lles está a 
impoñer." O sindicalista confia en 
que o dia 15 se confirme a nece
sidade de reacción por parte dos 
galegas. "Notamos nos traballa
dores un cansazo enorme, un de
sexo de facerse escoitar e de de
fender o que lle pertence para im
pedir que volvan xogar cos seus 
direitos", recalcou. 

Respecto á auséncia de Comi
sión s nesta folga, ambos os 

sindicalistas criticaron dura
mente a liña política desta cen
tral. "Estanse a trabucar. Sabe
mos que a estratéxia da direc
ción acabará por prexudicalos 
porque os traballadores non 
van obter nengun benefício", 
comentou Mosq uera. "Fidalgo 
participou daquela sinatura de 
Semana Santa, pala calada, 
aprobando medidas moi desfa
vorábeis que non tiñan nengun
ha présa porque non van entrar 
en vigor até o mes de Xaneiro." 
Na opinión de Seixo, este sindi
cato está a desvincularse do 
resto das centrais. "Comisións 
vai acabar pagando a conni
véncia coa patronal eco PP. A 
sua atitude sindical está a ser 
moi estraña en moitos temas e 
está por ver cal é o alcance 
deste seu último paso."• 

Un dique contra a reforma laboral 
Os sindicatos convocantes de
mandan a retirada de tres ele
mentos básicos da normativa 
laboral galega: a reforma do 
mercado do traballo, o pacto 
sobre pensións e os cámbios 
previstos na lei de negociación 
colectiva. 

A CIG considera que o real de
creto sobre o mercado de tra
ballo "supón estender 6 abara
tamento do despido". Adema is, 
pouco despois, co apoio de Co
m isións Obreiras, o governo 
aprobou un pacto palas pen
sións que "recorta o importe 
das pagas futuras'', segundo a 
CIG. 

Para a UXT, o decreto sobre a ~ 
reforma laboral ''fai máis precá
rios os contratos, facilita os bai
xos saldos, a menor protección 
social e o poder empresarial." 
Para este sindicato, coas medi
das aprobadas unilateralmente 

Folga Xeral en Vigo o 2 de Abril do 92. 

polo gabinete español, danse 
pasos regresivos en matéria de 
direitos laborais e estabelécen
se medidas "inútiles" no intento 
de reducir o desemprego. 

Respecto ao pacto sobre o fu
turo das pensións, UXT coida 
que este acordo "debilita o sis
tema público e deixa sen resol
ver as situacións de desprotec
ción." Para a central, o único 
que saíu gañando foi o govemo 
xa que "lavou a cara lago da 
imposición da reforma laboral, 
obtivo bons recursos financei
ros para as suas políticas so
ciais regresivas e achandou o 
camiño para o futuro debilita
mento do programa público de 
pensións." 

CIG e UXT temen tamén que 
estes dous golpes á clase tra
ballado ra se acompañen no 
futuro dun novo marco legal 
para a negociación colectiva, 
máis restritivo e sen as garan
tias actuais. "O governo e a 
patronal queren que non haxa 
negociación social para poder 
lexislar ao xeito dos empresá
rios." + 
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.. 
Confia que o Parlamento eleito no Outono teña como prioridade substitu íilo 

O Valedor critica o PP pola 
falta de democrácia nalguns concellos 
~ P.B. 

Nalguns concellos nos que 
governa o PP con maioria ab
soluta, os representantes da 
oposición vense privados dos 
seus direitos fundamentais. 
Asi o pon de manifesto no seu 
Informe anual o Valedor do 
Povo. Xosé Cora denúncia os 
obstáculos cos que se atopan 
os partidos minoritários para 
poder acceder á información 
municipal ou utilizar locais. 

Valga, Piñor, Mondariz, Rivadá
via, Arzua, Tomiño, Alfoz e A 
Gudiña son alguns dos concellos 
desde os que se denúncia esta 
situación. Xosé Cora sinala que 
o "déficit democrático" é conse
cuéncia da negativa dos gover
nos municipais de dotar á oposi
ción dos meios necesários para 
poder desenvolver o seu traba
llo. As queixas aparecen recolli
das no segundo capítulo do seu 
Informe anual, que trata dos di
reitos e liberdades constitucio
nais dos galegas á luz das quei
xas tramitadas e da actuación 
das Administracións Públicas. 

"Cando un concelleiro pede infor
mación, é obrigatório darlla, non 
se poden pór escusas", explicou. 
O Valedor tamén fai referéncia a 
alguns casos nos que o govemo 
municipal alude non ter espazos 
para ceder á oposición. "No caso 
de non existir despachos -apon
tou- sempre se pode habilitar o 
salón de plenos para que os con
cellei ros poidan desenvolver o 
traballo que lle encomendaron os 
cidadáns que os elexiron". 

Os problemas derivados dos 
efectos dos temporais tamén 
aparecen recollidos no docu
mento. Xosé Cora sinala que hai 
casos nos que a responsabilida
de é dos concellos. A caida de 
árbores, por exemplo, pode pro
ducir danos materiais e perso
ais. En ocasións estas árbores 
están nas beiras dos camiños 
ou noutros espazos públicos. 
Nestes casos, segundo expli
cou, a administración municipal 
é a que ten que facerse cargo. 

Un tema no que o Valedor fai es
pecial fincapé é o dos servizos 
sociais e concretamente, a esca
sez de prazas para a terceira ida-

Xosé Cora. 

de en centros públicos. Do mes
mo xeito, e como tema recorren
te desde que iniciou o seu man
dato, Cora fai mención aos 1.000 
millóns que a Administración de
be a particulares en conceito de 
pago por exprol{riacións. Segun
do lembrou o Valedor "hai perso
as que cederon as suas fincas e 
que ainda están agardando que 
se contrarestre esta ocupación 
co pago dun prezo xusto". 

Voto emigrante 

O Informe do Valedor faise pú
blico no momento no que o pró
p rio presidente da Xunta, Ma
nuel Fraga, se veu abrigado a 
recoñecer irregularidades a res
peito do voto emigrante. Pero o 
Xosé Cora négase a facer cal
quer valoración sobre a necesi
dade de mudar o sistema de vo-

Máis da metade das queixas 

A PANARO 

taciót} para garantir a sua limpe
za. "E un tema político no que 
non quero entrar", dixo na rolda 
de prensa na que deu a coñecer 
o Informe. 

Xosé Cara foi o primeiro é único ti
tular galego desta institución des
de a sua posta en funcionamento 
en 1990. En Outubro do 2000 re
matou o seu segundo mandato, 
pero Xosé Cora segue exercendo 
como Valedor en funcións pola fal
ta de acordo entre os grupos par
lamentários á hora de decidir quen 
vai ser o sucesor. Resignado, du
rante a apresentación do Informe 
manifestou que xa se tiña feito á 
idea de que o seu relevo non che
gará até despois das eleicións do 
Outono. De calquer xeito confia en 
que a eleición do novo Valedor 
"sexa unha das prioridades do 
próximo Parlamento".+ 

teñen que ver con actuacións da· X unta 
A Administración autonómica 
é a que peor parada queda na 
sua relación cos cidadáns. 
Máis da metade das queixas 
dirixidas ao Valedor no ano 
2000 -o 58%- teñen que ver 
con actuacións da Xunta de 
Galiza. O resto dos escritos 
afectan aos concellos (40%), 
deputacións provinciais (1 %) 
e universidade (1 %). A institu
ción recebeu en total 1 .118 
queixas. 

A Consellaria de Sanidade, da 
que titularé Hernández Cochón, 
é con diferéncia notábel a que 
provoca máis escritos, sumando 
o 32% das queixas. Séguenlle a 
Consellaria de Educación e Or
denación Universitária, (19%), 
a de Política Territorial (13%), a 
de lndústria e Comércio (12%) e 
Meio Ambiente (8%). 

As áreas que concentraron un 
maior número de queixas foron 

a de "universidade, cultura, de
porte e bilingüismo" (11 %), ur
banismo e ordenación do terri
tório (10%) e sanidade (10%). 

· En canto ao perfil das persoas 
que recorren a esta institución, 
compre sinalar que os usuários 
son maioritariamente homes 
que habitan en zonas urbanas. 
Asimesmo o maior número de 
queixas procede da provincia 
da Coruña e o número menor 
da província de Lugo.+ 

ANOSATEBBA 

O PP contra o c'ritério da dispersión 
no financiamento municipal 
O PP votou no Senado contra unha iniciativa do BNG 
que instaba ao Governo central a incluir a dispersión de 
povocación e o número de núcleos no cálculo do finan
ciamento das Corporacións locais. "Non é o mesmo ·dar 
$ervizos a unha povoación de cinco mil habitantes que 
reside nun mesmo núcleo que a cinco mil persoas dis
persas en noventa núcleos", afirmou o senador naciona
lista Anxo Quintana. Ademais, o senador denunciou que 
o PP aplica un duplo critério nos seus pronunciamentos. 
Na Federación Galega de Municipios de Provincias o 
PP aprobou a mesma disposición que o BNG apresen
_tou no Senado, pero que nesa cámara votou en contra.+ 

Anxo Louzao susbtituirá 
a Bráulio Amaro á frente da CIG·Ensino 

5 

O vindeiro Sábado dezaseis de Xuño terá lugar na Faculda
de de Ciéncias da Educación de Compostela o 111 Congreso 
Nacional de CIG-Ensino, o sindicato máis representativo 
no sector no noso país. O aspecto máis relevante deste ac
to será o relevo que se producirá na sua dirección. O cám
bio na Secretaria Xeral está consensuado e, deste xeito, · 
prevese que o membro da Executiva Nacional Anxo 
Louzao substitua ao actual secretário xeral, Bráulio Amaro, 
quen á sua vez continuará na Executiva desta federación. 
O resto a lista tamén está consensuada entre os distintos 
sectores do sindicato. Outro aspecto relevante é a modifi
cación do organigrama desta federación, que pasará a con
tar cunha Executiva Nacional, unha Secretaria Nacional e 
un Consello Federal, órgano de nova criazón cuxa compo
sición sairá deseñada deste congreso. O obxectivo priori
tário da nova Executiva será. estabelecer un pacto de retri-
bucións coa Administración autonómica.• · 

A Comisión Europea desminte a Fomento e 
á Xunta no que atin.xe á alta velocidade 
Nunha insólita resposta ao europarlamentário do BNG 
Camilo Nogueira, a comisária europea de Transporte Lo
yola de Palacio desmentiu os planos da alta velocidade 
para Galiza anunciados tanto pola Xunta como polo Mi
nistério de Fomento. A comisáría afirmou que o "treito 
Santiago-Ourense forma parte da rede ferroviária con
vencional, mentres que o tramo Monforte-Ponferrada de
be adecuarse ao transporte de alta velocidade". Do mes
mo xeito, de Palacio afirmou que o ferrocarril entre Ferrol 
e Porto é convencional. Ao coñecer esta resposta, o BNG 
cualificouna de "sorprendente e escandalosa", algo que 
"parece demonstrar un determinado desprezo das reivin
dicacións que son vitais para o desenvolvimento econó
mico e social de Galiza". O Bloque exixirá á Xunta unha ex
plicación "sobre as causas de semellantes despropósitos".+ 

Convención de alcaldes do Partido Popular 
Aproveitando o ecuador do mandado das actuais corpora
cións municipais, os 229 alcaldes do Partido Popular de 
Galiza e os responsábeis municipais desta forza ali onde 
non governa, participaron na Convención deste partido, 
que se celebrou o 13 de Xuño en Ourense. O acto preten
día analisar o estado das corporacións locais e a política 
que desenvolve o PP, para determinar os lugares nos que 
o traballo é acertado, onde se precisan cámbios e a natu
reza das correccións a facer. Na clausura do acto 
tomaron a palabra os alcaldes de Cangas, Saber, Outes e 
Ourense, ademais do secretário xeral do PP, Xesus 
Palmou, e do presidente Manuel Fraga.+ 

A oposición vence na Casa de Galiza 
en Montevideo despois dunha forte crise 
A opositora Lista 3, encabezada por Xosé Ferrón e Celes
tino Conde, resultou gañadora nas eleicións á Casa de 

Xosé Ferrón e Celestino Conde. 

Galiza de Monte
video celebradas 
o tres de Xuño. 
Os gañadores ob
tiveron o 84% dos 
sufráxios das 
9.600 persoas 
que votaron (o 
censo é de oitenta 
e duas mil perso
as) despois de 
abrigar á anterior 

directiva a demitir o pasado catro de Maio polas irregulari
dades nos gastos do complexo sanitário. A nova directiva 
enfréntase a unha grave crise na que o pasivo abala entre os 
44 e os 60 millóns de dólares. A entidade conta con 3.000 
empregados, perdeu cincenta mil sócios en un ano e de per
der outros dqus mil máis iria á quebra. A situación é espe
cialmente grave ante a acusada crise sanitária no Uruguai. + 
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OPtNIÓN 

GRAVE INJUSTI(:A NO 
,...,, 

CORA(:AO DE MOANHA 
ALBERTE DE ESTEBAN 

"O alcalde de Moanha Sr. Javier Barreiro 
do Partido Popular está, lhe a negar a CNT 
a colocac;ao duma plcf'ca em homenagem 
aos marinheiros asassinados no ano 1936, a 
maioria afiados a -Confederac;ao Nacional 
do Trabalho, na casa sindical da sua pro
priedade". Senao fora certo acreditaría que 
era um pesadelo da longa noite de pedra. 

Nao contentes com masacrar aos marinhei, 
ros cenetistas no 36 dum jeito brutal que 
quase arrepia pensá,lo, pois forarn coloca, 
dos como mascaroes na proa dos barcos pa, 
ra sei:em espetados 

urna independencia de critério e a aq::ao 
directa sem mediadores; o resto dos sindi, 
catos ou robra do Estado ou aspira a cobrar. 

Como se pode permitir, rrieus senhores, que 
tamanha injustic;a se produza dos nossos ol, 
hos, e estes filhos ou apredinzes de fascistas 
intentem silenciar,nos no corac;ao de Mo, 
anha? Porque, que pretende a CNT, senho, 
res ·e senhoras? Nao pretende dar,lhe volta 
a tortilha, nao senhor! Nao pretende a 
CNT chimpar aos actuais govemantes do 
Concelho de Moanha; nao pretende a 

CNT cobrar indemni, 
contra os cais, preten, 
dem seqüestrar a nossa 
história, negando,nos 
a possibilidade após 
tantos anos de fazer
lhe urna homenagem 
aos companhe iros 
rnortos. 

'Üs govemos da 
chamada «transición»> 

UCD, PSOE e PP, 
seguem a dar 

cumpridas razoes para 
nao devolver o 

A luita levada a cabo 
pelo sindicato "Solida, 
ridad Marinera ~ de 
Moanha aderido a 
CNT, foi muito impor, 
tante nos anos 30 na 
chamada "guerra da 
sardinha" para rnelho
rar as condi96es labo
rais e sociais dos pesca, 
dores; entre outras 
melhoras co~seguiram 
levantar a casa sindi, 

património incautado 
a CNT, como botim 

de guerra desde o ano 
1936" 

zac;oes pelas vítimas; 
nao pretende celebrar 
corn urna mariscada a 
conta do alcalde do PP 
o evento. O que pre, 
tende a CNT simples, 
mente, é colocar urna 
placa no exterior do 
edifício, no seu antigo 
local do "Sindicato de 
Marineiros" Solidari, 
dad Marinera" de Mo, 
anha, aderido a "Fede, 
ración Regional Pes, 
quera" da CNT, que 
agrupava a uns 1.500 
pescadores, local ocu, 
pado primeiro pelos 
fascistas e agora pelo 
Clube de Jubilados de 

cal, na que agora aos 
seus herdeiros se lhes 
está a negar a possibilidade mesmo de colo, 
car urna placa. · 

A casa que a CNT possui em Moanha, áo 
igual que o resto dos imóveis no conjunto 
Estado, está pendente de devoluc;ao desde a 
vitória do fascismo no ano 39. Os govemos 
da chamada "transición" UCD, PSOE e 
PP, seguem a dar cumpridas razoes para nao 
devolver o património iricautado a CNT, 
como botim de guerra desde o ano 1936. E 
por que acontece tudo isto?, dirao voc;es, 
pois porque a CNT é o único sindicato pe, 
rigoso para o sistema, porque a CNT nao 
participa nas componendas das elei96es 
sindicais e ainda defende a representac;ao 
directa dos trabalhadores e das trabalha
doras nas secc;oes sindicais, e -portan to nao 
cobra subsidio nenhum, e isto é o perigoso: 
a CNT é o único sindicato que se mantem 
das quotas dos seus associados e nao aceita 
ingerencias do Estado, mantendo assim 

Moanha que nos ne
gam esse direito. 

Esta casa sindical foi 
construida nos anos JO com a aportac;ao da 
CNT de 11.000 pta. e 12,50 pta. por cada 
afiliado; construida a nova sé invitaram na, 
da menos que a Federica Monstseny para 
pór-lhe o rarnalho. Falando do evento, e 
nao sem adrnirac;ao, escrevia ern "Mar y Tie, 
rra": "El Sindicato "Solidaridad Marinera" 
de Moaña, apesar de haber más de dos años 
·que ingresó en la CNT, es en la actualidad 
el que va a la cabeza de los puertos del lito
ral que trabajan "a la parte". Y sin temor de 
engañamos podemos asegurar que de las vi
llas marineras, es en Moaña en donde las se, 
millas anarquistas fructificaron más pródiga, 
mente". [citado por Dionísio Pereira en "A 
CNT en Galiza"] 

E lembrando as palavras amargas de "O 
Meirán": A Patronal, lutando corn ela toda 
a vida, e assim acabou por matar,nos". A 
semente ·de "o corac;ao de Moanha" ainda 
está germinando hoje. • 

·, TEMPOS NÚ_MERO 49 · XUNO 2001 

Galicia@punto 

AS MENTIRAS DA XUNTA 
Unha campaña de 150 millóns de pesetas que 
se ecoou a través dos medios de comunicoc1ón 
durante abril e maio como unho raiola. Os 
técnicos do PP deseñoron con mentiros e medios 
verdades un .bodegón dunho Galislandia idílica 
con eleccións ó . fon~o. o pp quere facerlles crer 
ós galegos que só gracias a eles vivimos no 
mellor dos mundos posibles. Doce sinaturas 
convidadas ispen de contidos cada unhas das 
mensaxes que, por áreas, despregou a Xunta. 

SOBRE 
O NOME DE GALICIA 

.ANSELMO LóPEZ CARREIRA 

Non son eu quen de discutir os argumentos 
. filolóxicos esgrimidos polo prof. J úlio Dié

guez no seu artigo "Sobre o nome da Gali, 
za'' (A Nosa Terra, nQ 988). Corno profano 
na materia, xúlgoos 

fóra de lugar calquera acusación de castela
nismo, toda vez que ofrecen un standar co, 
herente non só no conxunto do documen, 
to, senón nunha amplísima secuencia deles, 

cuxa pureza léxica e 
irreprochables desde o 
punto de vista científi
co; tan só Hes apaño a 
pega de semellar un 
constructo teórico que 
esquece a evolución 
real do idioma a través 
do tempo, mesmo aín, 
da que esta se debese 
en parte (que non o 
sei) ós adstratos e supe, 
rescratos, que tarnén 

·'Coido moi atrevido 
achacar o cambio 

de Galicia a Galiza 

sintáctica, por outra 
parte, é doadamente 
perceptible. 

Sen embargo o certo é 
que a forma Galiza 
(como rnoi ben expli
caba un amigo filólo, 
go, de tendencia rein, 
tegracionista) é un lu, 
sismo, introducido 
(creo eu) palas xentes 

por influencia 
do español" 

forman parte da súa historia, gústenos ou 
non. Está perfecto, só que non foi así. 

Evitando fonduras que me exceden, qué, 
rome centrar no comentario do norne do 
país (¿Galiza ou Galicia?) desde a infor, 
mación que nos fomecen as fontes docu
mentais medievais. 

A través da abondosa documentación en 
galego, a denominación ofrece un rico po
limorfismo (como tamén acorría en latín): 
Galisa, Galiza, Galisia, Galizia, Galicia, etc. 
Por tanto, desde o punto de vista da súa 
pertenza ó noso acerbo patrimonial, calque, 
ra delas estaría xustificada, pois estoume a 
referir a textos galegos normali:zados (s. XIV 
e xv), para os que estaría completamente 

da Xeración Nós, cando non tiña ningunha 
correspondencia co nivel falado. Nin a tivo 
nunca antes, xa que cando a documenta, 
ción medieval recolle a forma gráfica Gali, 
za, ese z ten un valor fricativo alveolar, pois 
(para mellor entendemos) predominaba no 
galego o seseo ( debéndose ler Galisa, como 
fai o portugués), e a imposición dos sons fri
cativos interdentais ( ou sexa, a actual foné, 
tica normativa, a da Galicia interior) coin, 
cidiu coa xeralización dos grupos -eión, ,cia, 
e con eles da forma Galicia, de maneira que 
Galiza non debeu pronunciarse nunca. 

E coido eu moi atrevido achacar ese paso 
a unha influenda do español, máxime 
cando neste idioma alá polos s. XVI e XVII 
o seseo debía ser dominante.• 

Xosé Lois 

Subscricións: Apdo. 905- Santiago. ~eléfono e telefax (981) 55 71 17. e-mail: tempos@jet.es 
. . 

DESDE A ESQUERDA DOS EEUU fálonos 
este mes Giovanni Arrighi. Unha crítica desde 

a historia económica á elicacia máxica do libre 
mercado e ó neoliberalismo dos anos noventa. 

IGREXA, SEXO E MULLER. A lgrexa católica 
segue o perpetuar, vinte séculos despois, o P.Oder 
machista, o tabú e a morxinación á metaCle da 

súa comunidade, as mulleres. Acompañamos 
tamén unha tertulia co teólogo Xosé Chao Rego. 

EUSKADI. Análise do papel das empresas de 
demoscopio sobre a tendencia electoral do pobo 

basco nas últimas eleccións e as particulares 
radiografías políticas que os medios ofreceron. 
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PARLAMENTO 

Terán que pagar un canon anual de até o 2°/o do valor catastraLdas vivendas 

Os viciños de Ons maniféstanse 
no Parlamento para conservar os seus. fogares 
-0- PAULA BERGANTIÑOS 

"Nós o que pedimos é a propriedade das casas. Levamos vi
vendo ali máis de douscentos anos e ~sta lei non respeita 
os nosos direitos históricos". Quen asi fata é Maria Xesus, a 
presidenta da asociación de viciños da illa de Ons. O Martes 
12 de Xuño manifestábanse no Parlamento porque están en 
contra da lei que aprobou esa mesma tarde o PP e que esta
belece un sistema de concesións para o uso das vivendas 
da illa. Para poder continuar nos seus fogares, terán que pa
gar un canon anual de até o 2% do valor catastral dos imóveis. 

No ano 1984 o Estado transfe
riu á Comunidade autónoma a 
titularidade das illas de Ons e 
Onza. O espazo foi incautado 
polo franquismo no ano 1942 
para a construción dunha base 
militar e, segundo recoñece o 
próprio dictame da Comisión 
parlamentar, encarregada de 
elaborar a lei, desde entón, os 
illáns "permaneceron nunhas 
condicións xurídicas sumamen
te incertas e de perfis só asimi
lábeis ao precário". As illas fo
ron incluídas recentemente no 
Plano de ordenación dos recur
sos naturais das i/las atlánticas 
e a indefinición xurídica do es
pazo afecta directamente a ca
se que médio r:nillar de viciños . 
Na illa hai noventa e duas ca
sas e só dez foron construidas 
pola Administración. 

Mália as críticas da oposición e 
dos illáns, a lei aprobada o 
Martes 12 de Xuño regula o· 
uso e desfrute dos imóveis 
através dun réxime xurídico de 
concesións, que segundo o 
portavoz do PP, Ruíz Rivas, é 
o único que se podía estabele
cer por tratarse dun "ben de
manial", de titularidade pública. 
Pero BNG, PSdeG e Grupo 
Mixto non coinciden nesta aná-
1 is e e, frente ao sistema de 
concesións, defenderon sen 
éxito que a Xunta recoñeza os 
direitos históricos dos illáns so
bre as propriedades construi
das e habitadas polos seus an
tergos. As tres formacións 
coincidiron en que o obxectivo 
inconfesábel da Xunta é botar 
tora os viciños co estabeleci
mento dun canon que moitos 
non van poder pagar e dunha 
concesión que se vai outorgar 
de maneira discrecional, que 
ten da.ta de caducidade -no
venta e nove anos- e que só 
se pode renovar por acordo 
mútLAo das partes. 

Despois duns minutos de rece
so no pleno, os grupos parla
mentares pactaron a redución 
do custo do canon anual. Fren
te ao 6% proposto incialmente 
polo PP, os viciños terán que 
pagar até un máximo do 2% 
sobre o valor catastral dos imó
veis. Tanto o BNG, como o PS
deG e o Grupo Mixto aceitaron 
a rebaixa como un mal menor 
frente a iminente aprobación 
da leí por parte da maioria do 
PP. "Preferimos ter que pagar 
menos pero parécenos un abu
so ter que · pagar un canon por 
casas que nós fixemos", valo
raba ao remate do Pleno a pre-

sidenta da asociación de vici
ños. 

"As leis están para adaptarse 
as realidades humanas e me
florar as condicións de vida dos 
cidadáns e non á inversa", si
nalou o portavoz do BNG, Biei
to Lobetra, durante a sua inter
vención no pleno na que lem
brou que os viciños de Ons ti
veron que fotografar as lápidas 
do cemitério para dar constán
cia de que na illa existe un 
asentamento humano. O PP 
non aceitou nengunha das 
emendas apresentadas pola 
formación nacionalista que ti
ñan, segundo explicou Lobeira, 
dous obxectivos: o recoñeci
mento dos direitos cívicos e 
democráticos máis elementais 
dos viciños e compatibilizar o 
seu asentamento durante s~
culos co respeito e a protec
ción da riqueza paisaxística e 
meio ambiental da illa. 

"É fundamental ter claro que 
os viciños de Ons non preten
den nengun tipo de priviléxio 
en relación ao resto da cidada
nia, o que queren é igualdade 
de trato, que non os expulsen 
das suas casas e das terras 
nas que traballaron durante 
anos", engadiu, ao tempo que 
solicitou que se paralizase a 
tramitación da leí para que un
ha comisión parlamentar via
xase a Ons para coñecer "as 
condicións de vida dos seus 
habitantes" porque "hai famí
lias moi humildes con casa por 
valor catastral inferior aos tres 
millóns". 

O representante do Grupo Mix
to, Xosé Manuel Pazos, expli
cou que a Xunta quer actuar 
coma se estivese "alugando en 
precário" e defendeu q.J..Je os 
illáns, como o resto da cidada
nia, teñan que pagar só a con
tribución. "Non se entende que 
non fora posíbel chegar a unha 
solución intermédia", sinalou o 
portavoz do PSdeG, Miguel 
Cortizo, que se referiu ao do
cumento como unha "leí de in
cautación, absurda, inxusta e 
cruel". 

Sen luz e auga 

Os concesionários estarán 
obrigados a realizaren as 
obras necesárias para mante
ren os bens nas debidas condi
cións de seguridade, salubrida
de, ornato público e habitabili
dade, sen que quede garantido 
que vaian recebar subvención 

Os viciños de Ons maoifestáronse á entrada do Parlamento e asistiron como público 
ao Pleno. Bieito Lobeira, arriba, defendeu o recoñecimento dos seus direitos de pro
priedade. A. PANARO 

nengunha. Pola contra, o PP 
rexeitou as emendas para a 
elaboración por parte da Xunta 
dun Plano de dotación de ser
vizos básicos na illa, que in
cluíse electrificación das viven
cias, o abastecimento de auga 
potábel e a rede de saneamen
to e depuración de augas fe
cais, asi como as correspon
dentes obras de mellara e abri
go do porto. 

Pero os illáns non se dan por 
vencidos. "Agora ternos duas 
alternativas, a via xudicial, ou 
conseguir 15.000 sinaturas en 
tres meses para unha Iniciati
va Lexislativa Popular. A lei é 
un atropelo contra os nasos 

direitos hístóricos, que irnos 
seguir a defender", explica a 
presidenta da asociación de 
viciños. 0$ tres portavoces da 
oposición tamén fixeron refe
réncia á contradición que se 
produce entre os dous primei
ros artigas da leí. O artigo 1 
recoñece que as illas son 
bens de domínio público e o 2 
faculta a Xunta para efeitos 
expropriatórios. Como vai exp- · 
ropriarse a Xunta a si mes
ma?, pergúntanse. Entenden 
que o PP introduce este artigo 
por medo a que as accións 
que os viciños poñan en mar
cha provoquen un pronuncia
mento xudicial que lle quite a 
razón á Xunta. • 
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O PPapura 
a aprobación 
de leis antes 
de rematar 
a lexislatura 
A coriseniación do patrimó
nio natural e a sua relación 
co desenvolvimento econó
mico converteuse no prota- . 
genista dos debates do pleno 
celebrado Martes 12 de Xu
ño. O PP ten unha apretada 
axenda de proxectos para 
sacar adiante antes de que 
remate a lexislatura, e ade
mais texto que afecta a illa 
de Ons, aprobou a Lei de 
Protección da Calidade das 
Augas das Rías e a de Con
servación da Natureza. 

Estas leis toron cualificadas 
polo port~voz popular Xoán 
Casares como "avances cla
ves" que están en consoán
cia coa normativa europea. 
Pero a oposición non· fai un 
balanzo tan positivo. A Lei de 
Protección da Calidade das 
Augas das Rías é permisiva 
e feíta a medida das grandes 
indústrias ao entender de 
Francisco Trigo (BNG), quen 
asegurou ademais que vai 
provocar que o estado actual 
das rias vaia a piar. 

A formación nacionalista e o 
PSdeG -que tamén votou en 
contra do texto- critican que 
a leí sexa moito menos ambi
ciosa que o texto do que na
ceu, o proxecto de Leí para a 
Ria de Pontevedra. Só afecta 
aos vertidos que se tan des
de terra e non regula as acti
vidades nas cuneas dos rios. 
O fracaso do modelo de de
puración -que a partir de 
agora será xestionado pola 
Administración hidraúlica- e 
a merma da autonomía dos 
concellos, así como o afán 
de excluír á Consellaria de 
Meio Ambiente, son outros 
dos aspectos aos que se re
fe riu a oposición . 

Na votación da Lei de Con
servación pa Natureza, o PS
deG abstJvose, por que no 
caso de producirse un cám
bio de governo, segundo ex-

• plicou o seu deputado Miguel 
Cortizo, a Leí poderia mello
rarse. O BNG, sen embargo, 
votou en contra. A sua depu
tada, Rosa Darriba, denun
ciou que no proxect.o de lei 
suprimírons·e medidas de 
máxima importáncia conse
suadas no Consello Galega 
de Meio Ambiente. 

Non foron os únicos proxec
tos sacados adiante. A 
maioria do PP aprobou ao 
tempo a Lei de Control e Re
coñecimento de Universida
des e tomáronse en consi
deración un proxecto de lei 
de criación de escalas de 
inspección da saude pública 
e epidemioloxia de campo e 
outro de prevención da con
taminación, que non chegan 
a tempo para a sua aproba
ción definitiva.+ 

-
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O PP négase a modificar.a leí antes das eleicións galegas mália '!ue o Pleno do Congreso instouno a facelo en Outubro. A.N .T. 

O BNG afirma que a falta de transparéncia-do voto emigrante 
. . 

seria grave para a lexitiniida9e dos .resultados eleitorais 

O PP considera que falta tempo para 
reformar a Lei-Eleitoral antes dcJS eleicións 
No PP de Madrid afirman que "falta tempo" para--poder- retor-, 
mar a Lei Eleitoral antes das eleicións galegas. No BNG con,
s ideran que o que lle falta aos populares é "vontade p~lítica". 
Pero xa se deron pasos adiante para mudar cousas. Agora o 
PP non só asume que existen irregularidades no voto emigra-n·
te, senón que se compromete a subsanalas. Para o BNG non 
facelo seria grave para a lexitimidade dos resultados eleitorais . . 

O PP comprométese a contf
nuar coa depuración dos censos 
de residentes ausentes, a regu
lar o sistema de custódia dos 
votos depositados nos consula
dos e a que o voto por correo se 
emita nas mesmas condicións 
que rexen no interior do Estado. · 
Para logralo, propiciaránse con
vénios coas entidades de corre
os do paises latinoamericanos 
para que teña que ser abrigada 
a identificación do votante. 

Este foi o acorde ao que chega
ron o voceiro do PP no Congre
so, Luis de Grandes, e o do 
BNG, Francisco Rodríguez. O 
compromiso do PP estatal, vai 
na mesma liña do ditame realiza
do pola Xunta ·Eleitoral Central a 
pasada· semana. Nel instase á 
Dirección Xeral de Asuntos Con
sulares e á Oficina do Censo 
Eleitoral que se poñan os médios 
necesários para garanti r a limpe
za do voto emigrante nas próxi
mas eleicións_galegas, comezan
do pola depuración do censo. 

Tamén se pide que s~ estreme 
o coidado para "comprobar que 
a documentación co voto se en
trega persoalmente polos eleito
res". Oeste xeito non poderian 
seguir votando os mortos, nen 
facelo persoas interpostas, al
gunhas por múltiples eleitores, 
como se veu denunciando. 

Ao que se negou Luis de Gran
des foi á reforma de Lei Eleitoral 
antes das eleicións galegas, co
mo solicitaba o BNG, ao eonside- · 
rar que "non existe tempo mate
rial para realizala". Non é do mes
mo parecer Francisco Rodríguez, 
quen considera que "o único que 
falta para poder realizar esa refor
ma é . a vontade política real do 
PP, porque tempo material si o 
hai". Mesmo asi o BNG considera 

positiva a entrevista con Qe Gran
des. Nela o BNG cómprometeuse 
a facerlle entrega ao Governo 
central dun documento coas me
didas que propoñen os naciona
listas galegas e que non precisan 
d~nha modificación lexislativa pa
ra levalas a cabo. 

A polémica 

·O PP na Galiza segue a afirmar 
que as irregularidades do voto por 
correio "é unha polémica desata
da pc)r nacionalistas e socialístas 
para deslexitimar o voto dos gale
gas no exterior''. Ao mesmo tem
po que fala de "campaña de des
crédito", "celebra" ·a decisión da 
Xunta Eleitoral Central que reco
ñece irregularidades e demanda 
que se lles poña fin . A ledícia do 
PP ben dada porque a Xunta Elei
toral Central rexeitou que o voto 
das eleicións autonómicas seña 
"rogado" coma nas municipais. 
Quer dicer, que se lle envién as 
papeletas eleitorais a todos os 
censados e non unicamente a 
aqueles que o demanden. _, 

O candidato do PSdG-PSOE, Pé
rez T ouriño, urxiu un acorao entre 
os partidos galegas para garantir 
a · limpeza do voto emigrante nas 
próximas eleicións. A proposta 
non tivo boa acollida entre na
cionalistas e populares. Os primei
ros consideran, que "de nada vale 
unha cena de sofá con Palmou" e 
os segundos lamentan "a falta de 
seriedade de Touriño nesta maté
ria, tentando reconducir agora á 
desesperada por médio do cha
mamento ao consenso". 

Ainda así, o Martes 12 de Xuño, 
- Touriño e Palmou mantiveron unha 

conversa nos corredores do Parla
mento. Pero existen tamén diferén
cias a respeito non só do falado, 
senón da própria conversa en si. 

Touriño interpreta "o encontro" 
· c;:omo un primeiro paso· para a 
negociación , mentres Palmou 
só admite unha "conversa rntor- . 
mal " . Desde o PSdG-PSO E 
non só cons ide ran que esra 

-_ conversa abre camiños para un-..,. 
aco rde, se_nón que an ún:_qian 
máis reunións. Para o PP, ·esta 
versión dos socialistas é unica- ·. 
mente "un intento de moritaxe· 
despois do varapau· dá Xunta 
Eleitoral Central ás suas- peti 
cións". Palmou afirma que Tou., 
riño só se achegou a el nos co
rredores do Parlamento cando 
paseaba co conselleiro Xosé 
António Orza, ·af i rmando que 
nunca se comprometeu a abrir 
negociacións. 

Duas v ertentes 

Todo semella indicar que a res
peito do voto emigrante e das 
suas irregularides se está a xo
gar en dous campos distintos. 
Por unha banda, as denúncias 
realizadas están posibili tando 
que, polo menos, en certa medi
da (haberá que comprobar o in
terese pol ítico do Governo cen
tral en facelas efectivas) se po
dan correxir moitos dos erras e 
motiv9s que impiden unhas elei
cións democráticas. 

Por outra banda, as denúncias 
teñen, lóxicamente, un efecito 
eleitoral en plena precampaña 
cuxo efecto negativo trata de 
contrarrestar o PP, afirmando 
que unicamente existe un inte
rese de nacionalistas e socialis
tas en sementar dúbidas sobre 
a legalidade do voto emigrante. 

Todo se mella indicar· que as de
nú ncias sobre irregularidades 
no voto emigrante van conti
nuar. Asi o anúncia o secretário 
de organización do PSOE, Xosé 
Blanco, de visita en Venezuela. 
Por outra banda, esta mesma 
semana vai comezar outra dia
triba. Fraga emprende unha no
va viaxe institucional na procura 
de votos, cun uso nada claro do 
médios públicos de comunica
ción que preparan programas 
especiais desde Venezuela e 
Arxentina pagados pola Xunta. • 

O mensaxeiro 
non delinque 
por inf armar 
O xomal D EIA di no seu co, 
mentário editorial que a fis, 
calia da Audiéncia española 
"cruza a raía do inaudito ao 
apresentar unha demanda cri, 
minal contra o director do 
diário Gara (que identifica 
erradamente como Martxelo 
Otamendi, que de feito dirixe 
Euskaldunos Egunkaria), polos 
presuntos delitos de ameazas 
terroristas e xustificación de 
actos terroristas,·pola 
entrevista publicada no xor, 
nal con dous encarapuchados 
que falaban en nome de ET A. 
Entre as dilixéncias <litadas 
está o secuestro da 
publicación. Un despropósito 
coma unha casa". O diário 
considera unha mágoa que 
'.'outravolta un xomalista e un 
meio de comunicación sexan 

- . obxecto dunha acción da fis, 
calia da Audiéncia española 
pol.o seu labor de intermediá, 
ríos entre a fonte de informa, 
ción e os leitores. Volve a 
controvérsia sobre as liberda, 
des de expresión e de comu, 
nicar ou receber libremente 
información fidedigna, que o 
feito tratado sexa de releván, 
cia pública e o intermediário 
actuase profesionalmente e 
contrastase o que transmite. 
Estas tres circunstáncias dan, 
se plenamente no caso, polo 
que é ben claro que eximen 
aos xomalistas e aos meios. 
Ainda que a decisión da Fis, 
calia que dirixe Fungairiño 
causa abraio na Prensa e nos 
meios xurÍdicos, semella con, 
firmar a liña política que se, 
gue o. Govemo Aznar contra 
o que considera o entorno do 
Movimento de Liberación 
Nacional Basco, como o mes, 
mo presidente o nomeou en 
1998. O ministério Fiscal de, 
pende do Poder Execut ivo, 
pesia ser unha parte da estru, 
tura xudic~al. Por se non 
abofi.dase, a demanda 
apreséntase no momento en 
que cae no xulgado de 
Garzón. 
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Doutra parte o xomal EL 
MUNDO editorializa sobre o 

. mesmo asunto co título: Publi, 
car unha entrevista non é apolo-

' xia do terrorismo. Nel di que 
"unha entrevista non pode 
entrar na categoria de xustifi, 
cación de actos terroristas. O 
renovado intento de culpar 
aos mensaxeiros pola notícias 
e opinións que transmiten á 
sociedade, non pode deixar de 
alarmar en democrácia. Non é 
delincuente quen reproduce 
as palabras dun delincuente. 
Procesarían por apoloxia do 
crime ao entrevistador dun 
condeado a morte nunha ca, 
dea estadounidense? Produce 
inquedanza o cámbio: non se 
procesara a E uskal Tele bis ta 
por entrevistas a dirixentes 
etarras nen ao daquela direc, 
tor de Diario 16 por facer o 
próprio en 1988. Imo cara 
unha restricción das liberda, 
des? Estamos en vésperas dun, 
ha lei mordaza? Aznar dixera 
con razón que fronte ao terro
rismo non valían atallos e éste 
é un atallo". • 

Unha bomba 
nuclear 
Na ruada do Presidente nor, 
teamericano polos países da 
UE hai dous atrancos, expli, 
ca o semanário THE 
ECONOMIST: "0 de Kioto 
causara moito batifúndio pe, 
ro Bush ten na UE dou osos 
que roer. Un deles é o da De, 
fensa. Os governos da UE 
coidan que o escudo anti, 
balístico pode comprometer 
o tratado ABM asinado por 
Rusos e Americanos. Se os 
rusos dan a sua aprobación e 
o paraugas é ó para 
defenderse de Corea do Nor, 
te, como di Washington, 
non haberá problemas. Os 
norteamericanos recean o 
proxecto comunitário de se 
dotar dunha forza de resposta 
rápida. Poderia integrarse esa 
forza na OTAN? De pois e , 
tán os desencontros do 
comércio bilateral. 
N orteamerica e Europa rifan 
pola carne de vaca, polos 
plátanos e palas normas de 
calidade dos produtos d ali, 
mentación. A opinión públi, 
ca norteamericana e tá de 
cuñas contra a pretensión 
europea de derrubar áreas co, 
merciais protexida . Se a Or, 
ganización Mundial de 

' Comércio impón aos Estados 
Unidos a sanción de oito bi~ 
llóns de pesetas por impostas 
indebidos á importación. 
Washington di que unha 
multa deste tamaño teria o 
efeito dunha bomba 
nuclear. + 
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Legais é un colectivo coa par
ticularidade de aunar a homes 
e mulleres. 

Resultaba inconcebíbel que nunha 
cidade grande e dinámica como 
Vigo non existira un colectivo de 
lesbianas e gais. Tanto en Com
postela como na Coruña exisitian, 
ainda que unicamente de mozos. 
Decatámonos de que era necesá
rio que estiveran lesbianas e gais, 
porque, con todas as diferéncias, a 
marxinación é comun. Sabiamos 
que cunha muller na presidéncia 
se minimizaban ás reticéncias que 
podian ter alguns gais cara o papel 
da muller nos colectivos. Por esta
tutos, lesbianas e gais ternos que 
ocupar por igual os catro cárregos 
da directiva. 

Acadaron o apoio imediato de 
Universidade e concello de Vi
go. Acaso porque alguns de 
vostedes son profesores? 

Hai unha coxuntura política favorá
bel. O govemo municipal está for
mado polas forzas políticas máis 
progresistas e na Universidade 
acontece o mesmo. De feito, o rei
terado apoiounos desde que apre
sentamos o colectivo. Tanto os 
partidos como as organizacións de 
esquerdas están abrigados a ter 
unha política progresista en todo o 
que rodea a sexualidade. Saben 
que somos persoas normais e co
rrentes, pero que ternos un estatus 
de marxinación e inferioridade ca 
que hai que rematar. 

Lembro terlles escoitado o 
dado de que cada 48 horas 
morre un gai no mundo por 
agresións homófobas. Preo
cúpalles a violéncia? 

Desde lago. As formas de vio
léncia son moi variadas: desde 
atentar contra a vida como o ca
so de duas mulleres nun país 
árabe condenadas a morrer la
pidadas por actos "contra natu
ra", ou o de hai unhas semanas 
en Verana, ltália, onde duas 
mulleres foron atacadas por un
ha banda de cabezas rapazas 
por ir collidas da man, pero ta
mén nos preocupan outras for
mas de violéncia como que se
xamos ainda cidadáns de se
gunda, con menos direitos. 

Nos últimos anos semella que 
moitas persoas saen do armá
rio, pero só homes. 

Coido que este é un problema do 
movimento lesbiano pero tamén 
das mulleres en xeral. Vivimos 
nunha situación de desigualdade 
que se manifesta na forma en que 
somos socializadas, constreñidas 
ao ámbeto domestico. Non se fa
~orece o impulso da vida pública. 
E dicer, non somos os 50% nos 
parlamentos, e a situación repro
dúcese da mesma maneira na co
munidade lesbiana. O lesbianismo 
é máis facil disimulalo. Se duas 
mulleres van da man, non sabe
mos se son amigas ou parella, 
existe máis toleráncia nas formas 
de afecto entre mulleres. Entón, as 
relacións entre lesbianas quedan 
subsumidas neste veo de afectivi
dade feminina. Ademais funcionan 
os tópicos lesbófobqs. Se ti mem
cionas a unha persoa· heterose
xual a palabra gai, o primeiro que 
se lle pasa pola cabeza é a imaxe 
dun rapaz novo, cachas. Sen em
bargo, a imaxe que ten r.ia c:aQeza 
se escoita a palabra lesbiana é a 
dunha muller mor·masculiná, pou
co desexábel desde o ponto- de 
vista do home. Lesbiana é igual a 
solterona e monxa. 

Os gais están en programas 
televisivos, en séries, e~ pelí-
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'Guetos gais? 
Na cidade é máis fácil sair do 

'_armário, pero tamén si un ten 
- unha profesión que llQ permi

ta ou se pertence a · unha cla
se acomodada? 

Se o 111undo é un · guetO~ 

heteroSexual!'-
-0- AR-ANTXA E_STtVEZ 

PROFESORA NA UNIVERSIDADE DE VIGO E FEMINISTA, BEATRIZ SUÁREZ BRIONES É, DESD_E HAI DOUS ANOS, PRESIDENTA 

DO COLECTIVO LEGA/S, O ÚNICO NO PAÍS NO QUE Tff!'BALLAN CONXUNTAMENTE.LE~l!l~ÑAS E '_~IS. CO GALLO DA.CELE

BRACIÓN, O VINDEIRO 28 DE XUÑO, DO DfA JÍO ORGULLO GAi, ANAblSA NESTA CONVER~A A LAB'OúAA DO COL~CTIV.O NA 

CIDADE VrGO, O RECENTE BOOM MEDIÁTICO DA HOMOSEXUÁLIDADE, E OS O~XECTIVOS ~O MÓVIMENTO·HOXENDIA. 

culas. Non será unha moda 
pasaxeira? 

Polo de agora, só vexo os efei
tos positivos. Facer visíbel o in
visíbel é fundamental. Málias 
que as figuras que aparezan se
xan tópicas e planas, iso é un 
mal menor que nos sae Q_arato. 
O máis importante é que se sai
ba que existimos, iso -é-o motor 
dó cámbio· e sempr-e ·vai s~r be
neficioso. Está claro que máis 

--importante. é a laopwa dos co
. lectivos,_ q1:1e noi{ aprese_ntemos 
publicamente, queJagamos visí
beis as no~as formas de vida e 

de cultura alternativas. Pero rei
tero que si os gais aparecen na 
televisión, é bo. Ainda aparece
mos demasiado pouco. 

Ao fio dos espazos alternati
vos, os bairros gais que se for
man nas grandes cidades non 
son guetos? Un gai non aspira 
a selo en todos os espazos? 

Vou revertir a pergunta, acaso o 
mundo non é un gueto heterose
xual? Son denos dos espazos 
públicos, poden manifestar a sua 
afectividade en calquera parte, 
van a bares de heterosexuais, 

van ao cine a ver películas de 
heterosexuais. Ninguén pensa 
niso como un gueto. Para min os 
guetos son os únicos lugares 
nos que lesbianas e gais pode
mos expresarnos con enteira li-

. berdade. lmaxina un adolescente · 
dunha pequena vila galega que 
descobre a sua homosexualida
de e non ten nen un só referente, 
nen un s.ó modelo de conduta. 
Estes espazos serven para po
der.___construir unha identidade co
lectiva. Calquera gai ou lesbiana 
sabe que se vai a Madrid pode ir 
a Chueca. Son zonas que rom
pen coa sensación de illamento. 

Sen dúbida. Só é posíbel cando 
tes un determinado estatus. Sair 
do armário só b podemos facer 
persoas con posicións de privilé
xio no ámbeto social e laboral. 
No noso traballo non nos poden 
. botar, ainda que .sempre hai ris
cos de perda de amistades, fa:
mília. Cando tes a posibili.dade, 

· a responsabilidade duplícase. 
Hai moitísimas persoas que non 
poden facelo . porque terian que 
renunciar á sua vida, ao ·seu tra
bal lo. É un foito, pero preocu
pante tam_éo é a falla de fespon
sab i lidade, incluso política, de 
quen pode e non o fai por medo 
ou polo seu e~caso compromiso. 
Para o rnovimento gai é impres
cindíbel que saian do armário 
persoeiros de releváncia social. 

Reivindica a existéncia de zo
nas gais. Tamén do gai como 
obxecto da publicidade, do 
negócio rosa? 

Os gais como grupo somos un 
novo sector económico, un ob
xecto de comercialización. Paré
ceme loxico que existan empre
sas que se adiquen ao turismo 
rosa. Insisto en que se reverti
mos a cuestión, o negócio hete
rosexual, que se presume natu
ral, a ninguén lle resulta extra
ño. Ou sexa, que até que viva
mos no mellor dos mundos, no 
que a liberdade sexual sexa un
ha realidade, marcar e visibilizar 

, a homosexualidade semella im
prescindíbel, no nível comercial, 
no do negócio, no dos bairros. 

O movimento gai construe un
ha cultura alternativa, pero ta
. mén concentra moitos esforzos 
en demandar o matrimónio. 

Coido que reivindicar o matrimó
nio civil é simplesmente deman
dar unha vez máis a igualdade 
de direitos coas persoas hetero
sexuais. Reivindicar direitos é 
unha actividade sempre positiva. 
Sobre todo porque somos un co
lectivo discriminado, con direitos 
que a Constitución recoñece pe
ro que non existen na realidade. 
Si é certo que entre os colecti
vos dase o debate de por que 
ternos que reivindicar unha insti
tución tan conservadora como o 
matrimónio. Pero é politicamente 
obrigatório reivindicalo. Nunha 
situación normalizada, ti podes 
casar ou non, pero como para 
nós non existe opcion, deman
dalo é un acto rebelde. Cando 
dous homes ou mulleres piden 
casar, percíbese como un acto 
revolucionário, no que se deixa 
ao descuberto que o matrimónio 
é unha institución política de ca
rácter homófobo que nos exclue. 

Dous anos de história de Le
gais. Conseguiron facerse vi
síbeis na-cidade? 

Criamos un colectivo que até 
agora non existia na Galiza, e 
conseguimos que se saiba cada 
28 de Xuño que somos unha al
ta porcentaxe da povoación, con 
nemes e apelidos. Queremos 
seguir intervindo na vida cultural 
da cidade e de cara ás vindeiras 
eleicións de Outubro, posicionar
nos cos partidos políticos que 
están por dar a batalla por nós. 
O mesmo que tacemos nas 
campañas da declaración de Fa
cenda, lembrarlle aos contribuín
tes que a lgrexa, ademais de xe
nófoba e clasista, é a institución 
·homofóbica por exceléncia. • 
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Oito mil manifestantes xuntáronse ao pé dos depositas de Ferrazo 

Dezasete organizacións denuncian en Vilagarcia 
·que a Xunta non actua contra os atentados ecoloxicos 

-0-G.L. 

A degradación dos rios, . as 
rias e a terra dase porque te
rnos unha administración que 
colabora coas indústrias e in
tereses contaminantes. Mani
festantes de todo o País res
paldaron en Vilagarcia un ma
n ifesto que exixe respeito e 
coidado para os recursos na
turais, no Dia Mundial do Meio 
Ambiente. Unha marcha de oi
to mil persoas foi dende a 
praza Ravella aos depósitos 
de Ferrazo onde Miguel de Li
ra deu leitura a unha declara
ción refrendada po.r todas as 
organizacións c9nvocantes. 

Na protesta estaba representa
da a ria de Ferrol, que vive mo
mentos de preocupación polos 
aterramentos e a construcción, 
apoiada por Fraga, da estación 
de regasificacion na ponta do 
Promontório, a 800 metros do 
centro urbano, cando o RAMIP 
(Regulamento de Actividade 
Molestas Insalubres e Perigo
sas) establece unha separa
ción de 2.000 metros entre as 
indústrias e os núcleos de po
boación. 

Pancartas de Pontevedra e Lou
rizán lembraban que todas as 
promesas de solucionar a con
taminación aérea, marítima e te
rrestre da fábrica de pasta e clo
ro non se cumpriron nas tres úl
timas décadas. As Rias de Mu
ros e Vigo, as comarcas do 
Umia, a Ulla, o rio Lérez (cun 
verso de Otero Espasandín) e 
Santiago, entre outros, levaban 
alusions escritas ás ameazas 
ecolóxicas .que padecen. Merza 
denunciaba o delito da empresa 

,, REPESA que tendeu alta ten
sión sobre as casas, con graves 
consecuéncias para os viciños e 
o entorno. 

Da profusión de cartaces e le
mas pode tirarse a ·impresión de 
que Galiza é un país sen nen
gu n ha clase de protección do 

Da profusi{>n de cartaces e lemas na manifestación de Vilagarcia, pode tirarse a impresión de que Galixa é un pais sen nengunha 
clase de protección do meio ambiente. A.N.T. 

# 
meio ambiente. 
Algunhas das 
agresións de- . 
nunciadas teñen 
décadas de 
existéncia o que 
proba a inexis
tentes interven
ción da Xunta. 
De feito, no ma
nifesto indicába
se que todas as 
arbitrariedades 

E grande a preocupación sentida 
caneas fluviais, 
encoradas por dis
posicións adminis
trativas e técnicas 
que ignoran a 
vontade democrá
tica en nome do 
progreso tecnoló
xico e da produc
ción de enerxia. 

en todo o país polos recheos das rias 
que están a alterar a fasquia tradicional 
da beiramar e a modificar o réxime de 
correntes e con el as frezas e a 
bioloxia dos mares interiores. 

son posibeis 
cóntra os rios e as rías e que a 
Administración autonómica non 
fai se non colaborar ao benef ício 
dos que luxan o país con verqui
dos e obras. 

Tamén salienta na concentra
ción de Vilagarcia, a extensa 
preocupación sentida en todo o 
país polos recheos das rías que 
están a alterar a fasquia tradi
cional da beiramar e a modificar 
o réxime de corre.ntes e con el 
as frezas e a bioloxia dos mares 

interiores. As autoridades por
tuárias constitúen un poder en 
situación de priviléxio ou excep
ción de Lei que, en nome do de
senvolvimento industrial, pode 
condenar unha ría a marte. A 
presión especulativa sobre a 
beiramar, rompe con recheos 
sobre o mar, por decreto das di-· 
reccións dos partos sen que o 
poder democrático dos conce
llos poida evitar a destrucción 
da beira das cidades marítimas. 
Outro tanto cabe afirmar das 

No manifesto de 
Vialagarcia cali
fícanse de incom-

patibeis usos das rias coma os 
de Ence-Elnosa e Ferrazo, e 
críticáse que os intereses duns. 
poucos poidan prevalecer con
tra os dun colectivo ou as xera
cións futuras. A proposta aos 
reunidos en Ferrazo é mudar 
costumes pouco ecolóxicas, 
consumir menos e recoller se
lectivamente, reutilizar e reci
clar .• 

Dezasete organizacións partici
paron na escrita do documento 

Obrigan a empregar o TAO, que canta cun prezo penal~zado 

que leu Miguel de Lira Currás 
diante dos enormes depósitos 
de Ferrazo. Entre outras, a 
Asociación de Merza Redesa 
Non, Adega, Asociación pola 
Defensa da Ria de Pontevedra, 
a Assembleia da Mocidade 
Independentista, o BNG, Comi
sións Obreiras, Gomités Aber
tos de Faculdade, a CIG, a co
ordenadora anti-encero de Cal
das, Cuntis e Moraña, a Coor
denadora Galega pala degensa 
dos Rios, Esquerda de Galicia, 
Esquerda Unida, Federación 
Ecoloxista Galega, Galiza No
va e Plataforma pala Defensa 
da Ria de Arousa. 

Lei sen fiscalización 

A poucas horas da manifesta
ción no porto de Vilagarcia , o 
Parlamento aprobou a Lei de 
Protección de Calidade de Au
gas. A Plataforma pola Defensa 
de Arousa calificouna decanta
do coma unha leí de marcado 
tinte eleitoral, que non xurde do 
necesário diálogo coa socieda
de. Nela non se recollen as pro
postas dos diferentes seitores 
sociais implicados, nen dos par
tidos da oposición. 

A Plataforma sinala que en 
contradición coa Resolucion 
sobre o Ordenamento Integral 

· do Litoral, da Comision Euro
pea (de Febreiro de 2001, a re
solución legal respaldadas ces 
votos do PP mon aborda unha 
xestión e integral do litoral que 
delimite usos e estableca in
compatibilidades , carece de 
enfoque preventivo , non incl
ñúe as caneas hidrográficas e 
ignora os sustrados das rías . 
que están en moitos casos 
contaminados por acúmulo de 
contaminantes que non son 
bio-degradables . Asemade. a 
Lei non conta con mecanismos 
que garantan o cumprimento 
do disposto e non preve de ins
trumentos de fiscalización nen 
inventários de verquidos e con
taminantes.+ 

Os novos horários dos rexionais da RENFE encobren _unha suba de cen pesetas 
A restruturación dos servizos 
de trens rexionais da Renfe 
aboca a grande parte do~ pa
saxeiros a empregar o Tren 
Rexional Diesel, TRD, que pe
naliza en cen pesetas o prezo 
do billete, que, a partir de. ago
ra, deixa de ofrecer descontos 
e suprime numerosas paradas. 
Esta· prática supón subir de feí
to o transporte por ferrocarril 
en cen pesetas. 

Renfe restruturou os comboios 
en toda a liña litoral atlántica 
-a máis rendíbel e de maior 
tránsito- de forma que substi
tuiu os chamados Rexionais e 
Costa Galiza -dos que agora 
só quedan tres- por Trens Re
xionais Diesel, que xa non se 
deteñen en todas as estacións. 
A partir de agora, as horas 
ponta están servidas por 
TRC?s. En princípio, a novidade 

suporia diminiuir o tempo da 
viaxe, pero na prática Rente 
conquire unha suba encoberta 
do prezo do billete de cen pe
setas, xa que esa cantidade re
presenta o suplemento que hai 
que pagar para empregar o 
TRD. O suplemento é igual en 
todos os casos, xa se trate de 
tráfego de cercanias, como un 
traxecto de Compostela a Pa
drón, xa sexa unha viaxe da 
Coruña a Vigo. Ao ináemen
tarse en cen pesetas o prezo, 
penalízase ainda máis ao tráte
g o de cercanías porque é o 
que porcentualmente padece 
maior incremento. 

Os problemas non se deteñen 
aí. Renfe suprimiu ou reduciu 
os descontos que aplicaba ás 
persoas que adquirian os seu 
billete con antecipación. A par
tir de agora a reserva non defi-

nirá o lugar concreto do tren no 
que viaxar, senón que unica
mente garantirá non quedar en 
terra, circunstáncia frecuente . 

que abriga a quen non cantan 
con reserva a estar na estación 
cunha antecipación de meia 
hora. Oeste xeito, a reserva só 

benefícia á compañia ferroviá
ria porque lle permite coñecer 
a demanda sen ter que arris
carse a deixar vagóns valeiros. 
A situación é máis grave para 
pasaxeiros con orixe ou desti
no en pequenas estacións, nas 
que moitas veces o tren xa non 
se deteñe. No caso das esta
cións en pontos intermédios 
agrávase porque os pasaxeiros 
están a expensas de que o 
tren 'teña prazas. 

A velocidade seria o argumento . 
empregado pala Rente para 
xustificar a prática universaliza
ción do TRD na liña litoral, pero 
estes trens seguen a acusar re
trasos médios de oito ou dez mi
nutos, ao que haberá que enga
d ir o anunciado aumento no 
tempo da viaxe de un cuarto de 
hora por mor dunhas obras na 
vía férrrea. • 



O non de Irlanda e 
os fundós da UE 

MANuELCAO 

O referendo do 7 de Xuño no que Irlanda decidiu non ratifi, 
car o Tratado de N iza representa un parón momentáneo no 
proceso de ampliación cara o Leste da Europa. Este atranco 
será, sen dúbida, superado pero pon de manifesto a comple, 
xidade dos cámbios que se están a suceder no cenário eur0' 
peu e global e os efectos' derivados do mecanismo de toma ~ 
de decisións no seo da Unión Europea. Das motivacións ci, 
tadas para o non cabe indicar. o cuestionamento da neutrali, 
dade irlandesa, o descontento co reparto de poder emanado 
de Niza e a perda dos fundos comunitários. A vitória do non 
só foi posíbel pola baixa participación, o que representa un, 
ha desmobilización do eleitorado rúoi típica das consultas 
sobre asuntos europeus na maioria dos países da UE. 

'A vitória do non só f oi posíbel 
pala baixa participación, 

o que representa unha 
desrnobilización do eleitorado 

moi típica das consultas 
sobre asuntos europeus na maioria 

dos países da UE" 

Irlanda foi o país máis beneficiado, cuantitativa e cualitati, 
vamente, polos fundos europeus. Segundo a relación "re, 
cursos percibidos per cápita" e tendo como referéncia o ín, 
dice 100 para a média UE, no período 1986, 1988 Irlanda 
situábase no índice 580, no período 1989,1993 apresenta, 
ba un índice de 650 e no período 1994, 1999 o índice era 
do 480. Desde 1986, Irlanda foi sempre o país máis benefi, 
ciado en fundos por habitante. Se atendemos a relación 
"fundos estruturais/PIB" Irlanda alcanza no período 1989, 
1993 o 2,6% mentras que no período 1994,1999 será o 
2,8%. Neste caso, os pequenos países receptores de fundos 
do Sul da Europa (Portugal e Grécia) teñen unhas ratios 
superiores debido a que o seu nível de PIB era moi baixo. 
Naturalmente, en términos absolutos o Estado que máis 
fundos recibe é España absorbendo o 21,.36% do total na 
etapa 1989,1993 e o 25,4% no período 1994,1999. 

Os resultados obtidos palas economias europeas receptoras 
de fundos ao longo da década dos 90 foron diversos. lmpre, 
siona a evolución dos indicadores de Irlanda pesto que, no 
período 1988,1998, pasa do índice 65,9 ao 108,l ,en PIB 
per cápita segundo paridade de poder de compra, ao tempo 
que a truca de desemprego pasa, en porcentruce neste perío
do, do 14,9 ao 5,9. As mellaras dos outros países receptores 
foron moito menores. En PIB per apita, os dados de Gré, 
cía (58,1; 66), España (74; 81,1) e Portugal (58,9¡ 75,3) 
indican que foi a economía lusa a que obtivo un mellor 
comportamento. 

Os resultados da Axenda 2000 representaron para Irlanda 
un relativo éxito ao terse que esperar ao ano 2003 para 
certificar os cámbios no PNB per cápita que servirán de 
base á supresión dos fundos de coesión. Para España a 
Axenda 2000 achegará, no período 2000-2006, o 26,7% 
dos recursos estruturais totais aprobados pela UE- 15. 

A posición de Irlanda e España aparece moi diferenciada no 
seo da l.Jnión Europea. Mentras o Estado español se confi
gura como unha área territorial e demograficamente impor, 
tante que acusa unha dependéncia estrutural dos-fundos co-- · 
munitários, Irlanda é un país pequeno pero próspero que Pª' 
sará en pouco .tempo de ser receptor neto a posíhel aporta
dor ás arcas comunitárias con independéncia da ampliación 
ao Leste. Mentras para España a "converxencia estatística" 
consecuéncia da . ampliación producirá efectos moi graves 
seguros e imediatos, para Irlanda os efectos negativos dá am
pliación son roáis de tipo polf tico que económico. 

Non debe atribuirse aos fundos da UE o papel esencial nos 
cámbios económicos de Irlanda senón _que a nova dinámi, 
ca deriva dun modelo global de política económica atina, 
do e favorecido por drcunstáncias específicas moi coñeci, 
das polos analistas. En particular, os éxitos acadados na 
aposta polo investimento estranxeiro, a mellora na xestión 
orzamentária, a mellara educativa e unha axeitada asigna, 
ción dos investimentos e equipamentos públicos son al
gunhas dasdaves que explican o éxito irlandés.+ 
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UNHA NEGOCIACIÓN COLECTIVA 
CADA VEZ MÁIS CENTRALISTA 

Luts BURGOS DIAZ 

Desde que o PP ~cadou a maioria absoluta ten a car, 
teira chea de protestas contra a clase traballadora e a 
favor da patronal. 

O govemo ten as cousas claras e se non impón as 
suas ideas por consenso, co, · 
mo ocorreu no ano 1996 

representativos entren de saco nesta negociación 
porque ainda que non sexa interesante para os traba, 
lladores e traballadoras das nacionalidades e rexións 
do Estado español, é verdade que as cúpulas dirixen
tes teñen a cabeza posta nese esquema centralista. 

Están en Madrid e teñen 

para baixar as pensións ou 
no 1997 co pacto para faci
litar e abaratar o despedi
mento, as impón por decre
to, como na última reforma 
laboraf de Marzo <leste ano. 

'O PP non se vai ir do 
govemo sen darlle un duro 

golpe ás pensións, 

interese nunha negociación 
colectiva cada vez roáis 
profisionalizada, distante e 
alonxada das persoas afec
tadas, o que Hes supón, teo
ricamen te, maior control 
sobre unha, clase traballado, 
ra que conceben como sim
ples expectadora da sua 
obra de teatro. 

Todo é parte dun plano se, 
cuenciado, con tempos e 
contidos prefixados. O PP 
non se vai ir do govemo sen 
darlle un duro golpe ás pen, 

a favor dos bancos e 
dos seguros privados" 

sións, a favor dos bancos e 
dos seguros privados. Iso xa 
está anunciado no acordo 
de pensións (que por -certo 
asinou CCOO), pero antes vaLa acometer unha re, 
forma de envergadu111 a respeito da negociación co, 
lectiva. 

Tratase de debilitar o valor colectivo dos convénios 
e revalorizar o contrato individual. T rátase de poten,· 
ciar "o convénio estatal, de mínimos contidos e de 
vagas xeneralidades imposíbeis de traslación aos cen
tros de traballo e de modificar os artigas 83 e 84 do 
Estatuto dos T raballadores para ilegalizar os marcos 
próprios de relaéións laborais. 

Trátase de potenciar os convénios de empresa, da 
pequena empresa, que son a maioria. Tratase de eli, . 
minar a negociación colectiva roáis sindicalizada, a 
nível galego ou provincial, a que permite agrupar un, 
ha "masa crítica" suficiente para enfrontar unha ne
gociación con certas garantías. A que ¡>ermite, polo 
seu ámbito, coñecer aos negociadores, participar 
máis doadamente no proceso negociador e decidir 
sobre o seu asinamento, asi como facer seguimento 
da sua administración e cumprimento. 

Moito nos tememos que os sindicatos españois máis 

Pero o . certo é que esa ne
gociación xeneralista non 
soluciona nada e deixa "fo, 
ra de convénio" aquelo que 
máis afecta aos traballado, 
res e traballadoras. T amén 

deixa fora da negociación a unha maioria de persoas 
que non se ven identificadas nun convénio que non 
é capaz de regular as relacións laborais reais. E des, 
pois, nas empresas, sobre todo nas pequenas empre, 
sas, será o-"sálvese quen poida". Viva a solidarieda, 
de! 

A CIG como sindicato ~alego, expresión da autoor, 
ganiz_adón obreira, non só vai denunciar calquer 
pacto para coartar a decisión autónoma da clase tra, 
bailadora galega, que poténcie a burocrácia, o servi, 
lismo e as relacións laborais antidemocráticas, senón 
que vai a propoñer que 'cada negociación colectiva 
sexa un fortín contra a invasión colonial dos convé, 
nios estatais. 

Por.iso, a Folga Xeral do día 15 de Xuño na Galiza de
be s~r tamén unha chamada de atención ao govemo e 
aos sindicatos españois para que tomen nota e non in, 
sistan nese camiño separador e centralista. A Folga 
Xeral ten que ser o ponto de partida para g~ unha 
maioria social a prol dun sindjcalismo galego, centra
do en proxectos próprios e en negociacións adecuadas 
ás nosas realidades e as nosas necesidades.• 
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As restriccións enerxéticas continuan a ser fortes pero os dados económicos alimentan a esperanza a pesar do bloqueo. A.N .T. 

Recuperou os índices de 1989 co turismo como cabeza locomotora de divisas 

Cuba contempla o final do período especial 
-0- RAMÓN MACEIRAS 

Moitos pensaron que Cuba non poderia sobreviver á hecatombe 
do mundo soviético de prlncípios da década do 90. Da noite á ma
ñá, Cuba perdeu o 85% dos mercados do seu comércio exterior e 
o 35% do seu PIB. Pero un povo identificado coa sua revolución 
surprendeu ao mundo pola sua capacidade de resisténcia, forxa
da en décadas de bloqueo. A surpresa actual radica en que Cuba 
sai da crise con unha economia que se revitaliza a pasos axigan
tados e cos indicadores sociais intactos e mesmo mellorados. 

Os cubanos presumen de que 
durante a última década, coñe
cida co nome de Período Espe
cial, non se pechou nengunha 
escala, nengunha universidade, 
nengun hospital e que ninguén 
se deita sen cear. A compara
ción dos indicadores sociais en
tre os anos 1989 e 2000 mostra 
mesmo mellorias. A esperanza 
de vida ao nacer (7 4,8 anos) é a 
máis alta de América Latina e 
comparábel á dos paises do pri
meiro mundo. A taxa de mortali
dade infantil sobre cada mil ne
nos nacidos vivos é de 7 por 
mil, a máis baixa de América 

Latina e unha das mais báixas 
do mundo, ao igual que a taxa 
de mortalidade en menores de 5 
anos por cada mil. A escolariza
ción no ensino primário é do 
98% e a taxa de alfabetización 
de adultos do 96,2%. A povoa
zón con acceso a auga potábel 
é do 93%. Son todos estes indi
cadores sociais semellantes aos 
do mundo máis desenvolvido. 

Mentres isto acontecia en Cuba, 
os indicadores sociais do outro
ra mundo socialista derrubában
se ante o· acoso da globaliza
ción neoliberal e o abandono do 

investimento social, ao igual que 
en América Latina onde eternos 
planos de axuste sometian aos 
pavos latinoamericanos á pau
perización das condicións de vi
da e de traballo. 

O máis surprendente é que en 
meio de severas restrizóns pre
supuestárias hai agora máis es
calas, máis hospitais e máis vi
vencias que hai dez anos, máis 
universidades, máis nenos esco
larizados e máis médicos. lncre
mentouse o número de teatros e 
salas de teatro, bibliotecas, mu
seus e casas da cultura. A asis
téncia do povo a estas instala
cións incrementouse durante o 
Período Especial. Durante a 
emerxéncia as prioridades do 
governo cubano non mudar.en: 
primeiro o home. lso vese reflec
tido na execución dos orzamen
tos: dos gastos totais do Estado 
cubano no ano 2000, case o 
50% se adicaron a educación, 
saúde e seguranza social. 

No mes de Maio estivo no 0,5% unha décima máis que o conxunto do Estado 

Galiza, á cabeza en inflación 
Galicia teñ a duvidosa honra de 
ser unha das sete comunidades 
autónomas con maior inflación 
en Maio, ao superar a meia do 
Estado de 0,4%. As comunida
des autónomas mais inflacionis
tas en Maio, cun 0,5% -unha dé
cima por encima da meia esta
tal- foron Andalucia, Baleares, 
Canárias, Castela-A Mancha, Ex
tremadura, Galiza e A Rioja. 

O Índice de Prezos de Consumo 
(IPC) subiu catro décimas en 
Maio, co que a inflación acumula
da nos cinco primeiros meses do 
ano se situa no 1, 7% e o intera
nual (últimos doce meses) sube 
duas décimas respeito ao mes 
anterior, até o 4,2%, segundo os 
dados publicados polo Instituto 
Nacional de Estadística (INE). 

Como era de esperar, a explica
ción _oficial deste reponte infla
cionário está nos prezos do pe
tróleo. Pero xa sabemós que éa
se o 70% do prezo final dos car
burantes está nos impostas que 
cobra Facenda. 

A inflación é unha das poucas 
áreas nas que o Estado espa
ñol converxe con Europa, xa 
que o incremento dos prezos 
en Maio segue a tendéncia do 
resto de estados membros da 
UE, e coloca a taxa interanual 
2,2 pontos por encima do ob
xectivo oficial do BCE (2%). 
Alemania, Franza e Holanda ti
veron tamén incrementos infla
cionários en Maio do 0,5%. 

A inflación subxacente do Esta-

do español (que non inclue os 
prezos dos produtos enerxéticos 
nen dos alimentos non elabora
dos) medrou en Maio un 0,2%, 
situándose no 3,5% en taxa in
teranual. Igualmente, o IPC har
monizado español (IPCA) rexLs
tou o mes pasado un aumento 
do 0,4%, e coloca a taxa intera
nual no 4,2%. 

Transporte, bebidas alcohóli
cas e tabaco foron os grupos 
que máis aumentaron os pre
zos en Maio, un 1,2 e 0,8%, 
respectivamente, mentres que 
os alimentos e bebidas non al
coólicas o fixeron nun 0,5%. 
Os prezos de hoteis, cafés e 
restaurantes medraron un 
0,4%,; vivenda e menaxe, un 
0,3; vestido, calzado e medici-

Recuperación económica 

E non cesan as surpresas ao 
achegarse ao fenómeno cubano 
con ollas desprexuiciados. O PIB 
do ano 2000 está case nos ní
veis de 1989, medido en. prezos 
de 1981 . Os anos máis duros fo
ron o 93 e o 94, con caídas de 
case o 35% do PIB en relazón a 
1989. Desde o ano 95 a medra 
non foi espectacular, pero si cre
cente e sustida. A diferenza coa 
maioria de paises de América 
Latina é aqui tamén radical. 

Moi poucos paises puderian su
portar unha caída do 85% das 
suas exportacións praticamente 
dun dia para outro. En 1990, as 
exportacións cubanas, principal
mente de sucre, se colocaban 
nun 85% nos mercados dos paí
ses do leste europeu e a Unión 
Soviética. Dez anos mais tarde, 
diversificaron os seus mercados. 
Os mercados latinoamericanos 
receben o 40% das exportacións 

na, un 0,2; e outros, un O, 1. A 
inflación mantívose invariábel 
en ensino, e baixou en lecer e 
cultura (-1,3%) e comunica
cións (-0,6%). Entre ' o índice 
nacional de rubros, disparouse 
especialmente o prezo da pata
ca e os seus preparados 
(11, 1 %). Asimismo, destacan 
os incrementos en frutas e hor
talizas frescas (2,7 e 2,6% res
pectivamente). 

A crise das vacas tolas, segue 
afectando, ainda que en menor 
medida que meses anteriores, 
ao prezo da carne, con medras 
de prezos do 1 ,6% na de cocho; 
do 1,5% na de ovino; e do 1,4% 
na de vacún. A de ave, en troco, 
baixa un 5,9%, e o pescado 
fresco e xelado, un 2,3. • 
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cubanas, outro 40% vende-se a 
Europa e q resta11te 20% repar
tese entre Asia e Africa. 

Encanto a produción agrícola e 
pecuária a recuperación é espec
tacular. A produción de viandas, 
hortalizas, arroz, millo, frixois, cítri
cos, frutas, o sacrifício de vacúns, 
aves e ovino-caprinos incremen
touse a ritmo sustido nos últimos 
seis anos. No caso das hortalizas 
triplicouse nese período, no caso 
dos ovos e as viandas a medra foi 
de 25%. Encanto ao sucre, a zafra 
sofreu caídas como consecuéncia 
dos dous últimos anos de seca. 

Toda esta actividad e é xerada a 
través de 3.500 unidades de pro
dución cooperativa que xeraron 
máis de 200 mil novas empregos 
no campo nos últimos catro 
anos. T amén neste terreo os cu
banos son pioneiros en canto á 
repovoación de zonas rurais. 

O turismo 

O turismo foi para Cuba a princi
pal actividade para a captación 
de divisas frescas e a reanima
ción de sector de servizos da 
economía. Nesa matéria o salto 
en dez anos foi xigantesco. A 
participación do turismo dentro 
do total de ingresos da balanza 
de pagos de bens e servizos en 
1990 foi dun 4, 1 %, mentres a ex
portación de bens representaba 
o 91 ,2%. En 1999 a participación 
do turismo elevouse ao 43%. 

En dez anos triplícase o número 
de habitacións, quintuplícanse os 
arribos de visitantes e multiplícan
se por oito os ingresos, somente 
duplicando a forza de traballo e 
simultaneamente se quintuplica a 
participación da indústria nacional 
nos insumos do turismo. Se polo 
turismo ingresaron 243 millóns de 
dólares USA en 1990, a cifra sal
tou a 1.952 millóns de dólares no 
ano 2000. O número de turistas 
chegou a 1 millón 774 mil no 
2000. Os seis mercados princi
pais son Canadá, Alemaña, ltália, 
España, Franza e o Reino Unido. 
As proxeccións do govemo cuba
no estiman un arribo de 3 millóns 
de visitantes para o 2005 e espe
ran unha taxa de medra promédio 
do sector de 11 % até ese ano. 

A participación de capitaf s foráne
os no desenvolvimento habitacio
nal foi minoritária até a data. Só o 
10% dos cuartos en explotación 
para o turismo internacional son 
resultado de empresas mistas. 

O turismo foi o principal receitor 
de investimento estranxeiro en 
Cuba. Para o ano 2000 existían 
29 empresas mixtas con un ca
pital de 1.089 millóns de dóla
res, que incluen 26 empresas 
hoteleiras con 15 mil habita
cións. Había tamén para o 2000 
17 xeréncias estranxeiras, de 8 
paises, administrando 52 hoteis 
con 16 mil habitacións, o que re
presenta o 46% das habitacións 
para o turismo internacional. 

Pero a actividade de turismo na
cional non cesou. Un total de 2,6 
millóns de cubanos fixeron turis
mo nacional no ano 2000 atra
vés dos dispositivos de Campis
mo Popular e lslazul. Nesta ma
téria os estarzas concentráronse 
no melloramento paulatino das 
instalacións e a elevación da ca
lidade do servizo. 

A actividade turística dá empre
go en Cuba a 100 mil traballa
dores, dos cales o 80% desfruta 
de contratos a tempo completo 
e se desenvolve unha intensa 
labor de capacitación no sector.+ 
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Bruxelas sancionará o Estado español por permitir a contaminación das Celulosas 

Os vertidos á ria de Pontevedra incumpren a normativa europea 
A Unión Europea {UE) tivo a 
ben aceptar a demanda da 
Asociación pola Defensa da 
Ria de Pontevedra encol da 
contaminación provocada po
los vertidos tóxicos das em
presas de celulosas. A Direc
ción Xeral de Médio Ambiente 
da Comisión Europea ameaza 
con sancionar duramente o 
Estado español por permitir 
que as águas industriais che- , 
guen ao leito dos rios e do mar 
sen o máis mínimo tratamento. 

A denúncia inicial contra o ente 
público autónomo Augas de Ga
licia obtivo o beneplácito da Co
misión, por entender que os re
fugallos das empresas de celulo
sas tiñan que ser tratadas espe
cificamente para evitar que con
taminasen as demais fontes de 
água. De momento, estas águas 
carecen de control e vértense na 
ria sen o mínimo control, fora 
das canles previstas para as de
mais águas residuais urbanas. 

A Asociación pola Defensa da 
Ria de Pontevedra apresentoi.J 
en 1999 esta demanda contra 
os vertidos, dos que fixo respon
sábeis a todos os organismos 
públicos encargados de velar 
pola salubridade das águas: 
ademais de Augas de Galicia, 
as consellerias de Ordenación 
do Território e de Médio Ambien
te e mais o govemo español por 
permitir as irregularidades. Ho
xendia, esta organización confir-

O proceso sancionador da UE contra o Estado español é unha vitória para os colectivos de defensa da ria. 

ma que a situación ainda é pior. 
O grao de contaminación dos 
rios Gafos, Lérez e Alba, alén da 
própria ria pontevedresa, au
mentou sen que a Administra
ción fixese nada para impedilo. 

Desde a asociación, valórase 
moi negativamente que, a pesar 
da iniciación dun proceso san
cionador por parte da UE, as 

autoridades responsábeis sigan 
sen reaccionar e permitan que 
as empresas Ence e Elnosa si
gan vertendo indiscriminada
mente as suas águas tóxicas. O 
feito é que o incumprimento da 
lexislación europea está poñen- . 
do en perigo o equilíbrio ecolóxi
co e a saúde dos cidadáns. 

O que queda claro logo da 

XlUOíll<O> 

aceptación da denúncia por par
te da Comisión Europea é que o 
funcionamento industrial das 
empresas de celulosas na ria de 
Pontevedra está a ser moi pre
xudicial para a cidadania da zo
na e que as administracións ga
lega e española saben dos seus 
perigos e mália todo seguen a 
prot~xer a alta contaminación 
que.provocan.+ 

- 1 
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1 
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A Sepi teme 
que a privatización 
deixe a ENCE 

en mans lusas 
O proceso de privatización 
de Ence pasa polo seu pior 
intre desde o anúncio do mi
nistro de Economia español, 
Rodrigo Rato, de vender a 
parte que posue a Socieda
de Estatal de Participacións 
lndustriais (Sepi). Presiona
do pola Xunta, Rato teme 
que a empresa caia nas 
mans da compañia 
portuguesa Portucel, apoia
da fortemente polo governo 
de Lisboa. 

Para o Partido Popular, as 
mellares opcións son a da 
tamén portuguesa Sonae, 
que conta co apoio das em
presas galegas Pastor, 
Foresgal e Silvanus e a ter
ceira opción, tutelada por 
Caixa Galicia e con 
participación do Banco Zara
gozano e de Bankinter. O in
terese primordial é asegurar 
que a empresa de celulosas 
fique en mans "amigas" e 
non se produzan cámbios 
estruturais debido á adquisi
ción dun competidor directo, 
como seria Portucel. • 
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Caravana de protesta en demanda dun convénio colectivo 
O comité intercent.ros do 
persoal laboral da Xunta de 
Galiza mantén unha protesta 
a bordo dunha caravana si-

. tuada na entrada principal 
dos edifícios administrativos 
de San Caetano. Con esta 
medida, os $indicatos exixen 
que as consellerias de Eco
nomia e Presidéncia inícien 
os contactos co·n eles para 
aprobar un convénio colectivo. 

I• 

A presidenta deste comité, Mar 
Peteira, criticou a atitude da 
Xunta, que prefire ignorar os 
conflitos laborais antes de bus
carlles unha solución. "A estra
texia do governo galego é a de 
non nos facer caso e deixar 
pasar o tempo, coa esperanza 
de que cansemos e abandone
mos." 

Os traballadores quéixanse de 
que o 35 por cento do persoal 
laboral da Xunta está contrata-

Os traballaclores quéixanse de que .ª Xunta nos lle fai caso. A. PANARO 

do en precário, ,sen un convé
nio colectivo, que levan deman; 
dando máis de dous anos. "E 
un escándalo que ainda nori re-

cibisemos nengunha comunica
ción por parte da Xunta, nen 
oficial nen extraoficialmente. 
Mais que non teñan medo. Fi-

A CIG entregara ao conselleiro unha lista diante de Raul López 

A. Unión rexeita o laudo de Cuiñ·a 

caremos aqui agardarido e de
fendendo os nosos intereses", 
afirmou Peteira. 

A caravana reivindicativa co
locouse diante de San Gaetano 
o pasado 4 de Xuño e perma
necerá ali até que se dea unha 
solución negociada. Delegados 
dos sindicatos convocantes 
(Confederación lntersindical 
Galega, Comisións Obreiras, 
Unión Sindical Obreira, Unión 
Xeral de Traballadores e Con
federación Sindical lndepen
dente de Funcionários) queda
ron fechádos durante 24 horas 
diariamente .. 

A situación de falta d~ convénio 
aféctalles a 6.000 traballadores 
con contrato laboral na Xunta 
de Galiza. Até o momento, des
de q governo galego, só se es
coitou a voz do director xeral 
da Función Pública, Xoaquin 
López-Rua.+ 

que decreta a readmisión de sete traballadores 
Xosé Guiña non foi quen de im
por o seu critério ao xerente do 
Grupo Monbus, Raul López, na 
resolución do conflito colectivo 
entre a empresa e os traballado
re s da Unión, que durou 120 
dias. A compañia rexeitou a re..: 
admisión de sete traballadores 
que decretaba o laudo arbitral do 
conselleiro, mália que o nome 
desas persoas figuraba nunha 
lista subministrada durante as 
negociacións pola CIG a Cuiña 
diante de Raul López. Os traba
lladores valoran reiniciar a folga. 

O laudo de Cuiña provocara 
problemas desde o primeiro dia. 
Inicialmente a CIG exixira intro
ducir correccións no laudo para 
outorgarlle maior concreción; xa 
que pasaba por alto por cues
tións como a definición das in
denizacións ou sobre que perso
as debian permanecer na em
presa e quen non, aspectos que 
debe definir todo laudo arbitral. 
Unha vez introducidas as preci
sións, a CIG aceitou a decisión 
de Cuiña, pero entón A Unión 
anunciou que non admitia a re-

A xunta de accionistas de Promocións Culturais Galegas SA 

admisión dos sete traballadores. 
Se no seu momento a CIG re
xeitou unicamente os aspectos 
formais do laudo porque consi
deraba que era incompleto, a 
empresa vén de pór en cuestión 
o fundo do laudo mesmo. 

O representante da CIG Rafael 
lglésias asegurou que non com
prende a atitude da Unión, por 
canto "Raul López sabia que 
nós entregaramos a Guiña a lis
ta de persoas que pensabamos 
que debia readmitir. López na 

decide impulsar unha nova empresa editora de libros de texto e distribuidora 

O número 1.000 de A Nosa Terra 
coincidirá cun profundo cámbio no semanáriq 
A Nosa Terra é un claro re
ferente do pasado, de todo un 
século, pero debemos agora de 
estar a altura do presente. Non 
é causa fácil. Só o lograremos 
se somos capaces de sacar á 
luz o país real que se está a 
construir dia a dia", afirmou Ce
sáreo Sánchez lglésias na xunta 
de accionista de Promocións 
Culturais Galegas S.A. editora 
de A Nosa Terra. 

prática estaba de acordo, algo 
sentoulle mal, se cadra unha 
cea que fixemos... e agora sae 
con estas". 

Rafael lglésias cargou contra 
Xosé Cuiña por non facer valer 
o laudo arbitral ditado por el, 
laudo qué solicitaron as duas 
partes. Ante esta situación, os 
traballadores valoran reiniciar 
a taiga, ainda que están á es
pera de que Xosé Cuiña trata 
de impar o seu critério sobre 
Raul López.+ 

O director, Afonso Eiré deu canta 
do "proceso de actualización e o 
necesário cámbio que· vai sufrir o 
semanário para adaptalo aos no
vas tempos, tanto no eixo da 
imaxe coma no informativo". Un 
"profundo cámbio" que se apre
ciará o 20 de Setembro, cando. 
saia a luz o número 1.000 do se
manário. Este número ira acom
pañado dunha publicación espe
cial na que se aborde "O novo 
milénio", desde diferentes cam
pos. "Unha ollada cara adiante 
enrq.izada no pasado para que 
sexa fructífera", afirmou Eiré. 

O Consello de Administración de Promoci6ns Culturai~ Galegas SA apostou por situar A Nosa T~rra no novo milénio. A.N.T. 

O conselleiro delegaqo Xosé 

Fernández Puga expuxo as xes
tións que se están a realizar pa
ra criar unha empresa que edite 
libro de textos e distribua as pu
b l i cació ns da grande maioria 
das editaríais galegas. Esta em
presa, á que os accionistas de 
Promocións Culturais Galegas 
deron o seu apoio "como aposta 

de futuro .e compromiso co p_a
ís", estaría participada ao 25% 
por outras tres editoras galegas, 
Galaxi<~.. Sotelo Blanco e Baia. 

A respeito da aposta de A Nosa 
Terra por safr diário, explicouse 
que se decidira paralizar o pro
xecto mentres non se sabe se 

se substáncian ou non -outros 
proxectos que emerxeron este 
ano con idéntica intención. Ta
mén se deu canta dun relevo ·no 
consello de administración: pro
dúcese a baixa de Xosé Castro 
Ratón, por motivos persoais, pa
sando a ocupar o seu posta o 
historiador Bieito Alonso.+ 
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A OCDE aliase co PP 
na redución 
das pensións públicas 

O governo de José María 
Aznar recibiu un tirón de 

· orellas da OCDE que pode 
acabar convertido nun 
refrendo á sua política. Para 
esta organización económica 
europea, o sistema público 
de pensións do Estado 
español é "demasiado 
xeneroso". Para este ente, o 
cálculo das pagas debe 
facerse tendo en conta toda 
a vida laboral dos 
traballadores e non os 
últimos 15 anos traballados. 
Ademais recomenda ampliar 
a 40 anos cotizados os 
necesários para percibir un 
subsídio completo. Estas 
teses teñen moito a ver cos 

· intentos reformistas do PP 
español, que ademais 
destas medidas, que 
reducirán a contia das 
pensións, cómpre 
incrementar a suscrición de 
programas de xubilación 
privados para compensar o 
público.+ 

O custo da vida sobe 
en Galiza o 0,5 por cento 

O Índice de Prezos ao 
. Con.sumo (IPC) subiu 
durante o pasado mes de 
Malo nun 0,5 por cento en 
Galiza, unha porcentaxe 
das máis altas do estado, 
só igualado por Andalucia, 
Baleares, Canarias, 
Castilla-La Mancha, 
Extremadura e La Rioja. 
Con esta suba, a taxa de 
suba do custo da vida 
interanual queda no 4, 1 
por cento, segundo os 
dados do Instituto 
Nacional de Estatística. A 
inflación acumulada desde 
Xaneiro chega ao 1, 7 por 
cento, equiparándose á do 

. resto do Estado. O 
transporte (1, 1 %) e as 
bebidas non alcólicas (o,9 
%) foron os sectores máis 
Inflacionistas.• 

O Congreso pídelle 
• ao govemo que apo1e 

acordos privados 
no caladoiro sahariano 

Todos os grupos 
parlamentários, agás 
Izquierda Unida, aceptaron 
unha proposta non de lei do 
PSOE para instar o governo 
español para que apoie as 
empresas pesqueiras que 
pretendan seguir a faenar no 
caladoiro sahariano através 
de acordos privados con 
armadores marroquis. 
Ademais, recálcase a 
necesidade de que o 
gabinete de Aznar continue 
a presionar a UE para 
reiniciar as conversas 
bilaterais para conseguir un 
a~ordo global europeu co 
país magrebi. CiU engadiu 
unha emenda p·ara que unha 

. comisión permanente de 
todos os grupos 
parlamentários visiten 
Marrocos e xestionen 
achegamentos co governo 
de Mohamed VI .• 
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As nenas 
tampouco 
·poden levar 

. . . 
m1n1sa1a 
nun coléxio 
de Lugo 

Ainda que, segundo ratificou 
a consellaria de Educación, 
non existe unha normativa 
obre como deben ir vestidos 

o alunos do centros de ensi; 
no, de pois do coléxio vigués 
"San Miguel II", aparece un; 
ha n va adverténcia en Lu; 
go. N coléxio "Divino Ma; 
estro" da cidade da Muralla 
país, nais e alunes están mo; 
lestos coas normas que a di; 
rección impón para o vestido 
de rapaces e rapazas. A direc; 
tora do centro, onde impar; 
ten clase relixiosas, non fai 
declaracións, pero os alunos 
levan dias queixándose por 
seren apercibidos debido á 
sua indumentária. Sobre to; 
do padecen as adverténcias 
as rapazas polas camisetas de 
tirantes e as saias curtas. Se; 
gundo o testemuño dunha 
delas a regla non está escrita, 
pero a dirección advirte. 

Algun país xa se rebelaron 
contra o que o centro consi; 
dera un "vestuário decente" 
alegando que van vestir aos 
eus fillos como lles pete. 

Non son só as adolescentes 
as que receben as ameazas de 
ter problemas, xa que unha 
da nai afectadas sinalou 
que a ua filla de oito anos 
fara advertida por levar unha 
cami ta d tirantes. 

Este novo caso re mi te ao 
acontecido unha semana 
atrás no centro "San Miguel 
Il" de Vigo, no que os profe; 
sores aprobaron en claustro 
a proibición de acceder ao 
centro aos estudantes maio; 
res de trece anos con ca.mi; 
setas de asas, minisaias, ber; 
mudas ou calquer prenda 
que o centro considere ina; 
ceitábel. A advertencia fí; 
~ose con ameaza de expul; 
sión incluída. Recebeu o 
Mércores 6 de Xuño a res; 
posta de país e alunos que se 
manifestaron diante do cen; 
tro para protestar. O delega; 
do de Educación de Ponte; 
vedra, Xosé António Fraga 
Boullosa, alegou que se tra; 
taba dun centro privado, 
que pq.dia estabeler unha 
normativa, ainda que enga~ 
diu que se debia consultar 
ao consello escolar. Braulio 
Amaro, responsábel da CIG 
Ensino, considerou unha 
"animalada" a medida e 
lembrou que o "San Miguel 
II" é un centro concertado 
que a Xunta subvenciona na 
sua totalidade. • 
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Mermada a sua capacidade política por ter proibido achegarse á vítima 

O alcalde popular de Toques continua 
en liberdade provisional 
por. agresión sexual a uñha menor 
e(> H. VIXANDE 

Pode un alcalde continuar no 
seu posto cando pesa contra 
el a proibición de aceder a al
gunha parte do seu concello? 
O alcalde de Toques pode. 
Xesus Ares (PP) está en liber
dade condicional acusado de 
agredir sexualmente a unha 
menor e ten proibido ache
garse á vivenda da rapaza, 
ainda que tamén está acusa
do de quebrantar esta proibi
c i ó n. Por outra banda , o 
PSOE denunciou agresións a 
outras mulleres do municipio. 

O Partido Popular permite que o 
alcalde de Toques -un pequeno 
concello entre Melide e Sobra
do- continue no seu pesto mália 
estar en liberdade condicional, 
acusado de agredir sexualmente 
a unha menor e coa proibición 

· de achegarse a onde vive ela. 

Os feítos que motivaron a liber
dade condicional de Ares tiveron 
lugar o 11 de Xaneiro deste ano, 
cando invitou á vítima a levala a 
casa dela no seu veículo. Foi 
nesa viaxe cando teria tentado 
bicala e realizar tocamentos dos 
peitos, de acordo coas declara
cións da vítima, afirmacións fiá
beis, segundo a estimación da 
psicóloga que peritou a sua 
comparecéncia xudicial. 

As denúncias contra Xesus Ares 
levaron á xuíza de Arzua a aten
der a petición da fiscalía de de
cretar a sua liberdade condicional 
e, por demanda da acusación 
particular, estabelecer a proibi
ción de achegarse ao seu domilí
cio, medida cautelar que vulnerou 
o 22 de Marzo pasado, feito polo 
que hai abertas novas dilixéncias. 

Segundo o coordenador provin
cial do PSdeG-PSOE, Moisés 
Reí, o alcalde de Toques teria 
agredido sexualmente a outras 
menores. Reí afirmou que "isto 
é de domínio público entre os vi
ciños". Semellante afirmación, 
formulada na Voz de Galiza o 
27 de Xaneiro, non atopou res
posta por parte de Xesus Ares, 
que tampouco apresentou que
rela nengunha por esta razón. 

Nunha 'comparecéncia, Xesus 
Ares atribuiu a denúncia por agre
sión sexual a diferéncias co pai da 
vítima, que nas últimas eleicións 
municipais foi na lista do PP, ain
da que non resultou eleito. Pero 
as afirmacións de Ares contradin 
as suas mesmas declaracións xu
diciais, nas que recoñeceu que a 
sua "relación ca pai era cordial". 

Para o PP non abonda para rele
var a Xesus Ares nen un procedi
mento xudicial por agresión se
xual a unha menor, nen outras 
acusacións formuladas polo PS
deG, nen unha liberdade condi
cional, nen unha proibición de 
achegarse á

1 
vítima. Contra o que 

O PSOE denunciou que Xesus Ares (na fotografia) teria agredido sexualmente a outras 
menores. 

sucedeu ca alcalde de Ribadú
mia cando foi procesado por con
trabando, o PP non moveu un fio 
para destituir a Ares; é máis, des
que deteron a Nené Barral pelas 
suas implicacións co contraban
do, o silenzo en 

Voz Notícias 

Cun censo de 1.752 habitantes, 
Toques é un concello apenas 
coñecido pero importante para o 
Partido Popular. Cunha rede 
clientelar consolidada, o PP ba
rre en Toques eleición tras elei-

ción -o . PP ten 
torno a este caso 
pechouse ainda 
máis. O secretário 
de prensa do Par
tido Popular expli
cou a contradición 
afirmando que "a 
diferéncia é que 
no caso de Riba
d ú mi a o xuíz xa 
imputou un delito 
e neste caso de 

O PPaplica 
distinto critério 
en Toques 
que en 
Ribadúmia. 

sete concelleiros 
e o PSOE dous. 
Se cadra esta 
sexa a explica
ción de por que o 
PP non quer de
purar a Ares má
lia a gravidade 
dos cargos e a 
verosimilitude 
dos mesmos, se 

Toques só hai un-
ha denúncia". Má-
lia que hai un pro-
nunciamento dun 
fiscal, non se agarda que o xulga
do de Arzua dea un paso antes 
das eleicións autonómicas. 

Alcalde autoritário 

As redes clientelares, o carrexo 
de votos, o autoritarismo e o boi
coteo das ideas que lle fan a 
contra son notas que caracteri
zan a XesusAres Vázquez como 
alcalde de Toques. Un perfil moi 
semellante ao de tantos alcaldes ~ 
de pequenos concellos do inte
rior do país, ainda que neste ca
so aderezado polas denúncias 
de agresións sexuais a menores. 

se teñen en con
ta a severidade 
das medidas 
cautelares decre
tadas polo xulga-

do de Arzua. A Ares protéxeno 
os votos e tamén unha conxun
tura política na que son dema
siadas as frentes .abertas polo 
Partido Popular. 

Xesus Ares ten sesenta e sete 
anos de ideade, dous tillos e un
ha longa traxectória política. En 
1975 entrou en poi ítica é foi de
signado tenente de alcalde de 
Toques e en 1982 acedeu á al
caldía. Os partidos polos que pa
sou foron a Unión de Centro De
mocrático, a Coalición Progresis
ta Galega, Alianza Popular e na 
actualidade o Partido Popular.+ 
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Cooperación e 
solidariedade no Festival 
da Yerra de Narón 

Hai outro mundo posíbel á 
manee do mundo neoliberal? 
Na Fundación Artábria apostan 
por unha resposta positiva ba
seada na cooperación e a so
lidariedade, eixos do Festival 
da Terr~ e da Língua que se 
celebra os dias 29 e 30 de Xu
ño en Narón. O programa é va
riado con teatro a cárrego de 
Fredom Speak Teatro e Teatro 
do Aqui, música con Sexfolia, 
Amacuca, Zinza e MxDxR, po
esía, campeonato de futbolín, 
circo e xogos populares. Pode
rán visitarse pastos con mate
rial do Forum Social Mundial e 
da Marcha Mundial das Mulle
res. A Fundación Artábria posi
bilita un recinto para o campis
mo durante o festival, que quer 
ser unha proposta festiva e rei
vindicativa. • 

Abre a Escola de 
. Navegación Tradiciont1I 
na llla de Arousa 

O peirao do Cantiña da llla 
de Arousa acolle na tarde do 
Venres 15 a inauguración da 
Escala de Navegación e 
Aparellamento de Embarca- · 
cións Tradicionais. A 
Asociación Cultural·e Depor
tiva Dorna pon en marcha 
este proxecto para recuperar 
"as sensacións de patronear 
as distintas tipoloxias de em
barcacións tradicionais ga
legas e un conceito de 
entender o mar e a vida des
de o respeito ao meio natural 
e á cultura marítima dos na
sos antergos". Representan
tes da Federación pala Cul-
tura Marítima,' das . 
asociacións de vela tradicio
nais, e dos distintos colecti
vos da comarca están · 
presentes na inauguración.+ 

Mámoa, unha asociación 
• para promocionar 

a lactación natural 
Ainda que xurdida durante o 
verán do pasado ano a 
Asociación Galega Pro-Lacta
ción Materna Mámoa apresen
touse publicamente o 13 de 
Xuño en Compostela. Esta é 
unha iniciativa dunha grupo de 
nais que ven a necesidade de 
promocionar a lactación natu
ral e de denunciar os podero
sos intereses comerciais que 
existen detrás da alimentación 
infantil. Ainda que a lactación 
materna acostuma a manterse 
até os seis meses, a Organiza
ción Mundial da Saude 
recoméndaa non menos de 
dous anos tanto nos países de 
Occidente como nos non 

' industrializados. Asimesmo 
Unicef estima en millón e me
dio de nenas os que morren 
anualmente pola substitución 
de leite materna por artificial. A 
asociación está ubicada no 
bairro compostelán de 
Fontiñas, na rua Londres nº2-4 
e oferecen asesoramento atra
vés do teléfono e das reunións 
semanais.• 
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O caso de Joaquín Martínez expón a arbitrariedade da xustiza estadounidense 

Liberdade, igualdade e fraternidade 
só para quen poida pagalas 
-0- C.L. 

A casualidade quixo que no 
calendário case que coincidi
sen os casos de Joaquín Mar
tínez e Timothy McVeigh. Es
tes dous condenados á pena 
capital nos Estados Unidos 
déronlles pé, con histórias to
talmeñte diferentes, a dous de
bates paralelos: a lexitimidade 
da condena á morte e o mode
lo xudicial estadounidense. 

A necesidade de criar novas 
mitos televisivos (unha vez de
funtos mediaticamente Tamara 
ou Leonardo Dantés) conver
teu o ex condenado á marte 
Joaquín José Martínez nunha 
estrela dos magazines das 
canles privadas españolas. 
Mais no fundo da cuestión, fara 
da história persoal deste espa
ñol que pasou cinco anos na 
cadea -tres deles parede con 
parede cunha cadeira eléctrica 
preparada para el-, está a per
versión do sistema xudicial es
tadounidense, capaz de abrir 
procesos e mandar á morte a 
calquera persoa cuns mínimos 
requisitos de veracidade sobre 
os crimes imputados. 

desvelou a capacidade dos es
tado unid en ses para mandar 
persoas á morte sen a seguri
dade plena na sua culpabilida
de. Demostrouse que a xustiza 
ten dous camiños: un para os 
que poden pagar os 100 mi
llóns de pesetas que costa a 
asisténcia dun gabinete de avo
gados con capacidade para xo
gar coas regras do poder; outro 
para os párias, os abando
nados do "soño americano", os 
chivos expiatórios de trazos in
díxenas ou africanos que pa
gan o anceio de vinganza dos 
"bons cidadáns" e a vontade de 
manter un modelo de violéncia 
extrema que xira ao redor da 
hipocrisia puritana que ódia o 
crime ao tempo que aplaude as 
inxeccións letais, que predica o 
amor entre irmáns mentres lim
pa o rifle para defender as suas 
terras "do rei de Inglaterra" ou 
"da negrallada que quere violar 
as miñas tillas." 

O sistema norteamericano, ba
seado-teortcamente nos princí
pios de liberdade, igualdade e 
fraternidade da ilustración do 
século xv111, que inspiraron a sua 
própria constitución de 1787 e a 
Revolución Francesa, criou un
ha desigualdade básica no seu 

Joaquín Martíne:z: puxo de actualidade a irregular forma de facer xusti:z:a nos EE UU. 

Desde 1900, diferentes tribu
nais tiveron que indultar, a títu
lo póstumo, a máis do 20 por 
cento dos axustizados. Mais a 
pesar destes erros admitidos e 
constantes mostras da irregu
laridade que caracteriza a 
maioria dos procesos, os in
quéritos afirman que o 60 por 
cento dos estadounidenses de
fende a pena capital. A execu
ción en Indiana de Timothy Mc
Veigh, acusado de provocarlles 
a morte a 168 persoas ao voar 
un ed ifício en Oklahoma City 
desenterrou a trabe vindicativa 
na que se substentan os ideais 
do país do Mayflower e do Far 
West. 

,, ,,.entramado social, substentada 
nas clases económicas e nos 
prexuízos raciais. 

Hoxendia, parece claro que hai 
unha xustiza para os que teñen 
dólares e outra para que non os 
ten, abismo ainda piar para os 
marxinados que nQn pertencen 
ao famoso acrónimo WASP 
( White anglo-'saxon protestant 
branca, anglosaxón e protestan
te). O 80 por cento dos encarce
rados pertence a algunha mino
ria racial, especialmente negros, 
latinos, árabes e asiáticos. Esta 

porcentaxe mantense no caso 
dos condenados á morte. 

Na orixe desta estatística está 
o modelo de traballo da investi
gación Griminal nos Estados 
Unidos. Policia e fiscais teñen 
como obxectivo, non aclarar a 
realidade dos delitos senón 
procurar indicios e probas para 
asegurar o fallo de culpábel pa
ra o sospeitoso escollido por 
eles. Como ben dixera o presi
dente Jefferson, os Estados 
Unidos son, unha república de 
avogados. A vista da realidade, 
asi o parece. Da perícia dos le
trados depende a vida dos re-

os. Se os seus representantes 
son máis habelenciosos có fis
cal no trato co xurado, sairá li
bre, en caso contrário, acabará 
no corredor da morte. "De nada 
vale ser ou non o autor dun 
asasinato. O importante é con
vencer os doce membros do 
xurado que ti non lle farias mal 
nen a un reiseñor. E para iso, 
de pouco che vale ter a pel es
cura", explicou o politólogo Ja
mes Petras. 

·A morte de McVeigh cumpriu a 
profecia satírica de Arthur Mi
ller. O dramaturgo escribira hai 
anos un artigo no que contaba 
a forma de rendibilizar a pena 
de marte retransmitíndoa por 
televisióñ. No caso do homicida 
de Oklahoma, máis de 200 per
soas puideron asistir aos derra
deiros estertores do preso ves
tido de laranxa. + 

Por moi inglesa que aparente a palabra e por 
moi alonxada que estea do orixinal, a pala; 
bra é latina. Concretamente o substantivo 
factio, factionis, un derivado do verbo facere. 
E o galega facción que usarnos cando falarnos 
dos trazos da cara dunha persoa ou do feitío , 
a feitura, a fasquía de algo. Pois ben, en in; 
glés entrou co francés na Idade Media, e 
f ~on transformouse en f ashion, especializán; 
dose como "moda" e difundíndose, moito 
despois, internacionalmente. 

Dicirnos que o francés entrou en Inglaterra 
na Idade Media e non ~ esaxeración ningun; 
ha. Entrou cos duques de Norrnandía, que 
derrotaron aos Anglosaxóns na batalla de 
Hastings (1066), suceso plasmado nun dos 
primeiros antecedentes históricos do cómic: 
a tapicería de Bayeux. Os Normandos (os 
novos, non os seus predecesores, homes do 
Norte que se instalaran na Normandía proce; 
dentes da Escandinavia) reinaron moito tem
po en Inglaterra a través da dinastía Planta
genet (Planta da xesta) dándose o feito de que 
na corte falábase francés en tanto que o pobo 
anglosaxón falaba inglés. ¡Mágoa non ver; 

Un povo sen escrúpulos 

A microscópica atención ao se
gun do xuízo contra Martínez 

'''é;ii.liilij@iijn1fi 

O FÍO DA LINGUA 

Fashion 
rnos e entendermos os filmes de Robín Hood 
en versión diglósica! 

En fin, que moitas das palabras de orixe lati; 
na que ten o inglés entraron co francés. Moi; 
tas delas son recoñecibles e outras non, pois 
a máis de cambiaren a forma, cambiaron 
moitas veces a significación. Así budget ("or; 
zamento") procede de bougette ("bolsiña, fal; 
driqueira, falchoca"). A gracia é que algun; 
has destas palabras volveron lago trasforma; 
das ao francés (e entraron....por vez prime ira 
no u tras linguas) . É o caso de sport (francés 
antigo desport, "lecer'') ou tennis (palabra que 
ten orixe no francés antigo tenez! ,"¡teña!", 
que se dicía ao enviar a pelota coa raqueta) . 

Tamén inglesa e próxima a fashion é glamour, 
"encanto". Aquí, ao parecer, ternos unha de; 
formación escocesa de grammar. A gramática 
que se estudiaba era a latina e eses libros e 
máis esa Lingua descoñecida acabaron tendo 
algo misterioso e máxico para o pobo, tanto 
en Inglaterra como noutros países. No pro; 
prio francés a palabra grimoire ("grimorio, li; 
bró de rnaxia") é tamén unha alteración da 
antiga gramaire. 

Outra palabra que se difundiu internacional; 
mente -esta vez dende o francés- é goumiet 
"persoa de paladar fino, bo gastrónomo". E ta
rnén dela ternos algo que comentar. En fran; 
cés antigo (baixo a forma gromet) significaba 
"criado" e logo pasou a "criado de vendedor 
de viño", denominando despois ao vendedor, 
posteriormente ao bo catador e finalmente 
ao bo gastrónomo en xeral. Pero, ademais, o 
equivalente provenzal ou catalán pasou a de; 
nominar o mariñeiro que realiza traballos de 
limpeza e de axuda, é dicir, o grumete. 

Da moda á gastronomía, pasando polo mar. 
¡Boa viaxe ! + 
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Pasaportes, 
/ presas e 

os deberes 
sen facer 

O mundo do futbol de elite 
está revolucio nándose n as 
horas finais da tempada. Con 
todo o ouro repartido, os dir i; 
xentes do negócio do balón 
con men os par te n o botin 
procuran algun oco para im; 
pedir 9 fracaso. T arde pia; 
ches. E certo que a prolifera; 
ción de pasaportes falsos é un 
factor irregu lar na competi
ción, un fraude que debe ser 
perseguido e do que os res; 
ponsábeis deben saír escar; 
mentados. Tamén teñen ra; 
zón os que se queixan de que 
todo está permitido na Fede; 
ración Española de Futbol, 
dirixida por un auténtico rei 
pasmón e entregada aos vali
dos que trocan os cromos da 
participación mi llonária 
nunha Liga de Futbol Profi
sional cada dia máis contra; 
lada por unha preocupante 
hipocrisia. 

Esa dobre moral dos grandes 
clubes é a que provocou o es
cándalo das falsificacións. 
Diante do sindicato de futbo
listas españois quixeron dar a 
imaxe de non querer prexudi; 
car os xogadores comunitários. 
Mais ese Límite de tres extra
cornunitários era unha lei con 
trampa incluída, picaresca pa
ra gaño de avogados e repre
sentantes. 

A nacionalización atinxe ca; 
da vez a máis futbolistas, que 
chegan de Rio de J aneiro, 
Buenos Aires ou Costa de 
Marfin co seu pasaporte eu; 
ropeu baixo o brazo. Os que 
non conseguen demostrar a 
orixe colonizadora dos seus 
devanceiros, optan ben por 
falsificalo á brava, moitas ve; 
ces co apoio económico da 
sua equipa, ou peregrinar po; 
la sua árbore xenealóxica pa; 
ra achar un avó galego ou un 
tataravó italiano que facia ta
llarins en Montevideo. Deste 
xeito, a suposta vantaxe para 
os xogadores da canteira fica 
en nada , desexosos máis de 
un de atapar un tio brasilei
ro, por aquilo de rachar con 
exotismo o autoódio de presi; 
dentes e adestradores. 

O feito de que sexan as equi
pas fracasadas nesta tempada 
as que se queixen só indica 
que todos están de acordono 
xogo pero protestan os que 
teñen piores cartas, mai'S• na 
derradeira baza, cando os 
pontos están repartidos e as 
denúncias soan a seródia pe; 
rrencha. No fundo, todo pa; 
i:-ece máis unha orxia de cal; 
culadoras, altamente irrita; 
das porque outro"añito en el 
infierno" do Atlético de Ma; 
drid vaille dar moitas perdas 
á Nike.+ 
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A Audiéncia non ve motivos para mantelo encerrado 

Os xuíces decretan a liberdade de Pepe Rei despois de 5 meses na cadea 
-0-G. LUCA 
A Audiéncia Española decretou a liberdade para o director da 
Revista Ardí Beltza, Pepe Rei, despois de resolver un recurso 

· apresentado pola sua defensa contra das ordes de prision que 
deron en Xaneiro pasado os xuices Baltasar Garzón e Juan del 
Olmo. Os tres maxistrados da Sección Cuarta do Penal coidan 
que non hai motivos para que o xornalista continúe na cadea. 

lgor Eguren, xorn.alista de Ardí Beltza 

'Continuaremos e melloraremos o naso 
proxecto na publicación Ka/e Gorrria' 
Trinta profisionais de redacción 
e Administración do mensual 
Ardí Beltza ficaron en paro 
despois do peche decretado 
polo xuiz Garzon. O xornalista 
lgor Eguren que pronunciou 
nestes dias várias conferéncia 
no País, contou así a situación. 

Cal foi a reacción dos traba
lladores da revista despois 
do peche? 

Cando en Abril decretaron o pe
che técnico (non oficial porque 
Garzón ainda non asinara o au
to), tivemos que facer fronte a 
unha série de pagos para futuros 
proxectos de comunicación. Es
tamos sen cobrar dende aquela. 
Na declaración do Administrador 
no xulgado dixemos que o peche 
nos parecia esaxerado e despro
porciondado, que non era aplicá
bel o artigo 129 do novo código 
penal, que o considerabamos in
constitucional e que deixaba na 
rúa a trinta traballadores. 

O capital de Ardi Beltza son 
as súas once mil suscrip
cións. 

Sempre dixemos que o capital 
de Arakatzen eran os sucripto
res que fixemos en todo o Esta
do e en Euskal Herria. Ardi Belt
za nace para canalizar todo 
aquilo que a prensa convencio
nal non informa. Para recadar 
susripcións abondou co aval 
que a equipa de investigación 
de Eg;n gañara en nove anos de 

. traballo. A aportación non foi só 
económica. No Estado tivemos 
até sesenta grupos de apoio 
que fixeron concertos, campa
ñas, charlas. Ese foi o noso ca
pital. A nosa dor é por iso. 

Por que pechan Ardí Beltza?. 

O primeiro que hai que dicer 
que os delitos non os cometen 
as sociedade anónimas senon 
as persoas. Garzón comu
nicoulle ao director o peche da 
revista pero Pepe Reí lembrou
lle qu eel non era máis que o 
director, non o representante 
da propriedade. Garzón nen 
sequer imaxina que exista un
ha estrutura así. Unha vez lan
zada a pedra busca argumen
tos para rectificar e pechar a 

Despois de 150 días entre rei
xas, Pepe Rei recobrará a liber
dade, dacordo cunha resolu
ción dos xuices que deixan en 
nada os indicios penais apunta
dos polo xuiz Garzón no senti
do de que o xornalista de Bar-

r~Vista. Pero_ onde están os ar-·"
gumentos? Non existen-. Non · 
hai forma xur[dica para conde
ar a un colectivo. 

Á beira dunha intensa campa
ña mediática para demonizar 
a revista, funciono_u· unha ex~ 

. tensa -rede de $Olidariedade. 

Ama1s do gratoj ;¡ue é'-atopar 
cQiocidénc_ias de/ pensamento, 
chañas cofnó as qué demos es
tes días na Galiza deben dar 
elementos ao que teñen inque
danzas por proxectos coma o 
noso. O Estado cria un estado 
de opinión paralelo. Un estado 
virtual no que nos meios de co
municación criminalizan a meios 

bantes, asentado en Donóstia 
dende 1975, escreberia non 
para informar aos leitores se
non para indicar á organización 
armada ET A contra que clase 
de obxectivos deberian atentar. 
Un dos maxistrados pergunta 

a persóas e a asociaci.Qns para 
·qüe d dia que pechen o rneio ou 
arresten a unha persoa, a unha 
parte-.da opinión lle pareza r~o
á be l. Cando se pechou Ardí 
Beltza xente da· cultura basca -
crioü-a fundación Artzainak, que 
significa -pastores, e denúncia o 
p~f¡_~ da-revista, Artzainak con
voéé!:-ª SOGiéct:ad.e par&, un novo 
pro)(e-c:to de publicación no que 
que.ten~ contar·cos traballadores 
de-'Árdi Beltta. -Este proxeéto -
chamarase Ka/e Gorria e nel 
queremos continuar e mellor~r 
as ideas que deron lugar a Ardí 

· Beltza. Ainda que literalmente 
pode traducirse por rúa verme
/la, o que de verdade significa é 
a crúa realidade da rúa. • 

con ironia na senténcia que cla
se de fronte armado inventaria 
semellante sistema de luz e ta
quígrafos para determinar o 
seu plano de actuación. 

Durante o tempo que pasou na 
cadea de Alcalá Meco, Pepe 
Rei tivera que ser hospitaliza
do duas veces por episódios 
de tensión alta que lle agrava-

. ron a doenza coronaria que 
·padece. así .como dun grave 
cadro vascular do que estaba 
a ser tratado cando Baltasar 
Garzón decretou o seu ingreso 
incondicional na cadea. 

Solidariedade internacional 

Con Rei encerrado, unha rede 
internacional de solidariedade 
recolleu apoios e opin ións de 
protesta que reclamaban xusti
za ao seu estado de saúde e 
respeito a sua condicion de 
xornalista. Este extenso movi-

. mento en defensa de Reí sa
lientaba o feito de proceder do 
seu traballo o descobremento 
das ilegalidades cometidas por 
Enrique Rodriguez Galindo e a 
relación entre as forzas de se
gu ridade no País Basco e as 
redes de narco-tráfico. 

A defensa de Rei invocou o fei
to de ser o xornalista biógrafo 
crítico do xuiz Garzón (Baltasar 
Garzón, La Otra Cara publica
do pola editorial Txalaparta) 
para recusar ao maxistrado de 
instrución, pero este requeri
mento foi recusado pola Au
diéncia que sinalou na sua 
senténcia qu·e o xuiz mant.én 
decote a necesária- impavidez 

. fronte as críticas. De a pouco, 
Baltasar Garzón rectificou o 
seu auto e acusou a Reí por 
pertencer supostamente a ban
da armada. 

Sobre o procedimento legal 
emprendido pola Audiéncia Es
pañola contra Rei, iniciouse ou
tro proceso mediático de rara 
intensidade no que Rei foi ob
xecto de toda clase de inxúrias 
a partir do indício sinalado por • 
Garzón de que os seus escritos 
poderian responder non a un 
interese xornalístico senon de 
simples denúncia de obxectivos 
para a delincuéncia homicida 

·de terceiros; · Alguns xornais de 
Madrid publicaron biografías do 
xornálista ·ourensán nas que se 
salientaba a sua afición ao al
eo!. Reí, aqueixado de artero
esclerose, é abstémio por pres
cripción terminante. 

Dende outras posicións acaute
laron contra a culpabilización do 
exercício da información e fíxe
ron notar que a editorial Ardí 
Beltza recén publicara a rimeira 
biografía completa de Juan Car
los de Borbón, un traballo que 
non coñeceu nengunha recen
sión crítica en diários españois, 
con .. todo e _vender perta de 
50.000 cópias en tres meses. 
Rei é autor de nove libros de 
éxito, dé ficción e ensaio, sobre 
a realidade de Euskal Herria. 

O sumário instruido polo xuiz 
Garzón logo se duplicaria nun 
expediente do mesmo despacho 
que comezaba coa comunica
ción ao representante legal de 
Arakatzen, editora de Ardí Belt
za, dunha eventual suspensión 
de actividades.• 

[ . 
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O Sinn Fein confia en que a maioria do Non libere o acordo de paz de Venres Santo 

Os irlandeses consideran 
·imperialista a política militar do Trcitado de Niza 

-0- G. LUCA 

O non de Irlanda ao Tratado 
de Niza representa a protesta 
dos nacionalistas contra a 
instauración dunha Unión 
Europea dominada polos pai
ses grandes e o temor a ver
se ·comprometidos no Exérci
to de Intervención Rápida da 
UE. "Nos vellos tempos cha
mábamoslle a isto imperialis- · 
mo e colonialismo; hoxe dan- · 
lle nome de forza de pacifi
cación", sinalou Robbie Mc
Gabhann, voceiro do Sinn 
Feinn. A dirección dos na
cionalistas de esquerdas con
fia en que a maioria do Non 
faga saltar o atranco do acor- ~ 
do de paz de Venres Santo . 

Os nacionalistas souberon repre
sentar diante da opinión pública 
os perigos do novo militarismo 
comunitário que encerra a pro
posta de Niza: A neútralidade ir
landesa criada na resisténcia 
contra a ocupación británica e as 
reclutas imperiais non quer deita~ 
na cesta dos Estados grandes 
un voto de intervención pacífica 
que pode acabar perdido nas 
trincheiras dunha nova guerra. 

Non hai máis que considerar o 
récente papel militar da UE, din 
os nacionalistas: todas as pro
postas de intervención da últi
ma década levaban o título de 
humanitárias, de pacificacion 
ou de acción estratéxica para 
situacións de crise. Pero iso le
vounos· a deitar unha manta de 
bombas sobre Cosovo e Sérbia. 
Para a UE, a pacificación con
siste en impor a paz cando o 
centro de ·poder comunitári.o de-

. cide que non existe paz, preci
samente o que antes chamaba
mos imperialismo. 

O governo de Madrid acusou ao · 
de Dublin de non ter deitado to
do o carbón na campaña _para 
acadarM un voto favorábel ao 
Tratado. Era de esperar que Az
nar desprezase a voz própria ir
landesa e mesmo que ignorase 
o activo debate que vive a so
ciedade sobre o protagonismo 
nunha forza de coerción comu
nitaria. Os irlandeses partidários 
do Non, teñen unha alternativa 

A neutralidade irlandesa que naceu na resisténcia contra a ocupación británica non 
quer deitar na cesta dos Estados grandes un voto de intervención pacífica que remate 
na guerra 

própria á Política Exterior e de 
Seguridade Comunitária de So
lana: primeiro, conseguir un pro
tocolo polo que se manteña a 
experiéncia nacional nas mi
sións de paz da ONU e se dis
táncie das campañas de pacifi
cacion da PESC; segundo, ne
gociar cos Estados progresistas 
de Europa, e non necesária
mente os da UE, unha politica 
de defensa que teña como cer
ne o desarme nuclear e o des
mantelamento da economía de 
guerra da UE. A posición é ine
quívoca: despois.de tantos anos 
de colonialismo e de ter que pa
decer as suas secuelas nos 26 
condados, os irlandeses non 
queren que os vistan co unifor
me dos colonizadores en nome 
da UE. 

As acusacións alemás de inso
lidariedade contra Irlanda, por ter 
sido antes beneficiária de xenero
sos fundos de coesión e negárlle
los agora aos países do Leste,· 
pretende enmascarar a reclama
ción democrática que expresa . o 
referendo organizado por Dublin. 
De feito a obxeccion de 1 rlanda 
tora capital na discusion do texto 
de Niza, sancionado o 11 de De
cembro pasado. E se Alemaña e 
Franza concederon subvencións 
millonárias ao Estado irlandés 
para salvar a depresión económi
ca do embargo británico, Irlanda 

tamén abreu o seu mercado ás 
indústrias dos grandes. 

Unha participación baixa (33% 
do censo), endebén comparábel 
á das últimas eleccións para a 
Cámara de Representantes dos 
Estados Unidos, deu maioria 
aos partidários de rec·usar o 
Tratado, nunha campaña na 
que o protagonismo central foi 
do Sinn Fein. O lema dos que 
recomendaban o voto contra o 
Tratado era: Perderemos poder, 
cartas e liberdade. Vote Non. 

Temor a maioria dos grandes 

De que maneira podria Niza de
gradar as liberdades irlandesas? 
Durante a campaña polo non, un 
dos temores máis mentados foi o 
da Maioria Cualificada, a necesi
dad e de contar co apoio do 
71,37% do Consello (169 de 237 
votos) para aprobar unha moción 
ou bloquear unha proposta. Por 
este sistema perden o direito de 
veto Luxemburgo (4 votos), Di
namarca (7), Finlanda (7), Irlan
da (7), Austria (1 O), Suécia (10), 
Holanda (13), Grécia (12), Belxi
ca (12) ou Portugal (12). 

"Franza e Alemaña dinque os pe
quenos paises conservarán o di
reito de veto se procuran o acor- . 
do prévio con outros -comenta o 
escritor Robbie MacGabban-, pe-

ro o certo é que Niza establece 
un sistema de maioria cualificada 
no que sete Estados perden po
der fronte outros oito. Se pergun
tamos por que razón sucede así, 
dirannos que os oito son Estados 
maiores, con moito máis poder 
económico, riquezas e capacida
de militar". 

Ainda que as intervencións en 
conflitos exteriroes deberan to
marse por consenso , as deci 
sións subseguintes regularánse 
por maioria cualificada, no que 
os irlandeses ven compromisos 
futuros non desexados, coma o 
de implicarse en misións huma
nitárias que deriven en situa
cións de guerra. 

Co tratado de Niza, a UE pode 
asinar mediante voto cualificado 
un acordo preferencial no que Ir
landa resultase prexudicada e 
non tivese capacidade para inte
rromper o comércio cos terceiros 
paises favorecidos. "Niza cam
bia a UE -sinala Brendan Ave
non, profesor de Economía en 
Dublin- e de serrnos un conxun
to de Estados dif~rentes pero 
iguais, transformarémonos Nou
tro conxunto no que os estados 
grandes se reserven a capacida
de de decisión nos asuntos que 
importan". 

John Bruton, voceiro do Fine Ga
el, reserva para Niza o calificati
vo de "unha das piores nego
ciacións do Governo de 1 rlanda 
no foro europeu dende que in
gresamos na Unión". Segundo 
esta voz do nacionalismo de di
reita, Niza reforza o voto dos 
grandes o que non ten sentido 
nun momento no que se convoca 
a novos aspirantes a participa
ren. Outras opinións coma a de 
Riairi Quin, laborista, calificaron 
o Tratado de desastre para os in
tereses irlandeses ao tempo que 
criticaban ao SDLP, os social-de
mocratas por abandonar ao elei
!orado en plena campaña. 

Amáis de felicitarse do resultado 
da campaña nacionalista, Gerry 
Adams dixo que esperaba un 
impacto significativo con poder 
abond para superar o ponto 
morto no que entrou o proceso 
de paz de Venres Santo.+ 
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lasir Arafat 

Sharon e Arafat 
estudan o proceso de paz 
auspiciado pola CIA 

Vários responsábeis do go
verno israelita e mais da Au
toridade Nacional Palestina 
mantiveron encontros opa
sado 12 de Xuño para estu
dar o programa de paz da 
Axéncia Central de lntelixén
cia Estadounidense (CIA), 
aceptada polas duas partes. 
A primeira fase do proceso é 
a recuperación do alto ao fa
go, para logo reiniciar as 
conversas de paz baseadas 
no Informe Mitchell, que pre
tende recuperar o espírito 
das xuntanzas de Oslo. Para 
os árabes, os pontos do pro
ceso que son inaceptábeis 
son os que se retiren á 
detención dos activistas dos 
grupos islámicos radicais e 
ao mantemento do bloqueo 
israelita.• 

Novas denúncias 
contra Kissinger 

Ao tempo que a xustiza 
francesa se une á españo
la na reclamación do teste
muño do ex secretário de 
Estado norteamericano 
Henry Kissinger por diver
sos crimes contra a huma
nidade, o xornalista britá
nico Christopher Hitchens 
vén de publicar un libro 
que relata a implicación 
deste diplomático en 
conspiracións ~ 
asasinatos en Asia e Lati
noamérica. Segundo 
Hitchens, Kissinger é o 
responsábel do fracaso 
das conversas de Paris, en 
1968, entre os vietnamitas 
do norte e do sul, para fa
cilitar a vitória de Richard 
Nixon nas eleicións presi
denciais. Tamén se lle atri
bue a morte do xeneral 
chileno René Schneider, 
antecesor de Pinochet e 
leal a Allende, entre outras 
accións de instigación.• 
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ARede 
Diríxome a vós, porque lendo o 
voso semanal, e fixándome nas 
recomendacions sobre· páxinas 
web galegas que facedes, sem
pre criticadas que estas sexan 
en español, polo regular. Pois 
ben iso non sempre é asi. Por 
exemplo www.oia.4t.com (Paxi
na non oficial) (Oia é concello 
do Baixo Miño) esta páxina esta 
íntegramente en galego, polo 
menos os contidos próprios, 
ainda que como esta hai máis 
paxinas, sobre todo, adicadas a 
vitas e concellos pequenos. Ou
tro exemplo www.louro.org. Alá 
vós se queredes seguir facendo 
promoción do español na 
rede ... • 

X. MIGUEL 
XMGM@TELEPOLIS.COM 

Solucións á crise 
da Sanidade Galega 
Nos últimos dias acendéronse as 
luces de alarma nos meios políti
cos sobre da situación do noso 
Servizo de Saúde. Hai dous te
mas que están no candeeiro: 

As Incompatibilidades dos médi
cos: a lei de Incompatibilidades 
na Función Pública e a sua apli
cación no Servizo Galega de 
Saúde (SERGAS), e nos centros 
privados concertados. 

- Denunciado o seu incumpri
m ento polo deputado Anxo 
Guerreiro, o Parlamento Galego 
aprobou a criación dunha comi
sión que se encargue da análise 
do problema e da busca de so
lucións. 

- Os déficits detectados na sa
nidade da Área de Vigo, a trave
so dun informe encargado polo 
Concello á 
Plataforma 
para a defen-
sa da Sanida- Non se trata de 
de Pública. 

O debate das 
incompatibili
dades está xa 
superado nal
g un has Co
munidades, 
proba diso é o 
Proxecto de 
Lei de Saúde 
de Extrema
dura remitido 
polo governo 
rexional á 
asemblea au-
tonómica para 

perseguir a 
alguns médicos 
do SERGAS coa 
policía, senón de 
non concertar 
conaqueles 
hospitais onde 
estes traballen a 
tempo parcial. 

a sua tramitación parlamentar. 
Neste documento adóptanse as 
medidas lexislativas para rema
tar coas incompatibilidades. En 
primeiro lugar neste proxecto de 
leí proíbense os concertos coas 
Clínicas nas que presten activi
dade laboral persoal con dobre 
dedicación ou ben formen parte 
do seu accionariado. Non se tra
ta de perseguir a alguns médi- · 
cos do SERGAS coa policia, se
nón de non concertar con aque-

~ les hospitais onde estes traba
llen a tempo parcial. lsto non de
be supoñer unha proibición dos 
concertos, que dito sexa de pa
so seguen a ser necesários 
r:nentres a infraestrutura pública 
siga a ser deficitária con respeito 
ás necesidades sociosanitárias, 
senón de fomentar que estas 
Clínicas e Hospitais privados, 
cont~aten a médicos do paro, 

ANOSATEBRA 

Suso Sanmartin 

que hai moitos. Tamén se trata 
de evitar que o sector privado 
"parasite o público como esta a 
acontecer até o de agora na Ga
liza", cando alguns profesionais 
deixan algunha hora por facer 
da sua xomada na pública para 
chegar a tempo á privada ou 
non se axilizan dabondo os trá
mites nas consultas para inflar 
unha lista de espera que remata 
enchendo as arcas da privada. 

As solucións que estabelezo son 
ben distintas ás propostas as 
que achegaban Anxo Guerreiro, 
Juan Ducet (Subdirector de Ins
pección Sanitaria), e Víctor Cres
po (Sindicato médico de Ponte
vedra). Nun debate publicado no 
Faro de Vigo os contertúlios 
chegaban a solucións que pasa
ban polas compensacións eco
nómicas para os médicos. Miren 
vostedes, os médicos son os úni
cos profesionais do Sistema Sa
nitário que xa cobran un comple
mento de exclusividade. Ade
mais penso que as remunera
cións na Función Pública deben 
obedecer ao grupo a que se per
tence: A,B, C, D, E , e non estar 
suxeitas ao prestixio social das 
diferentes profesións, o que leva
ria a gravísimas desigualdades. 
Se vostedes queren poderiamos 
fixar unha porcentaxe do salário 
en función dos obxectivos que 
cumpran na empresa pública, 
pero nunca lles deberiamos ter 
que pagar polo mero feito de que 
non traballen na privada, porque 
isa márcao a Leí. Ademais pode
rianos levar a situacións tan dis
paratadas com9 a de que algun 
cobre o complemento de exclusi
vidade sen ''traballar'' nen na pú-
blica nen na privada. · 

Outro dos grandes problemas 
para a sanidade galega como 
deixaba claro o informe da Pla
taforma para a defensa d,a Sani
dade pública referido á Area de 
Vigo, son a falta de persoal e a 
falta de de coordenación, entre 
os distintos níveis ásistenciais, 
atención primária e especializa
da, que leva a que se dupliquen 
servizos, ou non haxa unha pla
nificación conxunta dos recursos 

e dos servizos. A solución para 
o primeiro pasa por unha maior 
.dotación orzamentária, pero a 
solución para a falta de coorde
nación pasa, creo que indubida
belmente, polo desei;irolo dunha 
Xerencia Unica por Area de Sa
úde co obxectivo de mellorar a 
coordenación coa Atención Pri
mária, especializada en atención 
sociosanitária, ao mesmo tempo 
que se potenciária a autonomía 
dos Centros Sanitários. • 

MANUEL MAÑA GoNZÁLEZ 
(PONFERRADA) 
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O galega 
de Asturias 
Sobre o artigo de A Nosa Terra 
(nº 990) haberia que facer algun
has aclaracións. Senda galega o 
que se tala nesta bisbarra ou un
ha variedade dialectal do mes
mo, a celebración do Dia das 
Letras deberiase celebrar o 17 
ou se queren o 18 como no Bier-

,, zo, pero iso de coincidilo coas 
Lletres Asturianes di moito. Hai 
que aclarar que ao alunado dá
selle para comentar un libro co
mo o de Rafael Cascudo, Xunta 
de mitos, editado por Xeira, con 
todo o que iso di, e ademais ilus
trado por un militante da organi
zación Andecha Astur, que leva 
unha campaña de acoso ao 
BNG e a todo o movimento gale
guista en Asturias. Polo tanto, 
aos nenos dáselles un material 
cunhas normas non aprobadas 
legalmente, ast4rianizadas, é di
cer, baseadas no sistema gra
matical da língua asturiana. Non 
se pode comparar a loita lingüís
tica do Colectivo Cotarelo Valle
dor, da MDGA, e de Vieiras Eo
Návia con estes sucedáneos ou 
falsificacjóns próprias de certa 
tendéncia vencellada á Acade
mia de la Llingua Asturiana, e o 
que iso conleva. • 

CARWS XEsus V ARELA AENLLE 
(UVIÉU) 

O carteiro, 
o decano e 
o catedrático 
Está visto quen tiña razón; lñaki 
Gil de Sanvicente si, aquel home 
que era, e é, un simples carteiro 
vinculado ao abertzalismo bas
ca, e por esa excusa o naso _de~ 
cano Alsina, que como membro 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

7-A A~. 

Alcalde 
namorado. 
Marcha .a Cuba por 
ver unha moza pero 
di que vai de caza; 
carga o carro con 
escopetas e 
cartuchos e déixao 
no aeroporto de 
Compostela. Os 
cans da Policia 
cheiran a pólvora e 

· dan alarma de 
coche-bomba. Será 

1 un secuestro? Os 
amigos chaman a 
Fraga asustados, 
pero nestas regresa 
o Alcalde ceguiño 
de amores. Por un 
tris non lle 
dinamitan o BMW. 

Castro e Fraga 
nunca talaron máis 
de 60 minutos. Con 

. . 

• 



1 Befras Fidel 
:. conversou . 
1 encantado até o 
1 abrente. Agora 
1 Fraga ten ciúmes. 
1 
1 
1 
1 
1 
•• 
1 
1 
1 
1 
1 
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Os concelleiros 
do PP están co · 
Valedor do Pavo 
nas suas críticas 
pala falla de 
democrácia nos 
concellos. Nos que 
non governa o PP. 

E agora satélites 
militares contra os 
incéndios forestais. 
Non terá un minuto 
Fraga para subir ao 
monte e velo todo 
inzado de silvas 
incendiárias? 

O actual 
: presidente da Xu nta 
1 quer acabar co 
1 lume a tiros, coma 
1 Ariel Sharon. Só 1 
1 
1 
1 

confia nas armas. 
Non quer falar cos 
palestinianos do 
monte. 
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do OPUS coida das nosas ani
mas imortais, proibiu a conferén
cia porque non era sociólogo se
nón carteiro. Pois mira ti por on
de o señor carteiro dixo ante un
ha aula chea até os topes (non 
habia só 30 persoas como di 
certo xornal) que o bloque espa
ñolista fracasaria porque o mi
nistro de interior era mal visto en 
Euskalherria, 
porque hai un-
ha maioria so-
cio lóxica na- Blanco Valdés 
cionalista. Os 
resultados es
tán á vista: o 
PNV arrasou 
dándolle unha 
labazada á 
manipulación 
informativa. 
Por outro lado 
o noso cate
drático Rober
to Blanco Val
dés, moi sesu
do el e que 
sabe moito 
por &lgo será 
catedrático en 
direito consti-
tucional, anda 

ere que vivimos 
nunestado 
federal e que o 
artigo 111 dos 
estatutos da 
Universidade 
merece un 
recurso de 
anticonstltucion _ 
alidade. 

dicindo que a sociedade basca 
esta bloqueada, que non sabe o 
que quer etc. etc. 

Non é de extrañar. Estamos 
acostumados aos desvarios de 
Blanco; fixénse vostedes que 
ere que vivimos nun estado fe
deral e que o artigo 111 dos esta
tutos da use merece un recur
so de- anticonstitucionalidade; xa 
que declara a língua galega co
mo a língua própria da universi
dade. Outra moi boa deste Blan
co é dicer que Euskadi non ne
cesita un referendo sobre a au
todeterminación porque a socie
dade basca autodetermínase 
nas eleicións .(mira ti por onde 
despois do 13 de Maio xa poden 
pedir un estado independente); 
pero ao mellor non debe porque 
vivimos nun estado federal. Ve
ña Roberto, ulo a cámara repre
sentativa dos estados que con
forman tal "estado ·federal"? On
de a definición de España coma 
un estado federal? Acaso non é 
certo que as competéncias au
tonómicas son reversíbeis, co-

ANOSATERRA 

mo ben nos lembrou Fraga ao 
pedir que o ministério de interior 
se fixese cargo da ertzaína? + 

A.D. V ALCARCE SÁNCHEZ 
XUNTEIRO DE AGIR EN HlSTóRIA 

Limoeiros 
en Citroen 
Ao estilo dos grandes títulos da 
literatura universal como "Guerra 
e Paz", "Crime e Castigo", "A Ba
la e a Besta", Citróen Hispariia 
oferécenos o seu libro Arboles e 
industria "unha clasificadón bo
tánica das espécies que habitan 
na planta". Espécies arbóreas. 

Agrádanos que a empresa auto-
. mobilística se preocupe pola 
conservación da natureza. O 
éxemplo de Citróen, como di na 
prensa, "contribue a desbotar a 
idea de que o progreso e a mo
dernización industrial opóñense 
á conservación do médio am-

.biente e o pulo das iniciativas 
ecolóxicas". Os mal pensados di
rán que a empresa fai con isto un 
ecolóxico lavado de car~. e que 
a foto na que sae nos xornais Ja
vier Riera lembra aos magnates 
que nas pelis contaminan rios, 
ar, organizan o entorno cos po
deres locais baseándose nas ne
cesidades da empresa, e lago 
plantan unhas leitugas, inaugu
ran unha fonte 
con auga da 
traída ou cei-
ban uns paxa- Corre o rumor 
riños para 
quedar ben. estes dias na 
Envexa. 

Cumpren as 
árbores de 
Citróen, se
gundo Riera, 
outra función, 
"contribuen a 
humanizar o 

zona franca que 
a dirección de 
Citraen Hispania 
prepara unha 
plantación 
masiva de 

entorno laboral limoeiros 
e embelecen a 
paisaxe". É 
quizais isto o 
que máis valoremos, a preocupa
ción da empresa polos traballado
res. As maceiras do Himalaya 
contribuen a consolar o pranto dos 

que se senten marxinados e non 
ascenden no seu posto de traba
llo, as moreiras xaponesas dan de 
comer a aqueles que pensan que 
son tratados como vermes, os ul
mos siberianos aterecen abeiro 
aos que quedan xeados vendo as 
discriminacións entre traballado
res amarelos e non amarelbs den
tro da factoria, as abeleiras turcas 
recordan aos obreiros desconten
tos que pior son as condicións la
borais doutros países, os carba
llos autóctonos mitigan o desgusto ~ 
dos traballadores galegas que ven 
a sua língua autóctona silenciada 
na fábrica ... 

Di tamén Riera que a colección 
"seguirá ampliándose con novas 
espécies nos próximos anos". 
Olla aos sindicatos de clase e tra
balladores non amarelos! Corre o 
rumor estes dias na zona franca 
que a dirección de Citróen Hispa
nia prepara unha plantación masi
va de limoeiros. E;stade alerta!+ 

MIGUEL PÉREZ LORENZO 

Erguer as miras 
"De momento aparcamos a sobe
ran i a1'. Fraude para quen, con 

- maior ou menor reserva, deron un 
voto extraordinario ao PNV co 
ánimo de que poida situarse me
llar e seguir onde estaba; pero ta
mén para co PNV sen volta atrás, 

está aberta ás vasas 
colaboracións. Débense incluir 
o nome e apelidos e os textos 

non deben exceder as 45 liñas. 
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poida sacar a este pavo de onde 
estaba e situalo mellar. O primeiro 
xa o acadou o PNV, pero témome 
que de aí non pase, pois ainda 
que sexa tarefa abrigada, é incó
moda para a sua clase social. 

É irrelevante a pluralidade política 
basca, comparanda coa singulari
dade social de estar encadrados 
dentro dun Estado europeo que 
ocupa os primeiros postas en car
gas fiscais aos cidadáns e derra
deiros en prestacións sociais. 

Soberania, para sair da singulari
dade do Estado español, que 
nos abriga a estar baixo o manto 
de xustiza democrática e distri
butiva. Ter a decisión soberana 
de construir un sistema sócio-po
lítico próprio e europeizar de 
feíto, aos cidadáns bascas, como 
xa están políticos e empresários. 
Igualarnos no distributivo: salá
rios, prestacións e equipamentos 
sociais, cos cidadáns europeus 
de equivalente fiscalidade. 

Non hai que buscar fórmulas no
vas, só copiar e aplicalas, como 
xa o fixeron os políticos hai anos 
para eles, en canto a salários, 
dietas e tempo de cotización (4 
anos) para cobrar unha xubilación 
do 100% da seu macrosalário ... a 
comodidade dunha clase social. 

Exemplo ¿Que porcentaxe do 
salário do marido lle queda a 
viuva en Europa e no Estado 
español? esta porcentaxe é su
perior se se trata de viuvo ¿por
qué? ¿por qué seguir contaxia
dos e arrastrar un lastre cultural 
de xustiza social e machismo? 

Prestación e permisos de emba
razo, natalidade; salário domés
tico e por fillo; vivencia, oficiali
zación de mediciñas alternati
vas , desemprego, imigración , 
exclusión social , reclusión pe
nal, protección de animais, mé
dio ambiente, etc ... señores de 
EA e IU, recordenlle ao PNV e 
ELA que se se acomodan baixo 
ese manto, Europa quedará ali 
para a outra clase social. Esto é 
todo .... até sempre. + 

}ULEN LIZASO ALDALUR 
(HERNANI) 
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A NOSA TERRA GuieirQ 
CULTURAL 

Un capricho 
de autores de cómic 

Kiko Dasilva dirixe BD Banda, revista para as 
h. órias 'que nunca se chegan a facer' 

Detalle de As historias de Alfredo Letrina de 
Manel Craneo. 

Detalle de Solidario Dorio 
de Femando Ruibal. 

*A. ESTÉVEZ 
Un pode ser .debuxante de banda deseñada 
mentres viva na casa e os país oferecen pensión 
completa. Cando aparecen a familia e as letras 
do piso a adicación ás viñetas desaparece. Isto é 
alomenos o que pensa Carlos Giménez, que vi-

ve un momento doce realizando storyboards 
para o cinema. Asi que se debe ollar· con 
atención e valorar na sua medida a revista 
BD Banda, recén saída dun forno de Ponteve
dra da man de Kiko Dasilva. As suas páxinas, 
trinque dos autores novos e dos reputados. 

Kiko Dasilva, xoven debuxante 
que tamén se adica a publicar ti, 
ras na prensa diária, concibe a re, 
vista á marxe das editoriais. Expli, 
ca a decisión, entre outras razóns, 
pola autonomía que outorga aos 
autores a edición própria. Desear, 
tado o cómic infantil, BD Banda 
nace expresamente para o público 
adulto, como un alegato contra 
todos aqueles que o consideran un 
meio limitado para os leitores for, 
mados. Dasilva coida que xa que 
os debuxantes non atopan o seu 
oco no mundo editorial, teñen 
que arriscar en iniciativas como 
esta. ''Non pretende competir co, 
as publicacións editoriais, seria de 
parvos facelo, senón que propón 
eses pequenos caprichos de autor 
e de edición, que por cuesÜóns 
monetárias ou de mercado nunca 
se chegan a facer", explica. Ta, 
mén hai unha razón fundamental 
para que a revista non xurda do 
seo dunha editorial. "Hai que dar 

a oportunidade a todos aqueles 
que ainda non publicaron", sinala 
o seu director, quen, sen embargo, 
matiza que xuventude e calidade 
non teñen que ir separadas. Con, 
cibe estas novas páxinas como "se 
cadra, o único lugar onde un au, 

tor pode comezar a coller táboas 
facendo narracións curtas para 
chegar a enfrentarse, nun futuro, 
cunha historieta longa". 

Pero non renúncia BD Banda a 
nomes coñecidos e recoñecidos 

Detalle de A Volta ao Cómic de Marcos Paz-Navas. 

Nº991 -
no mundo da ilustración e do 
humorismo gráfico para acadar o 
equilíbrio dunha publicación 
que se pretende "de autor". Xan 
López Domínguez, un dos pou, 
cos debuxantes que pode viver 
da ilustración neste país segundo 
explica Dasilva, aporta en Tarde 
de paseo, unha galería de rostos 
entre o imaxinado e o real, men, 
tres que o própri:'o Dasilva publi, 
ca MARxinal, un traballo que 
entronca con outros anteriores 
de ilustración, que surprenderá a 
quen só coñece del os debuxos 
en prensa, e nun rexisto diferen, 
te, a cor, Abalad.oíros do alén. 

"Queremos realizar unha versión 
en castelán para distribuir no resto 
do Estado", explica o director de 
BD Banda. A revista está editada 
en galego, incluídas historietas co, 
mo a de Federico del Barrio, que 
actua un tanto como padriño. A 
sua historieta A sombra no arámio 
é a escollida para abrir a revista. 

Olladas multicor 

Moi distintas páxinas con histó, 
rias lixeiras como as protagoni, 
zadas por Alfredo Letrina, da 
autoría de Manel Cráneo e cun. 
sabor ao xa reputado Mauro En
trialgo, olladas poéticas con tex, 
tos máis densos do permitido na 
novena arte en Mirando cara o 
val, de Fruela Alonso, ou refle, 
xións comicas sobre o estatus do 
debuxante neste país cos moni, 
gotes de Marcos Paz Navas. 

T amén conta a revista coa cola, 
boración deses autores que consi, 
deran a viñeta como un meio pa, 
ra conmover. Sen permitir o riso, 
como máximo o sorriso amargo, 
aparecen Femando Ruibal co seu 
Solidario Dario, a paradoxa dun 
verdugo que quer respeitar os di, 
reitos humanos. Ou, o sempre 
desacougante Pepe Carreiro, con 
Vive la vita, unha história nacida 
a partir do famoso anúncio tele, 
visivo de martini, trinque dun 
mundo só para privilexiados. 

Dasilva asegura que a revista, cun 
primeira tiraxe de só 700 exem, 
plares a mil pesetas que conta co 
apoio desinteresado das librarías 
que a venden, sairá semestral, 
mente. De bon agoiro é o comezo 
da série Os cabezóns de Miguel 
Anxo Robledo, da. que se espera 
continuidade. Tamén apoian o 
proxecto coas suas viñetas humo, 
rístas gráficos como Siro, que se, 
mella soltarse máis ó pelo nestas 
viñetas, Xaquin Marin coa sua 
habitual retranca ou Guitián que 
analisa de maneira gráfica e con 
moito humor negro catro xeitos 
de perder a vida na estrada. Com, 
pletan BD Banda Raul, Miguel 
Calatayud, Xoán Rivas e Isidro 
Ferrer. Bon, en canto a viñeta pu, 
ra, xa que esta é unha revista de 
autor, asi gue aí quedan as aporta, 
cións de Osear Villán, o autor ou, 
rensán que gañou en 1999 o pré
mio nacional de ilustración polo 
seu traballo en O coelliño branco, 
Alfredo López coa sua pequena li, 
ción sobre a relación da banda de, 
señada e o cinema, ou Franck 
Meyer, que asina a contracapa 
cun poema do seu libro Péle,Méle 
Fel. Dito queda polo seu director: 
"un conxunto de línguas que xun, 
tas falan máis alto, agardando a 
que un dia a banda deseñada e os 
seus criadores cheguen a estar no 
lugar que merecen".+ 

Un libro 
cada dia 

~ Lms DIÉGUEZ 

~ngos foron os anos do 
siléncio. A nosa Literatura apenas 
existia na TVG que segue a ser de 
Fraga e non da Galiza. A vermella a 
un ver ainda o trato desigual que 
teñen coas distintas xentes do País: 
os que profesan as suas santas ideas 
levan via ancha; os outros, a 
congostra estreita ou o limbo 
invisíbel. Nestes meses pré, 
eleitorais ainda T ouriño, o seu meio 
amigo, ten voz. Parece o xefe da 
oposición. Pero Beiras nunca fala, 
como se temesen as suas palabras. 
Neste cuadro de cada dia ve-se 
perfeitameri.te como Madrid e os 
seus acólitos galegos queren 
endireitar os resultados de Outubro. 
Agardemos que, como en Euzkadi, a 
nosa xente saiba reaxir coa cordura 
e a simples lóxica, para ser, só para . 
ser. 

Ási que longos anclaron os anos 
do siléncio e houbo crítica 
constante ao mesmo por par¡te do 
sector máis libre dos criadores e 
criadoras. As maseiras onde ¡a 
alguns lles dan de comer tat:Ílpouco 
enchen de todo o bandullo. E un 
dia, ao fin, ollamos a presenza do 
noso libro no telexornal do 
meiodia. Un libro cada dia, na 
pantalla, comentado con br~ves 
palabras. Aplaudimos a~ decisión 
tantas veces reiterada. E un xeito 
efectivo de convidar á leitura no 
idioma de noso, tan debilitado. Un 
pequeno xesto. Pero a nosa 
petición, ou reivindicación, 
colectiva, para sermos própríos, 
daqui. desta literatura 
independente, ia máis aló. O ricto 
non chega. Hai que se librar do 
medo e da orde política cobarde e 
mostrar o rosto e a voz de quen 
criaron eses libros .- Vivi,los desde a 
palabra para entrar mellor na 
história e sacar da cabeza as · 
pantasmas introducidas na 
longuísima educación alteada. 
Coidamos que a TVG non é dun 
señor, senón de todos e todas as que 
a pagamos. Que os traballadores e 
traballadoras han criar tamén os 
seus próprios programas sen 
censura, desde nós, claro. Que o 
director ha ser libre e arriscar,se. 
Que debería ser elixido máis aló dos 
interes~s do partido governante. 

~an, pois, os programas que nos 
acheguen ao noso mundo literário. 
Que os segundos adicados en cada 
telexomal sexan só o inícío do 
tempo e do rosto necesários. Non 
por simples intereses de grupo, 
senón por necesidade obxectiva da 
nosa povoación educada na 
dependéncia tamén literária. 
Fuxirá~se da tentación levada cada 
dia para censurar aos que non se 
consideran do réxime fraguista. 
Non sei, leitora, se es consciente de 
que estou a pe_dir unha televisió~ da 
nosa vida colectiva real. Só iso. E 
moito?+ 

, 
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• Acampalíngua, 
unha proposta 
para dez dias 
de Xullo 
Abriuse xa un prazo de 
inscrición para participar no 
A~ampalíngua 2001, un campa
mento de verán que se vai cel~
brar en Sarreaus do 19 ao 29 de 
Xullo. Organizado pola Mesa po
la Normalización e preparado po
la Asociación de Tempo Libre 
"Mistura", o eixo central do 
campamento é un maior 
achegamento á língua e á cultu
ra a través do xogo e lecer "sem
pre ca obxectivo final de que as 
nenas e nenas que participen 
desfruten dunhas vacacións di
vertidas". Obradoiros, saídas e 
roteiros, veladas; deportes e xo
gos inclúense no programa da 
acampada dirixida a nenos e ne
nas entre 8 e 14 anos. Máis in
formación no teléfono da Mesa, 
o 981 563 885.• 

Xosé Luís Ménclez Ferrin. 

•Homenaxe 
en Trasalba a 
Méndez Ferrin 
Ao escritor Xosé Luís Méndez 
Ferrin foille concedido o último 
prémio T rasalba, motivo polo cal 
se lle rende homenaxe na casa de 
Otero Pedrayo o vindeiro 24 de 
Xuño. Ao mesmo tempo a Fun
dación Otero Pedrayo celebra o 
seu 25 aniversário nesta xomada 
cuxos actos comezan de mañá 
cun concerto da Banda de Gaitas 
e Danzas de Amoeiro e cunha 
misa. O acto literário inclue a . 
apresentación da obra Polos viei
ras da saudade, de Otero Pedrayo, 
nunha edición preparada por 
LuísG. TosareAfonso V. Mon
xardin. Apreséntase tamén o li
bro Co son honradn das antig~ fa-

las, do galardoado Méndez .. 
Ferrin, coa intervención do pre
sidente do Real Académia, Fran
cisco Femández del Riego. Foron 
galardoados co T rasalba en ante
riores edicións Lo is T obio, Isaac 
Diaz Pardo, Pura V ázquez, Boro
bó, Carlos García e Xesus Alon
so Montero, entre outros. + 

•Comezana 
Coruña un foro 
ao redor do 
Festival Mozart 
Comezouo13deXuñooIForo 
Cultural Mozart, unha iniciativa 
_que se desenvolve ao redor do Fes
. tival Mozart, para reflexionar so
bre os distintos aspectos culturais e 
sociais que se desprenden desta ci
ta musical. Carlos Villanueva 
apresentou ao profesor de Litera
tura Jacobo Cortines, que impar
tiu o Mércores 13 Da Uteratura á 
música: hacia Orf eo. O Foro conti
nua o Martes 19 con Bias 
M~tamoro, director da revista 
Cuadernos Hispanoamericanos, e o 
dia 30 celébrase unha mesa.redon
da na que participan Michael Ha
elflinger, intendente e director ar
tístico do festival de Lucerna, Al
berto Zadda, responsábel do festi
val de Pesara, José Antonio Eche
nique, director do festival de Do
nóstia, e Antonio Moral, director 
do Festival Mozart da Coruña.• 

;;. t. 

·•Debate 
en Compostela 
ao redor · · 
das iniciativas 
culturais 
nos concellos 
O Consello da Cultura acolle o 
15 e 16 de Xuño os l11 Encontros 
Cultura e CanceUos, unhas xorna
das de debate que se org_anizan 
en colaboración coa Federación 
Galega de Municípios e Provín
cias. Ademais das conferéncias 
que imparten técnicos de Barce
lona, Valéncia, Portugal e Vigo, 
expoñerán as experiéncias cultu
rais en concellos Benito Losada, 
da Casa da Xuventude de Ouren
se, Pedro A. Rico, de Asfedro en 
Ferrol, Manuel Pérez Rua, do 
concello de Vigo, Alfonso Blan
co, da asociación Xermolos de 
Guítiriz, Avelino Sierra, de Baio-

·9uieírO 
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na, Xoán M. Rey, de Caldas, 
António Carbal, da Límia, Rosá
rio Quintana, de Vilar de Santos, 
e Carlos Alonso, do centro vici
ñal de Valadares, en Vigo.+ 

•Morreu 
Mampaso, 
o pintor abstracto 
famoso polos 
retratos 
Nacido na Coruña hai setenta e 
sete anos, Manuel Mampaso foi 
un dos primeiros pintores 
abstractos no Estado e, sen em
bargo, foi coñecido popularmen
te polos milleiros de retratos que 
realizou para o ABC ou polos 
storyboards de películas como 
Patton ou 55 dias en Pequin. O 
artista foi soterrado o Venres 8 
de Xuño en Madrid. A sua últi
ma exposición antolóxíca cele
brouse en 1990 no castelo de 
Castilnovo de Segóvia e tiña en 
mente unha selección de catro
centas obras para pendurar das 
paredes da Estación Marítima da 
sua cidade natal. Ademais de no 
cinema, Mampaso foi o respon
sábel da escenografia de obras 
como La mordaza, de Alfonso 
Sastre, La camisa, de Lauro 
Olmo, e Romance de lobos, de 
Valle lnclán. + 

•ÜConsello 
da Cultura reune 
a 31 escritores 
Un primeiro volume que terá 
continuidade nun segundo. Este 
é.o proxecto desenvolvido polo 
Consello da Cultura cunha no
va publicación do Arquivo So
noro de Galiza, Poetas e 
narradores nas suas voces, que re-

. ·······································································~················~··············: 
• Noites galegas en Lorient 
con Budiño, __ Luar na Lubre e o Rei de Viana 

Do 3 ao 13 de Agosto desenvól
vese o Festival de Lorient, na Bre
taña, cita xa tradicional para os 
afeizoados ás músicas chegadas 
dos países celtas. Galiza e os seus 
artistas foron gañando ocos neste 
festival ao longo dos anos. Desta 
vez, ainda que sen a 
programación completa, a delega
ción está composta polo Ballet 
Rei de Viana, que actua o 6 de 
Agosto na "Noite de Galiza", 
Luar na Lubre e Xosé Manuel Bu
diño, que comparte o escenário o 
8 de Agosto ás nov.e e media da 

noite. Lorient convertese durante 
estes dias non s6'nunha cita musi
cal, senón nun encontro de cultu
ras nas suas diferentes manifesta
cións ao que se pode chegar por 
terra ou mar. Cursos de diferentes 
instrumentos, cabaret, exposición 
de libros e mosrras de danza ofér
tanse nun programa que ocupa 
case as vintecatro horas do dia e 
no que a animación da rua é fun
damental. Con. toda probabilida
de un dos concertos con máis pú-

. blico será o que ofereza Alan Sti
vell o 5 de Agosto.• · Xosé Manuel Budiño. 

. . . . . . . . 

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

• Debuxos de Ana Pillado en Lugo 
Di a xoven pintora Ana Pillado que debe o seu amor á pintura á sensi
bilidade dun avó que pasou moiras noites en vela con ela amosandolle 
o mundo de cores que xurdia dos seus libros. Hai xa cinco anos que 
ana Pillado comezou a participar en mostras individuais e colectivas 
nas que o carpo, sobre todo o de muller, son obxecto da sua ollada. A 
Galería Sargadelos de Lugo inaugura o 18 de Xuño unha exposi
ción coa sua obra que vai permanecer aberta até o 7 de Xullo, e na 
que se inclue un poema adicado de Manuel Maria no que "xentes, 
causas, paisaxes/fálanche, claman, berran/suplicando que as libertes".+ 

colle textos de trinta e un poe
tas e narradores contemporáne
os coas sua voces nun doble 
CD. No acto de apresentación, 
o Venres 8 de Xuño, a coorde
nadora desta edición Luísa Cas
tro explicou que a selección de 
autores non contara nen con 
critérios academicistas, nen xe
racionais, senón cos que foran 
máis coñecidos e asequíbeis pa
ra o público en xeral. Entre os 
seleccionados, Salvador García 
Bodaño, Luz Pozo, Luís Gonzá
lez T osar, Xúlio López 
Valcárcel, Xavier Alcalá, M• 
Xosé Queizán, Marina Mayoral 
e Suso de Toro.+ 

• O malditismo 
do cinema de 
José Maria Nunes 
noCGAI 
Comezou o Martes 12 de Xuño 
e remata o Venres 15 a homena
xe que o Centro Galego de Ar
tes da lmaxe rende a José Maria 
Nunes, o realizador catalán de 
orixe portuguesa. Vencellado á 
Escala de Barcelona, Nunes está 
considerado un cineasta maldi
to, auto"r dunha obra heterodoxa 
e descoñecida. As películas se
leccionadas son Mañana, do ano 
1957 e mutilada polo franquis
mo no seu momento, Biotaxia, o 
seu título máis coiíecido, Sexpe, 
riendas, proibida no ano 1969' e 
En secreto, amor, do ano 1982. 
Na mesa redonda que ten lugar 
o Venres 12 ás sete e media par
ticipa o próprio Nunes, o presi
dente da Asociación Española 
de Historiadores do Cine, Julio 
Pérez Perucha, e os membros ga
leggs desta asociación Xosé Luís 
Castro de Paz, Xosé Nogueira, e 
Xosé Mª Folgar.+ 

•Aobrade 
Rafael Baixeras 
enLogroño 
A exposición Rafel Baixeras 
194 7 -1989 quedou inaugurada o 
Venres 8 de Xuño na sala Amós 
Salvador de Logroño. A mosrra 
que inclue trinta obras realizadas 
entre 1970e1988, está producida 
polo Centro Galego de Arte Con
temporánea, e está é a sua segunda 
itineráncia, tras pasar por Segóvia. 
Baixeras desenvolve a sua carreira 
fora de Galiza, ainda que expuxo 
co colectivo Atlántica nos anos oi
tenta, xunto a Antón Patifio, 
Menchu Lamas e Freixanes. A ex
posición estará aberra na capital 
rioxana até o 15 de Xullo. • 

• O COO estrea 
Mar revolto, 
sobre o secuestro 
do Santamaria 
O teatro Campo Alegre do Porto 
acolleu o Sábado 9 de Xufio a es
trea da obra Mar revolto, cuxo au
tor Roberto Vidal Bolaño, recria o 
secuestro en 1961 do buque de pa, 
saxeiros Santa Maria por parte dun 
grupo de galegas e portugueses que 
protestaban polas ditaduras salaza
rista e franquista. A montaxe está 
dirixida por José Martins e nela 
participan dous actores galegas, 
António Simón e Mónica Cama
ño, máis cinco portugueses, xa que 
o espectáculo está coproducido ta
mén por Teatro do Noroeste de 
Viana, a Companhia de Teatro de 
Braga e os festivais FITEI e Festei
xo. A obra.exibirase en Compos, 
téla do 14 ao 17 de Xuño para co-

. mezár a xirar polo país.• 

l 
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Celebración 
da vida e 
da palabra 
Título: Libra. 
Autor: Gonzalo Navaza. 

Edita: Galaxia. 

Gonzalo N avaza non é un dos 
nomes máis coñecidos da nosa 
literatura, pero si un dos máis 
interesnates. T ampouco o seu é 
un corpus literário con moitos 
títulos, pero cada un deles posue 
unha personalidade tan caracte
rística que p rmite falar da ori
xinalidade en grao umo, algo 
non moi frecuente nun mundo 
no que a uniformización mani
pula todo. Fábrica íntima (1991) 
d ixaba v r a un poeta hábil no 
man xo d recur os para a ex
presión da paixón íntima atra
vés da p lisémia das causas, es
culcando n interior da pala
bra para tirar cada un dos eus 
sangues no seu sabor. A palabra 
volverá er o centro de A torre 
da derrota ( 1992), libro de palín
dromo (ver o que licios de de
rei ta a e querda din exactamen
te o mesmo que lides de e quer
da a dereita) que amasa ben ás 
claras o gasto pola perfección 
fromal e tamén un espírito in
trépido que leva ao autor a desa
fios realmente difícile . Menos 
alardes habia en Erros e T ánaws 
(96), a sua entrega narrativa, 
pero este monllo de relatos (me
llar, cantos) de final sorpren
dente e léxico, escrito sen efec
ticismos e cunha arquitectura 
cau al moi planificada, é un dos 
mellares título da narrativa 
breve do noventa. Elucidário 
(99) era deica agora a ua derra
deira entrega, e a palabra volvía 

NARRATIVA 

Gonzalo Navazo. 

er o centro xogando tanto co 
significante como co significa
do, un repertório léxico singular 
novidoso para a nasa literatua. 

Vimos de debuxar a imaxe dun 
deses poucos escritores que ha
bitan nas fronteiras dun sistema 
literário, o noso, moi virxe en 
certos labores (ás veces habi
tuais noutra literaturas normali
zadas, diacrónica ou sincronica
mente) e que convida a ocupar 
asentamentos formais e/ou te
máticos. Ademais o éxito soe ser 
comapñeiro en cada título. Por 
iso a navidades editoriais da au~ 
toria de Gonzalo Navaza xeran 

ansiosas expectativas; por iso e 
porque sempre demostra habili
dade (ás veces pouco comun) no 
manexo dos recursos literários 
oportunos. 

Os 33 poemas de Libra fl.uen co
mo o ímpeto manso dos grandes 
rios, imparábel. 33, como 33 
eran os anos de Cristo cando co
mezou a sua nova vida desposui
do de mortal carne. Non é ca
sualidade, senón casualidade, 
aqui tamén hai un antes e un 
despois que non se sabe como se
rá pero que se ve optimistamen
te se se " ... confia na propia espe
ranza) antes ca nos sinais/ que 

NARRATIVA 
, 

A memoria Jo boi 

garantan ventura ... ", Declárase 
xa no poema que . abre o libro. 
Despois, no segundo poema, cer
tifícasenos que hai uns novos 
ollos ("Na madura estación, no 
tempo da vendimia/ regresas ó 
lugar e alí te recoñeces/nas. voces 
dos demais"). Esperamos, polo 
tanto, un poemário que, desde o 
presente, se proxectará cara ao 
pasado e tamén cara ao futuro. 
Como é. Pretender esquecer o 
pasado, ademais dun erro seria 
inxusto con todo aquelo que nos 
axudou a ser quen e como so
mos; o pasado merece o naso 
respeito, recoñecemento e ta
mén cariño. O peor do pasado é 
a melantolia (por exemplo: 
" ... Afouto corazón, non me 
abandones/ ós vicios moles da 
melanco-
lía ... ", (pax. 
69), ou " ... an-
tes de mergu- Un 
llamas para poemário 
sempre no vi- fondamente 
cio / da me-
lancolía) se 
deixamos que 
esta nos lastre 
os pasos. Por
que este é un 
poemário 
fondamente 
vitalista, que 
ere na vida e 

vitalista, 
que ere 
na vida e na 
posibilidade 
da felicidade. 

na posibilidade da felicidade, 
1'Perderase o remol de quen fala 
das flores; / mais virá a primave
ra" (pax. 29) Poemário gozoso, 
optimista, triunfal,_ sereno, cos 
pés ben chantados na terra pois 
sábese que o que hoxe somos 
tanto é froito das experiéncias xa 
vividas como dos soños e espe
ranzas que nos alimentan os dias 
que ainda non viñeron. De ai, 
un despois do outro "Mamá, ai 
mamae", "Tópica da casa", esa 
homenaxe á terra nativa, ou 
"Bulleiro da Ponte Campaina", 

(Pasa á páxina seguinte) 

Xosé Vázquez Pintor 
A memoria do boí Xosé Vázqúez Pintor . . , >'C.~J<·· . ,_ .. ,,,, "'"'/fa.;, 
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canta de libros 

Interioridades 
de Xapón 

' .. 

Miguel Anxo Murado viaxou a terras 
niponas pero o seu Cademo de Xapón 
"non pretende ser un libro sobre Xa
pón e menos ainda unha 
análise dese país -----
e desa cultura, o 
que estaría fara 
das miñas posi
bilidades. Son, 
simplesmente, as 
notas tomadas 
durante unha es
táncia, de manei
ra desordenada 
pero ao mesmo 
tempo cunha lóxi
ca interna: a da im
presión, a do 
impulso do momento". Como un ob
servador curioso, atento, Murado vai 
descrebendo as pautas de 
comportamento, os rituais, a lingua
xes, . as cerimónias, a alimentación, 
etc. En Galaxia.• 

'Relatos de Katherine 
Mansfield 
Nacida en Nova Celándia, no ano 
1888, Katheri.ne Mansfied foi unha es
critora anovadora e 
unha muller cons
óente das normas 
sociais que restrin
xian a sua liberda
de. Xerais publica 
na colección "As li
teratas" As filias do 
defunto coronel, 
tres relatos: o primei
ro do mesmo título, 
Estar no ceo e A festa 
no xardín. Segundo a 
tradutora e prologuis
ta Teresa Caneda, os con tos de Mans
field caracterízanse polo uso simbólico 
dos obxectos e polos poucos detalles 
descritos que contribuen máis a suxe
rir que a desenvolver unha trama.• 

Autores de Ribadeo 
Autores ribadenses en lingua galega é 
un manual editado polo Instituto Dio
nisia Gamallo Fierros, que ten a in
tención de 
divulgar aos es
critores da.zona. 
Ante o descoñe
cemento xeral, o 
traballo fo¡ enco-
mendado a un 
grupo de seis alu
nas e un aluno, 
que realizaron un
ha guia de autores. 
A relación destes 
inclue a Daniel 
Cortezón, Louren
zo Fernández Prie
to, Luz Pozo, Antonio e Xavier Rodrí
guez Baixeras, Camilo Valdehorras, 
Santiago Jaureguízar e Ana 
Cp.stelao.• 

Os cantos do avó · 
Nena de flan, de Xoán Babarro, resul
ta ser unha homenaxe aos cantos, ás 
narracións que escoitamos 
cando pequenos e 
que xa nunca se 
van da cabeza. N es
tas páxinas unha 
nena, que padeceu ::i. 

tristura da marte do 
avó cando tiña nove 
anos, lembra as his
tórias que este lle 
contaba. Así apare
cen unha morea de 
personaxes amigos: a 
nena de flan, o bufo 
esquimó, a serpe Ña
caniná, a fada Silasol, 
a gatiña Dalmacia e alguns máis. Para 
visualizar as histórias están as ilustra
cións de Xan López Dominguez. En 
Obradoiro-Alfaguara. • 
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Ceri-ia 
Revista galega de ecoloxia e 
meio ambiente 

Nº 32. Primavera de 2001. Prezo 450 pta. 
Edita: ADEGA. 

O tema principal deste número é a agro
ecoloxia. Manuel Soto fai un informe 
sobre a situación da agricultura ecolóxi
ca en Galiza. Elvira Cienfuegos desmiti- · 

fica as bon
dades dos 
alimentos 
transxéni
cos. Noutra 
orde de 
cousas, 
Henrique 
González 
explica a 
epidemio
loxia do 
mal das 
vacas to
las. An
tón For-

tuna critica o proxecto de 
construír unha planta de gas na ria de 
Ferrol. Ramón Varela estuda a 
evolución da chúvia ácida en Europa. 
Antón Masa recorda o delito conÚnuo 
das Celulosas de Pontevedra. Emílio . 
Ínsua prosegue a análise dos aspectos 
ideolóxicos na obra de Castelao. + 

Don Golfiño 
N 2 5. Maio de 2001. Prezo 300 pta. 

Dirixe: Alícia López. 
Edita: Colectiyo Ecoloxista do Salnés. 

Este número está adicado integramente á 
orixe xeolóxica das rias galegas e ao seu 
ecosistema particular. Grácias a práticos 

gráfic"os, ilustra
cións e cadros 
explicativos, dá
se conta da evo
lución histórica 
da formación 

· <lestes aciden
tes xeográficos 
e o sistema na
tural de cons
trución dos 
continentes. 
Este cademo, 
pensado para 

a divulgación de grandes 
temas ecolóxicos, co115egue nesta edición, 
cunha linguaxe amena e un rigoroso sen
tido científi.co, botar luz no mistério da 
criación da terra, tal e como a entende
mos. + 

Terra 
N 2 9. Abril de 2001. De balde. 
Dirixe: Xosé Veiras. 

Edita: Federación Ecoloxista de Galiza. 

Lucia Méndez analiza o mal das vacas 
tolas e estuda a sua relación con Galiza. 
Francisco Sierra-Abraín fala do estabe
lecemento do Parque Nacional das illas 
atlánticas. Xosé Veiras chama a · 
atención sobre os maos usos das rias. A 
asociación xuvenil Taina apreséntase a 

si mesma, inicia
tiva ecolóxica 
do concello 
de Oleiros. 
Neste mesmo 
sentido, Lito 
Andióndá 
contado 
traballo da 
Asociación 
Naturalista 
para a In
vestigación 
e Defensa 
das Aves 
(Anida), 

criada en 1992 en Silleda. 
Entre outros temas que se atinxen, des
tacan as axendas mundiais na 
protección da natureza, que arrancaron 
do Cúmio de Rio de Janeiro en 1992 e 
culminarán o próximo ano.+ 

(Ven da páxina anterior) 

"Na tumba do pai" ... e posibel
mente "Ad perversos"?_ De aí ta
mén o poema inmediatamente 
anterior ao grupo que acabamos 
de citar, "Sermos rústicos", ho
menaxe á vaca (animal a quen 
debemos tantos todos) e ao 
mundo rural, labrego. Homena
xe, várias veces empregamos xa 
esta palabra e ainda volveremos 
a facelo porque en Ubra (esa no
va era) Gonzalo Navaza home
naxea todo o que na sua vida pa
sada foi importante. Entre elas 
está a literatura. Todo o poemá
rio recende a celebración da pa
labra, tódo o poeil)ário agradece 
o don da palabra. E, ademais un
ha clara homenaxe á literatura 
galega en xeral e certos autores 
en particular. Desde a época tro
badoresca ("Mater Luna") e a 
sua transformación nos malaba
res verbais de cando os Séculas 
do Siléncio (por exemplo "Co
rren~e circular", que homenaxea 
a Meendinho, pero con moitos 
máis exemplos porque a Gonzalo 
Navaza encántalle xogar coa lin
gua), o Rexurdimento ("Anagra
mática" vive de Rosalia e de 
amor á lingua) ou o Século XX 
(Homenaxe" é unha fermosísima 
e sentida homenaxe a Novoney~ 
ra) ou a tradición oral popular 
("Cantares" ou "Mamá, ai ma
mae"). 

.G~~O 

Libra é tamén un poemário moi 
variado, antítese da monotonia. 
Nel atópanse tanto o clasicismo 
de poemas escritos en alexan
drinos (que gosta combinar con 
heptasílabos ou pentasílabos) 
como outros de versos total
mente libres, poemas rimados e 
poemas sen rima, poemas de vi
vaz ritmo e outros máis repou
sados, poemas onde o xogo lú
dico coa língua é o centro (sen 
desatender, eis a marabilla, o 
plano do .contido) alternan con 

outros de temática fonda e gra
ve, poemas de disposición espa
cial clásica e outros de factura · 
caligramática. Sempre condu
cindo con mestria o ritmo, aga~ 
rimándoo pois a pesar dos xo
gos experimentais estes nunca 
dan a impresión de seren forza
dos senón moi naturais e pró
prios de quen ama a lingua e vi
ve cada unha das suas posibili
dades de expresión c0mo un 
milagr~ cotián. Gonzalo Nava~ 
za obséquianos unha· poesía go-

ANOSA TERRA 

zosa, madura, apaixonada, lúdi
ca, triunfal, atravesada de rosas, 
de chaves, de palabras e de es
peranza, unha poesia que sabe 
potenciar a dimensión sonora 
da palabra e do verso pois a po~ 
esia de Gonzalo Navaza no é só 
para ler cos ollas, é para sabore
ar os ecos da palabra resoando 
(petando, bicando) nas molé
culas cardíacas do noso 
cerebro.+ 

XOSÉ M. EIRÉ 
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Cesária E vora 
~ 

'A morna é a saudade. 
de Cabo Verde' 

-0- CARME VIDAL 

Cize. A diva dos pés d~scalzos. A raiña da moma. A embaixadora de 
Cabo Verde. Cesária Evora ten mil nomes. Ela aceita cada un deles. 
Aceita case todo. Boa parte das perguntas responde desa maneira: 
"Eu aceito". Camiña lento e fala repousado mentras mestura poucas 
palabras con moitos cigai:ros. O éxito mundial que está a ter a cantan, 
te caboverdiana non parece ter deixado nela moita pegada. Dos gran, 
des escenários regresa, de cando en vez, aos portos nos que comezou a 
cantar no seu Cabo Verde natal, terra de mar e música saudosa. 

"Comprendo, mais non gosto 
falar portugués". Cesária Evora 
só quere falar creo1.Jlo, a sua lín, 
gua caboverdi~ que se co, 
munica, axudada por unha in, 
térprete que a acompaña. Non 
engade maiores explicacións a 
sua adverténcia prévia. Pero a 
cantante caboverdiana non pre, 
cisa que as perguntas sexan tra, 
<lucidas. Responde nada máis 
son formuladas e, cando nun 
momento a intérprete se ausen, 
ta, ela contesta nun portugués 
fluido. A chamada embaixadora 
de Cabo Verde ten outras ra, 
zóns para se expresar en creou, 
lo, a língua das suas cancións e 
da cultura que ela, fora das fron, 
teiras, _representa. 

O seu éxito europeu leva a dicer 
que, en certa maneira, axudou a 
situar a Cabo Verde no mapa. 
Ela volve aceitar, como admite 
ser a persoa rnáis coñecida do 
seu país. No ano 1985 foi para 
Portugal gravar un disco e desde 
ali saltou a Paris, verdadeiro 

• motor desde onde a sua música 
partiu para ser coñecida en toda 
parte. Un millón de emigrantes 
ten Cabo Verde pero a cantante 
non se considera unha máis de, 
les. "O noso é un país pobre, 
non hai traballo e entón mar, 
char é buscar unha vida me, 
llar". Ela, pola contra, nunca 
abandonou a sua illa onde está 
a casa na que catro xeracións 
xiran ao seu redor. 

Contan que os caboverdianos 
choraban no concerto do Porto. 
"Pode ser porque ao sentir a 
música teñen saudade da sua te, 
rra". Non hai nen un asomo de 
sobérbia na sua fala e mesmo se 
bota en falta algun engolamen, 
to para quen é unha das grandes 
damas da canción do momento. 
N on precisa. Por que vai desea!, 
za? "Non gosto dos zapatos, é a 
miña nature.z a". Sabe que é 
máis coñecida que o primeiro 
ministro do seu país? "Non sei, 
pero si que a miña música gosta 
e que se acosturna dicer que Ca, 
bo Verde se coñee~ máis palas 
miñas cancións" . E certo que 
volve cantar nos mesmos locais 
nos que comezou? "Se estou alá 
vou aos mesmos sítios, moitas 

veces o dono mudou pero se eu 
quixer, podo cantar". 

O abrazo da moma e o mar 

É a grande voz da moma, a rnúsi, 
ca que espera que algun dia sexa 
tan internacional como o tango 
ou o bolero. "Pode par_ecer triste 
porque fala de cousas sérias que 
acontecen na vida pero o povo 
caboverdiano non é triste", afir, 
ma. E é ao falar das suas can, 
cións cando explica as razóns 
polas que fai escoitar a sua lfn, 
gua creoula nos lugares onde ac, 
tua: "é a miña cultura e é a que 
teño que defender. A inda que 
non se entendan as letras das 
canció.ns, o sen timen to chega". 

Mindelo é unha povoación rexi, 
da polo mar, presidida por unha 
grande baia. Partos situados no 
carniño das grandes rotas de na, 
vegaciórt nos que o tráfego de 
embarcacións non ten descanso. 
"O mar é moi importante e está 
presente nas nosas vidas. Estamos 
rodeados-por el nas nosas dez 
illas". Con dezaseis anos, Cesária 
cornezou a cantar nos bares a ren, 
te do mar e nos barcos. "Teño 
bons recordos dese tempo no que 
cantaba para estranxeiros, había 
moito rnovimento". A imaxe de 
Cesária a cantar para os mariñei, 
ros que atracaban en Mindelo 
provoca a pergunta de se algunha 
vez daquela pensou no éxito que 
a sua música podia ter fora: ''Via 
como lles gustaba aos estranxei, -
ros e diciame que se algunha vez 
chegaba a cantar fora podia pasar. 
Nunca ninguén me prometeu, 
nunca procurei pero aconteceu". 

Aconteceu e ela continuou a 
cantar a moma, a música da sua 
terra da que é intérprete privile, 
xiada. "Canto a miña tradición, 
non gosto das causas comerciais. 
Pero en Cabo Verde hai rnoitas 
cantantes, non son eu soa", 
aponta. É tarnén unha grande fi, 
gura agora no seu país? "Xa era 
coñecida ali antes de que os 
rneus discos se vencieran fora", 
responde. Defende que os· cabo, 
verdianos teñen na música unha 
das suas grandes riquezas. "Ta, 
mén no mar e no clima. Eu gas, 
to, se tiveramos ouro ou dia, 

Desde que nunha ocasión, na 
bisbarra de Bergantiños, apare, 
ceu unha praga de serpes e santo 
Adrián as recluíu debaixo da 
Pedra de Gundimil a xente gár, 
dalle devoción. 

Santo Adrián contra o maligno 

O santo andou por estas terras 
de mariños para con verter en 
maligno un an imal a quen antes 
os paisanos tiñan por xénio pro, 
tector das augas, e como tal 
honraban na procura de propf, 
cios ventas no mar, e de ríos 
claros e fecundos na terra. 
Adrián, coa Biblia aberta, con, 
venceunos de que a serpe era o 
diaño . Convenceunos e guiou, 
nos tan ben, que desde aquela, 
cada 16 de xuño, en Malpica, 
lévano en procesión, desde a 
igrexa parroquial, percorrendo 
as ribeiras do mar, ata o santua, 
rio, fronte ás illas Sisargas, onde 
os romeiros se encomendan a el 
para remediar os males do corpo 
e da alma, xa sexa asistindo á 
misa, ofertando exvo.tos ou la, 
vándose na fonte próxima as 

chagas e as verrugas, con panos 
que logo deixan a secar nos ar, 
bustos do telúrico entorno. 

Non sei que dirá santo Adrianci, 
ño destes ritos, cos que a <levo, 
ción popular lle pide favores e tra, 
ta de conquistar a súa intercesión 
diante das rnáis altas xerarquías 
celestiais; a el precisarnenteí que 
se enfrontou ao mesmísimo empe-
rador por non estar de acordo con 
iso de adorar estatuas e morreu 
proclamado que só se debe vene, 
rar ao Oeus pai de Cristo. 

Adrián foi en vida capitán do 
exército romano, e estaba casado 
con Natalia, unha muller que 
profesaba o cristianismo, como 
unha solución pacífica para cam, 
biar o vello sistema imperial. 

Cando polo -seu cargo lle tocou 
presenciar, e incluso dirixir, as 

torturas que o emperador man, 
clara aplicar a un grupo de cris, 
tiáns rebeldes, tan sorprendido 
que quedou da fortaleza con que 
aqueles soportaban o martirio, 
que decidiu unirse a eles, capita, 
neando e confesando a súa ads, 
cripción ao cristianismo. 

A ousadía custoulle o cárcere, 
como se dun vulgar inimigo da 
patria se tratase, e Natalia, be, 
neficiándose dos antigos subor, 
dinados do seu marido, ía cada 
día a consolalo, disfrazada de 
home, animándoo a permanecer 
fiel na súa rebeldía. 

A base de zorregarlle con fustas 
de nervios de boi, os xuíces non 
conseguiron facer ben do insu, 
rrecto, senón que aínda el ousou 
censuralos: 

- Se eu, por non aceptar a uns 

deuses falsos, teño que soportar 
esta tunda, imaxinade a que vos 
agarda a vós, por non respetar 
ao Deus verdadeiro. 

Como as torturas aplicadas 
non lle facían volver ao rego, 
os verdugos decidiron macha, 
carlle os pés a marteladas, e xa 
nas portas da agonía GOrtáron, 
lle as mans. 

E como tantas veces pasou, a in, 
tervención divina chegou tarde, 
pois no intre en que o seu cadá, 
ver e o dos outros mártires que o · 
acompañaban ían ser arroxados a 
unha fogueira, o ceo permitiu que 
un vagallón de auga irnpedise a 
incineración, e daquela, as mulle, 
res de cada un, recolleron os cor, 
pos para agochalos ata que corre, 
sen mellares ventas; mentres N ª' 
talia buscou refuxio na súa casa 
levando corno reliquia unha das 
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mantes estariaJ:UOS en guerra to, 
do o dia. Mellor asi, hai máis 
calma. N inguén nos chatea nen 
nos quere explotar" afirma, sen 
deixar de mirar para Angola. 

Sao Vicente di Longe 

Évora estivo de xira na Galiza 
apresentando o seu último disco 
Sao Vicente di Longe. "O título é 
o nome da música dun cabover, 
diano que viviu moitos anos en 
Angola e ten saudade da sua 
illa", explica. De novo a sauda, 
de, que comparte cos cornpatrio, 
tas qu,e andan polo mundo. Ce, 
sária Evora confesa que nas suas 
auséncias bota en falta sabores e 
olores e non é difícil que procu, 
re, por exemplo, os restaurantes 
caboverdianos afincados en París 
ou Lisboa. 

No novo disco introduce ritmos 
que veñen doutros ares e buscou 
a compaña de músicos como Ca, 
etano Veloso ou Pedro Guerra. 
"Cornezamos a facer iso en Café 
Adántico. Cubanos, brasileiros e 
caboverdianos teñen ritmos rnoi 
parecidos e é óptimo que se faga 
iso. Continuo cantando a moma, 
a nosa música tradicional pero 
sernpre é boa ter un intercárn, 
bio'', comenta, sabedora tamén 
de cerra crítica que larnentou a 
"mestura" do seu último traballo. 

Fala e non para de fumar. Prefi, 
de un cigarro tras outro e, en di, 
rect;o, compróbase por q.ue can, 
do se fala de Cesária Evora é 
obriga referirse ao tabaco. "Dei, 
xei o alcol, pero non, co cigarro 
non podo. Perdin até un Merce, 
des. O rneu produtor díxorne que 
se deixaba de fumar me regalaba 
un coche e mesmo asi non fun 
capaz". Non conseguiu ou n en 
siquer tentou? "T entei. O pro, 
dutor pensou que tiña parado e 
é que estaba a fumar ás agacha, 
das até que un dia me descubriu. 
Lá fo i o meu Mercedes". Nalgun 
momento dixo que por volta de 
tres anos se retirarla dos escená, 
rios. Agora desminte rotunda. 
"Vou cantar máis cen anos ... pe, 
ro creo que iso non é posíbel". E 
marcha camiñando lento cos 
seus sesenta anos, case descalza 
no máis luxoso hotel de Vigo.• 

FRANCISCO ANT. VIDAL 

rnans amputadas ao seu esposo. 

Cantan as haxiografías que, 
unha vez viúva, Natalia fo i 
pretendida en matrimonio por 
un tribuno, pero ela, fiel á me, 
moría do marido, a quen lem, 
braba cada día mirando a man 
qúe conservaba na cabeceira 
do seu leito, fuxiu para Cons, 
tantinopla. 

Non puido o pretendente alean, 
zala, pero cando xa navegaban 
polo mar, acercóuselles un pesco 
para lles recomendar que cam, 
biasen de rumo porque ían en di, 
rección contraria, e cando xa ían 
virar, o defunto Adrián, apare, 
ceu sobre cuberta para asegurar, 
lles que aquel condenado non 
era máis que un diaño embauca, 
dor e tramposo, e o barco debía 
ir como ía, e el mesmo, capitán 
de demostrada experiéncia hu, 
mana e divina, para asegurar a 
chegada a porto libres de mal, 
carniñaría diante deles sobre as 
ondas ata Constantinopla.+ 
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Comezaron hai vinte 
anos en plena febre do 

tecno. Reivindicaban 
un lugar de priviléxio 

para a guitarra rítmica. 
A história dos Suaves, 
xa emblema da cidade 

de Ourense, comeza cos 
irmáns Domínguez e 

chega até hoxe. En 
intern~t ao teclear o no .. 

me do grupo, aparecen 
deceas· de páxinas, moi .. 
tas delas realizadas por 

rapaces que non 
naceran no ano 1981. 
"As veces extráñanos 

que alguén de dezasete 
anos poda entender 

~ J 
temas como Parece que 

-fue ayer", di Carlos Do .. 
mínguez, Charli, funda .. 
· dor, baixistL! e portavoz 

suave • . 

Os Suaves 
. 'O rock non é património dos músicos de vinte anos' 

"Non queriamos destubrir o camos temas moi potentes. Hai "calidade literária ao rock, son o seu traballo. Estabelécese un Terence Tren D' Arby vendeu 
mundo, só queriamos que nos momento que trastocan o rumo letras de cantautor tocadas a ou, orzamento dependendo se ven, moito do primeiro disco; do se, 
escoitaran. lnteñ.tabamos facer dunha vida, e para nós iso foi tro ritmo. Cando falo coa almo, demos tantos ou cantos discos. gundo, obrigaban a mercar cen. 
versións de Neil Young, de Sex determinante. Lembro aqueles fada, síntome ·triste que a xente Non traballan co corazón, . todo Non tiña diñeiro para pagalos, 
Pistols, de Jimi Hendrix. Era a cinco milleiros de cabezas be, tarde tantos anos en descubrilo. é pragmático. Desfan os discos, asi que me dixeron que podía 
nosa ilusión. O grupo ainda se rrando. Recebemos moi boas Non irnos dicer que somos un sacan materia prima deles en devol velos. O ordenador marca 
mantén por esa paixón", remar, críticas e, despois, Ángel Casas grupo de xuventude, penso que troques de aguantar con eles, xa cen discos en cada tenda de Es, 
ca Charli. Moita xente non sabe chamounos para o seu programa pertencemos a vidas enteiras de que hai bandas que venden a paña, pero non son a cifra real 
que Y osi, o cantante, e Charli Musical Express. O disco Esta vi, persoas, coas que compartimos o longo prazo. A primeira compa, · dos vendidos. Os xornalisrns 
son irmáns, pero ainda é menos da me va a matar gravouse por, primeiro ligue, a primeira festa, ñia coa que editamos segue vi, musicais non se adican a des, 
coñecido que houbo un terceiro que os meios de comunicación o primeiro coche, o primeiro na, vindo, en parte, dos nosos pri, mentir as mentiras dos super, 
Domínguez. 'D pequeno chegou comezaron a fa lar de nós". cemento dun fillo. Neste ponto meiros discos e querenlles mer, vendas ou dos números un das 
a gravar a bateria no primeiro~ da conversa, Charli Domínguez car os masters. Non os venden". rádios. Nirvana movía e en oito 
disco. Foi un dos primeiros en Vinte anos despois, os leitores abre un sobre de fotos. Son de millóns de discos, Metallica en 
sair espido no escenário. O cuar, da revista Heavy Rock votan aos Aurelio, un dentista de Astú, Sen alardes promocionais, os doce, e Madonna vende tres. 
to irmán non entrou poque ~on Suaves como mellor grupo de di, ries. "Vetinos setenta e catro ve, discos dos Suaves abalan entre as • Sen embargo, semella que a que 
quixo-senón seriamos os Domin, recto do século. Charli Domín, ces. Ten unha caravana que se setenta e oitenta mil cópias ven, máis vende é ela". 

<"1 guez Brothers Band", di. Hoxen, guez repite continuamente que chama Suavemobil II. En Valén, didas. Unha cifra respeitábel no 
dia, ademais de Y osi e Charli, os sen "a nosa xente" non chega, cia ternos un clube de fans cuxo mercado español. "Levamos vin, Que canción quitar? 
suaves son Gelo Bárrio, o bate, rian a onde están. "As estrelas presidente é un avogado. Xa é te anos facendo unha música 
ria, Alberto Cereixo, guitarra córnochas todos os dias na sopa. un amigo e funlle á sua v9da. En que non está de moda. N ós te, T eñen dificuldades para preparar 
solista, e, tras a recente marcha A prepoténcia é absurda. Hai Bilbo chegarnos a asinar un au, mos un lumpen, que nos merca un repertório cun público que 
de Montxo Costoia, entra na qqe ser moi agradecido a alguén tógrafo a unha persoa de 64 nada máis sair os discos, os que non quer que eliminen os ternas, 
banda Fernando Calvo. que aforra cuartos, que vai en anos. Perguntárnoslle se era para se achegan a ti e che din teño to, himno. "Tiñamos un fan que in, 

coche ou a dedo e vaiche facer o seu fillo e . díxonos que non, dos os discos e levo dez anos esper, sistia en que nunca deixaramos 
Se hai un concerto que sempre é sentir deus durante duas horas". que xa nos vira catro veces, pero tándome co Siempre igual", conta. de tocar Siempre igual, o resto do 
citado ao referirse á banda ou, que se quedaba atrás. Moitos Aos Suaves góstanlle os bares, as repertório dáballe o mesmo. Bus, 
rensá é o que tivo lugar en De, fans comezaron dando brincos pedras e as ruas da sua cidade camos cancións que vaian crian, 
cembro de 1981 na Coruña, co, Unha ollada, unha história nas prirneiras filas para, despois, natal; só unha vez a compañia do unha atmosfera, pero a cada é 
mo teloneiros dos Ramones. "Ja, ir pasando para atrás e deixando pediulles que viviran en Madrid, roáis difícil. Cal quitas? Dolores? 
mas como gupo karnikaze, os te, Cando estoupou o conflito na sitio aos máis novos", di con fa, pero rexeitaron a proposta. O 15 Siempre igual? Son moitos discos 
loneiros dos Ramones noutros vella lugoslávia, xurde unha chenda o baixista ourensán. de Xuño, para o concerto das e cancións para escoller", sinala. 
lugares foron botados a botella, canción corno Horror en la cola festas de Ourense, a equipa de As bronca iniciais xa están supe, 
zas. Daquela habia concertos del pan, outro terna, Ourense, Bon trato; son chegará de Valéncia e " van radas e, excepto a dunha enfer, 
moi violentos. Buscaban un gru, Bosnia, está adicado a un rapaz ser eles os que leven un cachan, rnidade ou acidente, Os Suaves 
po e, através dun amigo de Ou, que morreu dentro dun tanque, pouca promoción deo fino pola viaxe". teñen clara a sua continuidade. 
rense, que foi o que nos pagou o Dolores se llamaba Lola existiu na "A xente ten que acosturnarse a 

,,.. primeiro disco renunciando a realidade e Malas noticias partiu Co disco Malas noticias, en Nos primeiros anos, segundo ver a músicos de sesenta anos fa, 
mercar un coche, escolléronnos dun suceso en Granada, no que 1993, corneza a relación do gru, lembra Charli, chegaban a in, c~ndo rock. Por que a Caballé 
como teloneiros. Nós só tocara, un cruce de olladas significou a po ourensán coa multinacional sultalos pala rua. Ainda se quei, ou Sinatra poden cantar? Ou 
rnos nalgunha sala dun amigo, rnorte a coiteladas dun rapaz . Polygram, calificada de "boa", xan agora do maltrato que rece, Eric Clapton, Chuck Berry e 
non tiñamos nada do mercado. "Nós non irnos nen de vaia vaia ainda que con maticés. "Nunca ben certos grupos. "Non aturo J ohn Lee Hooker? O rock non é 
Pensamos que ben! irnos ver aos aqui non hai praici, ou Hawai, quedas contento porque asinas aos críticos que atacan á xente património dos de vinte anos. É 
Ramones gratis. Fixernos un re, Bombai. Pero como se poden es, un contrato no que ambas partes que empeza", di para, acto segui, como se alguén me di que non 
pertório de trinta minutos, antes creber esas cousas aos trinta poñen condicións. No apartado do, facer unha reflexión sobre o podo levar un pantalón vaquei, 
rnetérannos nun camerino e dé, anos? Tamén hai que ler para artístico,· nunca se rneteron. Pe, entramado de favores, dádivas e ro. Por que outros poden levar 

. ronos un chupito de whiski an, ser músico, non só tocar o ins, ro se nos queixarnos de que hai falácias do mundo do rock. "O un traxe de Arrnani? Estamos 
tes de sair. lamas de nada, abso, trurnento", di o baixista. poucos anúncios ou de que non rock duro non ten confeti ao seu preparando xa os temas para o 
lutarnente i~conscientes. A ig, promocionen ternas corno Pala, · redor. Eu tiven unha tenda de vindeiro disco e hai roáis asina, 
noráncia faiche ser valiente. T º' Engade que os Suaves déronlle bras para Julia, dinnos que ese é discos e póñoche un exemplo. dos", afirman.• 
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O exemplo de don Francisco _Asorei 
Nun receso das Xomadas sobre 
Ramón Cabanillas, en Camba
dos, penso visitar a mostra per
manente que explica ¿por qué o 
noso Instituto se chama Francis
co Asorei? O Instituto cambadés 
de bacherelato, claro está, que 
leva o nome do máximo artista 
nado na nobre vila. Escribo en 
vísperas da miña viaxe alí, e lo
go de ler a ampla información 
que publicou A Nasa Terra a 
mantenta disa oportuna exposi
ción. Pois venme adrede ligar, 
tras o exemplo do sumo poeta 
Cabanillas, o de seu ilustre cote
rráneo, o mestre Asorei. 

Qando o racismo nazi ainda 
nin siquera proxectara facer 

maior matanza da histo
ria, o sustantivo raza ainda non 
causaba grima o usalo; coma ocu
rría o 12 de octubre, co Día da 
Raza (idea do Presidente arxenti
no lrigoyen), transformado logo 
en Festa da hispanidade. Dise xei
to os galegas conscentes non ti
ñan o menor reparo en honrar a 
Cabanillas nomeándoo poeta da 
raza; e asi:mesmo a Paco Asorei es
cultor da raza. Moita casúalidade 
era que o literato e o artista que 
mellar representaban a raza galega 
fosen os dous natu.rais de Camba
dos. E non hai dous sen tres ... 

Foi na inauguración do monu
mento a San Francisco, diante 
do seu convento compostelán, 
onde culminou aquil paralelis
mo racial. Mentras que Asorei 
labrara tal pétrea exaltación en 
Santiago do Poverello de Asís, 
Cabanillas cantouno alí con 
mística unción e prégalle que 

benzoa esta terra que é tan tua, 
por homilde o por probe o por gallego! 

Por se fose pouco, outro camba
dés, Isidoro Millán, o orador da 
raza - non hai dous sen tres- é o 
mantedor do acto, pronuncian
do un grandilocuente discurso, 
no que o famoso criminalista su
blimou a súa insólita facundia. 

Pero, xa os anos ian tomándose 
máis horrfbeis. Axifia, nin os 
Alvite se arricharán a chamar o 
poeta, escultor, orador da raza, a 
Cabanillas, Asorei, Millán. Se 
acabaron as razas, e pra reempla-

~ nun óleo de Xoán Lui1 Lópu. 

zalas na petulante linguaxe sur
xiron as etnias. Polo tanto Ca
banillas seria o poeta da etnia. 
Asorei, o escultor da etnia. Da 
nasa, naturalmente. 

• As PEORAS DELIRANTES. 
Cando de rapaz visitei, por pri
meira vez, o taller de Asorei, xa 
non era o de Caramoniña, no que 
labrou as ped.ras dos seráfico mo
numento. Anque inda lle buliria 
pola testa a imaxe do santo que 
máis conmoveu sempre ao seu 
cincel; dende que a esculpiu coa 
calada carapucha miserenta e o 
lobo trepando pola súas costas. 
Gañou con isa talla policromada, 
que é a maior alfaia do Museo de 
Lugo, a primeira medalla na Ex
posición Nacional de Bellas Ar
tes, no ano (1926) do VII Cente
nario de San Francisco. Foi cando 
se puxo a primeira pedra do mo
numento, inaugurado catro anos 
despois, ¡:io que engrandeceu en · 
granito o carpo e o espírito fran
ciscano que tallara en madeira. 

a figura e a creación poéti
ca de Curros Enríquez ocu-

aban a mente do mestre 
Asorei, e todo seu novo taller de 
Santa Clara, aquel día no que co
ñecín persoalmente ao máis fa, 
moso artista, entón, de Galicia. 
Acompañaba a Ramón Diéguez, o 
dono da Cerámica Celta, e a meu 
pai, don Víctor, que (an cambiar 
impresións con il respeito á em
presa artística na que estaban me
tidos, e a que o maestro Asorei -
coma Castelao, Sobrino, Maside e 
outros- prestaba a súa desintere
sada e plástica cooperación. 

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

José Ignacio Lacasta,Zabala 

EDICIÓNS 
I a.i~ tre.J( t '9-

lAIQVENTQ 
ENSAIO 

Telf. 981 564 767. Fax 34 981572339 
Local na rede: www.laiovento.com 

Hórreo 60. Apartado 1.072 / 15.702 Santiago de Compostela 

As enormes pedras do futuro 
monumento a Curros na Coru
ña, cinceladas por don Paco, ou 
tiradas de puntos polos seus ope
rarios, parecíanme mostruosas 
pezas dun fenomenal rompeca
bezas que. o gran artista saberia 
compoñer. Cando pasados os 
anos o vin erguido e ben com--
pasto, na Marineda, con Curros 
tanxendo a lira, e a V irxe de 
Cristal, acollida na sua dolméni
ca capela, comprendín toda a 
grandeza estética daquelas pe
dras delirantes que vira de rapai. 
E ata que fun a Londres, e vin 
aos rodinianos Burgueses de Ca~ 
lais, non experimentei unha 
emoción escultórica semellante. 

• Os TROl>EZOS CO MAESTRO 
ASOREI. Tras a Guerra Plus
cuancivil e a sua cola, retomei a 
Santiago, ao incorporarme á re
dacción da Noite. Asorei reco
ñeceume e soia parlar comigo ao 
tropezarnos nos Loureiros, ou 
pola Porta da Pena, pois vivía
mos no mesmo barrio composte
lán. De tarde e tarde acudía ao 
seu taller de Santa Clara, pra 
admirar a obra que ia esculpindo 
incesantemente. Cada encon
tro, ou cada visita case sempre 
me daba tema praos meus escri
tos¡ coma os que apareceron re
producidos entre os Primeiros 
Anacos Santiagueses, o quinto 
dos meus libros segredos." 

Nen embargantes inda me 
quedan os máis deles sen 
reunir nun volume. Dá a ca

sualidade que Sabino Torres es
taba compoñendo, no seu fogar 
electrónico, os meus Tropezos co 
mestre Asorei, no momento en 
que me enterei da exposición ex
plicativa no Instituto cambadés. 
Coido que entre os textos dos di
ferentes autores que trataron de 
don Paco non figuran os meus. 
Pronto terán lecer de follealos, 
en canto se publique enchendo o 
primeiro ou segundo rollo, do 
Corpus Boroborum¡ nunha edi
ción trimestral que calculo dura
rá uns cincoenta anos. 

Anque non escribín tanto sobre 
Asorei, como arredor de Resa
lía, Pablo Iglesias, Valle-Inclán, 
Castelao e Otero Pedrayo, nos 
anacos e demais produtos litera- . 
rios que diron material pra ou
tros tantos libros segredos, ma
xino que en canto a don Paco, 
ninguén me superóu en canti
dade, agás do catedrático san-

. tiagués de Historia da Arte, Ra
món Otero T úñez, autor de El 
escultor Francisco Asorey; texto 
escrito en 1959 "pra conmemo
rar o 70 aniversario do artista", 
e que foi reeditado coma separa
ta do nº 70 do Boletín da Uni~ 
versidade Compostelán, a manei
ra de homeu.axe póstuma ao in
xel escultor anatómico da súa 
Facultade de Medicina, morto o 
dous de xulio de 1961. 

• UN DÓ DE LABORES E ES
PERANZAS. Pasto que se manti
vo íntegro o texto orixinal, que 
eu descoñecía, non aproveitaron 
nadiña de canto escribiu Borobó 
a mesma noite en que estaba de 
corpo presente Asorei, e que 

colma un par de páxin~ do luns 
seguinte, de La Noche. Ibamos, a 
tardiña, a tratar sobre Heming
way. Realmente non sabíamos 
que escribir, pero algo sairía. 
Acabábamos de enterarnos polo 
teletipo da súa tráxica marte. 
Cando nos chegou da rúa, de só
cato, a noticia do pasamenro de 
Francisco Asorei. E o necrolóxi-

. co tema de Hemingway se disi
pou pra concentrarme na dor 
causad~ pala morte do mestre, 
inmortal, que ia apousándose so
bre a máxica cidade; maiorita
riamente allea inda á desapari
ción do seu maior artista. 

Volvía a xente das praias e do 
campo ao final dun domingo 
que por venteado non fora calu
roso. Co cansazo que paradoxi
camente sobrevén coma conse
cuéncia das xornadas de descan
so, freaba a reacción dos convi
ciños ante a marte de don Paco. 
A penas había ninguén, fora da 
família e o sacerdote don Arturo 
Longa -que vivía na mesma casa 
do escultor e o atendeu espiri
tualmente no seu tránsito- can
do cheguei ao fogar do artista. 

Entre as tremendas moléstias 
que han de afrontar os próxi
mos parentes dos recén falle

cidos, tivo o filio maior de Aso
rei a de atender a miña demanda 
de precisión cronolóxica e bio
gráfi9. Cando non podía con
testar, pedia a súa nai, sumida no 
seu inmenso dor, a adecuada res
posta que chegaba ao xomalista 
velada de supremo loito. 

Provisto daquil esquema de da
tas e datos esenciais, volvín á 
Redacción do Preguntoiro pra 
ofrecer ao mestre Asorei "un 
duelo de labores y esperanzas". 

• A Il..USIÓN DE AsoREI. Re
latei naquil longuísimo anaco, 
titulado Vida e Obra de Francis
co Asorei, escrito de memoria, 
xuntando as miñas lembranzas 
de canto lle ouvira contar ao 
mestre nos nasos encontros, os 
pormenores aportados por seu 
margado. Se dispuxera entón da 
Internet, pode que non me sub- . 
ministraría máis detalles. E ago
ra a reler aquela sembranza 
apresurada semente advirto que 
deixei sen informar -de que 
Francisco Asorei foi na sua mo
cidade, durante tres anos, profe~ 
sor de Debuxo no Colexio Sale
siano de Barakaldo. ¡Curiosa 
coincidencia! Os xeniais cam
badéSes viviron algun tempo na 
industriosa povoación vizcaina. 
Asorei, na xuventude. Cabani~ 
llas, na senectude. 

Pero don Paco nunca mo dixera, 
no seu taller de Santa Clara, ou 
cando nos atopábamos-nos actos 
do Patronato de Rosalía, ou neu
tro acontecemento polo estilo. 
Non sei por qué, pero nas foto
grafías da inmensa· minoría, case 
sempre saía á beira da súa testa 
gloriosa a miña ben encrechada. 
Acaba de falarme Asorei da ilu
sión que xamáis poido realizar: 
Esculpir a imaxen da Cantora do 
Sar sen ningún pedestal. Pegada 
á terra, apertada ao chan. • 
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Edu 
"8ighancls" 
& Whiskey 

Tren tocan o 
Sábado 16 

en LUGO e o 
Domingo 17 

en BUEU. 

O Trinque 
Rotas de Cor,pus 

Coincidindo coa festa do Cor
pus Christi Galiza convértese 
nun crebacabezas de oportuni
dades de ócio. Xorden várias r:o
tas festeiras para percorrer. A 
rota das alfombras de flores: arte 

da primavera ao sol das ruas. A 
rota dos concertos: festivais ao 
solpor coa forza do rock e a má
xia do folc. E a da Coca, mons
tro de lenda que invita a ben 
comer e beber. • 

• PÁXINAS COORDENADAS POR EVA MONTENEGRO PIÑEIRO • 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

A.r.z:ua 
•MÚSICA 

MAMÁ CABRA 
Esta banda apresentará o 
seu disco Poemas Canta· 
dos, o Sábado 16 ás 12 h. 
na Biblioteca da Casa da 
Cultura. 

O Barco 
• EXPOSICIQNS 

Mª CARME CHICO 
Ten unha mostra na Sala 
de Exposicións de Caixa· 
nova, até o Martes 26. 

•MÚSICA 

CAPELA MADRIGALISf A 
O Sábado 23 na Casa da 
Cultura dará un concerto 
ás 20 h. 

•TEATRO 

ÜERRA BIEN LA PUERTA 
A compañia de Beatriz 
Carbajal cenificará esta 
obra o Sábado 16 ás 22:30 
na Casa da Cultura. 

B b .. em nve 
• EXPOSICIÓNS 

DEBUXAME UN CONTO 
Selección de debuxos de 
ilustradores galegos, acom
pañados de relatos curtos 
escritos por diferentes escri
tores galegos; asi participan 
na mostra até un total de 
18 ilustradores e outros 
tantos escritores. Até o Do
mingo 24 no C.C. Helios. 

Betanzos 
il ACTOS 

AXANELA 
A revista cultural das Mari
ñas, da A C. Eira V ella será 
apresentada este Venres 15 a 
partir das 20:30 na Aula de 
Cultura é:le Caixa Galicia. 
Criación poética e narrativa, 
achegamento ás letras lusas, 
património, ofícios, história, 
ecoloxia, folclore, etc. entre 
os comidos <leste número. A 
apresentación estará anima
da pola música do trio femi
nino Vocal Secrets cun.re
pertório scml dos anos 50. 

•TEATRO 

SOÑOSDUNSEDUCTOR 
Talia teatro será quen leve 
ao cenário da Casa da Cul
tura o Domingo 17. 

Boiro 
• EXPOSICIÓN§ 

FERNANDO S. DE }UAN 
T radicións, rituais, herdan
zas ... colección de fotogra
fias ao bromuro e viradas, 
titulada T erramar, que po-

demos ollar na Casa· do 
Concello, durante este mes. 

Bue u 
•MÚSICA 

EDU ·''BIGHANDS" & 
WHISKEY TREN , . 
Formación composta lJÜr 
músicos da banda de Ñáco 
Goñi e Whiskey Tren, faná
ticos do blues: Edu, guitarra e 
voz; Óscar González, guita
rra; Phineas, baixo; e Angel 
Garriga, bateria. Recrian os 
ritmos do blues (shuifle, 
funky, latino) nos máis va
riados estilos (So~th side e 
W est side de Chicago, T exa
no, Louisiana, Mississippi ... ). 
O Domingo 17 ás 21:30 ho
ras no Aturuxo por 600 pelas. · 

Burela 
• EXPOSICIÓNS 

MUNDO MARIÑO 
Mostra que podemos coñe
cer na Aula do Mar. 

Cangas 
• EXPOSICIÓNS 

ÜN SÉCULO EN FOTOS 
Da comarca e da vila, orga
nizada pala Escola de Adul
tos A Cepa que até o de 
agora puidemos contemplar 
na Casa da Cultura e que, 
até o 17·de Xuño, estará rio 
Coléxio Público de Hio. 

•TEATRO 

FAUSTO 
Teatro de Ningures leva 
esta obra ao Auditório Mu
nicipal o Venres 15 . 

Carballo 
• 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 personali
dade desta grande muller ga
lega que o exflio converteu 
nun dos mitos do teatro 

francés. Como ela <licia nas 
memórias "Vin a lus por vez 
primeira en 1922. Aterra 
coa que fun feita é Galiza. 
Nacin en Novembro de . 
1942 no teatro Marthurin. A 
miña pátria é o teatro, e o 
meu país a España Refuxiada. 

•MÚSICA 

ZEN ZAR 
Os rockeiros de Cerceda 
estarán no pub Silfo , o 
Venres 15 a partir das 23 
horas, dez anos despois de 
estar neste mesmo lugar 
cando ainda se coñecian 
como Méirdor, e aproveita
rano para dar a coñecer as 
noyas composicións do se
gundo disco Tod9 vai ben. 

A Coruña 
•CINEMA 

CGAI 
As películas que se van pro· 
xectar ao longo desta sema
na en Homerw.xe a José Mª 
Nunes son, o Xoves 14 Sex. 
periencias, ás 20:15; o Ven-

res 15 En secreto amor ás 
19:30, despois da que se de
senvolverá unha mesa re
donda coa participación de 
J.M. Nunes, Julio Pérez Pe• 
rucha (presidente da 
AEHC) e membros da 
AEHC: Jose Luís Castro de 
Paz, José M' Folgar e Xosé 
N ogueira, con entrada de 
balde. O Luns 18, dentro do 
ciclo de Produción Galega, ás 
20: 15, As bágoas de Fura 
(2000) de Carlos Soler. O 
Martes 19 6IXTYIN9 
(1994) de Pen-Ek Ratana
ruang será quen nos traía as 
Novas miradas de Oriente. O 
ciclo Carlos Velo, mestre do 
documental, traeranos , o 
Mércores 20, Vieiros (1999) 
de Laura Gardós, e Entre• 
vista con Carlos Velo; o 
Xoves 21 La ciudad y el 
campo, Almadrabas, Feli· 
pe 11 y el EScorial e Gali· 
cia, todos de Carlos Velo e 
Femando G. Mantilla. 

• CONFERÉNCIAS 

TURQUERIAS E 
CHINERIAS NA ÓPERA 
Organizada polo Foro Cul-

tura! Mozart, o Martes 19 
na Aula Sócio-Cultural 
Médico Rodrígil.ez, da man 
de Bias Matamoro. 

CLAVES DO SECTOR 
FINANCEIRO NUN 
ENTORNO GLOBAUZADO 
O Instituto de Escudos Políticos 
e Sociais programa esta con
feréncia de José M" Arias 
Mosquera, vicepresidente 
executico do Banco Pastor, 
que se celebrará no Salón de 
Actos da RR. e l. de Arte
sáns (Santo André 36) o 
Mércores 20 ás 8 do serán. 

• EXPOSICIÓNS 

MAYOR BALBOA 
Pintor aferrado á sua terra 
lucense, e influido polo seu 
contorno, o San Froilán , a 
muralla e os recordos da in
fáncia , tema ensinarnos o 
seu mundo interior, expresa
do a partir da mestura do có
mic e o realismo. As obras 
transmiten unha forte vitali
dade criativa con predomí
nio de formas e cores primá
rias. Na Biblioteca Gonzalez 
Garcés até o 25 de Xuño. 

A FOTOGRAFIA DE 
ALFRED STIEGLITZ 
eo· subtitulo de O legado de 
Georgia O'Keeffe, a Funda
ción Barrié apresenta esta 
mostra, organizada polo mu· 
seu internacional de fono
grafia e cinema George East
man House de New York co 
apoio de Kodak. Reune 110 
fotografías do artista ( 1864-
1946), considerado como 
unha das forzas cu lturais 
máis importantes do século 
XX nos EE UU. fu obras, a 
meirande parte doadas pÜla 
sua viúva, destacan os seus 
primeiros traballos en Euro
pa, as luminosas paisaxes do 
lago George, os rañaceos de 
New York, retratos da sua 
muller, viaxes a Europa ... 
Na Fundación Barrié até o 
12 de Agosto. 

C AIXAS NEGRAS 
Este é o títu lo da mostra 
inédita que ternos na sede 
da fundación Luís Seoane 
de Manuel Facal. A sua 
obra, disper a 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 
contemporán.ea 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 ríonica e emo
tiva que relembra caligrafias 
de reminiscéncias orientais. 

TAMÉN FOMOS 
EMIGRANTES 
Até o 24 de Xuño na Sala 
de Expos icións da Funda
ción Caixa Galicia. Máis de 
duascentas fotografias e re
produció ns de periódicos 
sobre a emigración na se
gunda metade do século XX. 

W ILDLIFE 
PHOTOGRAPHER OF 
THE YEAR 2000 
Até o 31 de Decembro po
deremos ollar esta mostra 
na Casa das Ciéncias, froito 
do concurso máis prestixio
so de fotografia da natureza 
que existe no mundo que 
organiza o British Museum e 
a BBC Wildlife . A colec
ción arnosa os principais 
prérnios e as mellares ima
xes de cada sección, ade
mais dun audio visual. 

•MÚSICA 

FESTIVAL M OZART 
Dentro <leste programa or· 
ganizado conxun tamente 
polo Concello e Caixa Gali
cia teremos, o Xoves 14 ás 
21 h., no teatro Rosalia de 
Castro, a oportunidade de 
escoitar á Real Filharmo
nia de Galiza, baixo a di· 
rección de Antoni Ros 
Marbá , e con Cri tin a 
Bruno ao piano. O Venres 
15 e o Domingo 17 ás 20 h. 
no teatro Rosalia a Orques
tra Sinfónica de Galiza e 
o coro da mesma interpre· 
tarán a ópera de Mozart 
Zaide. O Sábado 16 e Luns 
18 ás 20 h. no Pazo da Ópe
ra, a Orquestra Sinfónica 
de León e o Coro da Co-

Wildlile 
Photoglaphet 
of rhe year 
2000, 
mosh'a 
fotográfica 
sobre a 
nature%a, 
pódese 
contemplar 
na CORUÑA 
e VIGO. 

a un terrorista, unha po licia 
do FBJ pouco preocupada po
lo seu aspecto ten que facerse 
pasar pot unha aspitante nlln 
c-Oncurso dt misses. T opicazo 
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•CINEMA 

BAILAR NA ESCURIDADE 
Dirixida por Lars Von Trier, 
esta fita europea vai ser proxec
tada o Mércores 20 ás 19:30 e 
22:15 polo cine-clube, no espa
zo para a cultura de Caja Ma
drid (Pza. de Sta. Maria s/n). 

• EXPOSICIÓNS 

)UAN LUIS LóPEZ 
(Compostela 1894-1988) A pin
tura deste galego é, testimonial
men te importante, posto que 
amosa unha tipoloxia e costu
mes que desaparecen. Estetica
mente é fiel ao seu tempo; na úl
tima etapa da sua vida cultivou 
unha paisaxe de factura moito 
roáis solta, de clara ascendéncia 
impresionista, onde están alguns 
dos mellores exemplos da sua 
longa andadura. Nas salas de ex
posicións Praza de S. Xosé e Ga
gos de M ndoza ele Caixanova 
até o 15 de Xullo. 

) OAM BARRLDE 
Mostra a sua pintura na sala 

Teucro até o próximo Sábado 23. 

lRIBARREN. 
ENXEÑERIA E MAR 
Mostra que podemos ollar no 
Café Moderno até o Sábado 23. 

Ü TRAXE E OS COSTUMES 
Mostra que podemos coñecer, 
até o 5 de Xullo, no Teatro 
Principal. 

ARTE ROMÁNICA NA 
GALIZA E PORTUGAL 
Dentro da colaboración entre 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 noso país coma no viciño, 
dando un conxunto excepcio
nal de construcións, esculturas, 
manuscritos iluminados e pezas 
de orfebreria, se ben a disparida
de do contexto no que se produ
ce o asentamento e difusión ex
plica a diversidade de manifes
tacións e a distinta evolución. 

Quakene 
Macl Juana 

tocan no 
Mardi9ras 

da CORUÑA 
o Venres 15 

e Sábado 16 
respectivo· 

mente, 

municlade de Madrid, in
terpretarán a ópera de 
Gluck Orfeo ed Eurídice. E 
fmalmente, o Venres 22 ás 
21 h. na Igrexa de San Do
mingos, música de cámara a 
cargo do Cuarteto Casals. 
Todas as actuacíóns serán 
ás 21 h. e hai serv izo de 
venda de entradas no telf. 
902 434 443. 

QuAKEN &MAD 
)UANA 

A Estrada 
•TEATRO 

ÜSMEUS 
CONTEMPORÁNEOS 
Baixo este título poderemos ver 
a mostra de Daniel Vázquez 
Díaz no edifício Sarmiento do 
Museu de Pontevedra. 

•MÚSICA 

MERCEDES CORTÉS 
Levará o seu flamenco o Venres 
22 ás 20:30 ao Café Moderno. 

•TEATRO 

A s SEÑORITAS 
DEAVIGNON 
De Jaime de Salom, con Maria 
Asquerino e Beatriz Rico, o Sá
bado 16 no Pazo da Cultura será 
cenificada _ás 21 h . Entrada 
1.000 pta. 

LAS AMISTADES 
PEUGROSAS 
A compañia de Amparo La
rrañaga, Toni Cantó e Mari
bel Verdú, cenificará esta 
obra o Luns 18 e Martes 19 no 
Pazo da Cultura.• 

que protagonizada por Bea
triz Carbajal, vai ser leva
da a cena o Xoves 14 ás 
21:30 no teatro Principal. 

Quaken formouse en 1997 
e debutaron na desapareci
da sala Caimán. Desde 
aquela centráronse en con
seguir que o público disfru
te do seu rock puro, sen 
efeitos nen sintetizadores, 
influfdo polos grandes gru
pos anglófilos pero con te
mas próprios en castelán. 
Estarán o Venres 15 ás 10 
da noite no Mardigras con 
entrada de balde prévia re
collida de invitación. Por 
outra parte, Mad Juana é 
un quinteto de club-rock 
neoiorquino fundado en 
1996 por Karmen Guy, 
voz; xunto con Sami Yaffa, 
baixista (Hanoi Rocks); 
Harri Kupianian (Piss Fac
t ry) guitarra; Wylíe 
Wirth (Sex Pod) baceria; e 
Jimmy Lonesome, tecla
dos. Aproveitan para pre
sentar o último disco, In 
Your Blood, o Sábado 16 ás 
22:30 no Mardigras. Entra
das a 1.000 pta. (antecipa
da) e 1.300 na billeteira. 

AH, AH, AH ESTAMOS 
MONSTROS DE RISA 
Tanxarina Títeres cenifi
caráa o Domingo 1 7 no te
atro Principal. 

Fene 
•MÚSICA 

Ü NOSO FOLCLORE 
ÜERRA BIEN LA PUERTA 
Obra de Ignacio Arnestoy, 

O Sábado 23 no Cfrculo Cul
tural Recriativo e Deportivo de 

En Pé de Pedra en Santiago 
Autodefinese como Festival In
t.ernacianal de Danza para Pasean, 
tes en Compostela. Unha das ca
racterísticas deste tipo de festi
vais de danza é que os espectá
culos son criados para a sua re
presentación en cenarios urba
nos ao ar 1 ibre e oferece unha 
ampla programación: o Venres 
22 contaremos coa cenificación 
de Canción para Santiago 
(canción para un xordo) da 
man dos barceloneses Mal Pelo, 
na Praza das Praterias ás 18 h. Ás 
20 h. Fa-.dos por Teresa Nieto 
en Compañia (Madrid) no 
Parque de Bonaval. Ás 22 h. El 
Punto! Danza Teatro (Sevi
lla) apresentarán Jaula de Gri· 
llos no CGAG. Ás O h. Au 
Ments (Palma de Mallorca) ce
nificarán El viaje Tarambana, 
na Carballeira de Sta. Susana. O 
Sábado 23 ás 13:30 Lapsus 
Dam~a (Barcelona) cenificará 
Zoom na Praza da Quintana. Ás 
18 h. Teresa Nieto en Coro-

pañia cenificará Fa-dos no Par
que de Bonaval. Ás 20 h. ¿Qué 
tal estás? (Canárias-Alemaña) 
levará a cena ¿Qué tal estás? 
we don't have video yet, 

' diante do Convento de Bona
val. Ás 22 h . El Punto! Danza 
Teatro con Jaula de Grillos no 
CGAC. ÁsOh.aCompagnia 
Bassini Bruni (Ravenna-ltália) 
apresentan Tangaz, no paSeo da 
Ferradura (palco). O Domingo 
24 ás 13.30 ¿Qué tal estás? vol
verá cenificar ¿Qué tal estás? 
we don't have video yet <lian
te do Convento de Bonat1al. Ás 
18 h. Mal Pelo estará coa sua 
Canción para Santiago (can• 
ción para un xordo) na Praza 
das Praterias. Ás 20 h . Au 
Ments ofereceranos El viaje 
Tarambana na Carballeira de 
Sta. Susana. Ás 22 h. a Coro• 
pagnia Bassini Bruni levará ao 
Paseo da Ferradura Tangaz. Ás 
O h. Lapsus Danza cenificará 
Zoom na Quintana. E este mes-

mo lugar serve para o peche do 
festival, ás 0:30 por El Punto! 
Danza Teatro cunha exhibi· 
ción de hip·hop. + 

ANOSATERRA 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Perlio, teremos a actuación 
do grupo de baile Camba· 
dela, e dos grupos de canta
reiras Bruada e Xirifeiras. 

Fer.rol. 
• CONFERÉNCIAS 

QUÉ NOS DI A 
ANGUSTIA E COMO 
MANEXALA? 
Dentro do ciclo Psicoloxia 
Construtiva, o Martes 19 ás 
20 h. no hotel Almirante , 
falará Francisco Diaz 
Sánchez. 

L 
,,, 

.ourenza, 
•MÚSICA 

FASERO 
Promocionando o seu disco 
en solitário Mar de Mares , 
o Sábado 16. 

Lu.g'--º---
•CINEMA 

LA TRAMA 
Fita de David Manet, o 
Martes 19 de Xuño ás 
20:30 no Gustavo Freire, 
organizado polo Cineclube 
Valle Inclán. 

• EXPOSICIÓNS 

PICASSO. CERÁMICAS 
O xérúo rompeu ramén nesta 
maneira de expresar a sua ar
te os moldes estabelecidos 
para criar unha cerámica U
bre, nova e dun imeso poder 
de suxestión. No Centro de 
Artesania de Deseño de Galiza. 

XoÁN Luís LóPEZ 
(Compostela 1894-1988) A 
pintura deste galego é testi
monialmente -importante, 
posto que aroosa unha tipo
loxia e co.stumes que desapa
recen. Esteticamente é fiel ao 
seu tempo; na última etapa 
da sua vida cultivou unha 
paisaxe de factura moito roáis 
solta, de clara ascendéncia 
impresionista, onde están al
guns dos mellares exemplos 
da sua longa andadura. No 
Museu Provincial desde o Xo
ves 14 até ~ 15 de Xullo. 

A IMAXE E SEMELLANZA 
Fran Herbello expón as 
suas obras no Edifício Ad
ministrativo da Xunta. Ta
mén aquí podemos con
templar as obras de Alfre. 
do Seijas Sainz, até o 
Venres 15 

XoÁNXOSÉ 
As suas fotografias\ estás 
poderemos ollalas no Ar
quivo Histórico. 

DURÁN 
Na sala Bacabú ternos unha 
mostrada sua obra. Na Almi
rante, a mostra Jardines de 
asfalto de Elias Saifán. Os 
gravados de Gonzalo Bieito 
están no pub Goleta. No café 
Nevada podemos ollar as 
obras de Bordell No Pirámi~ 
de os óleos de Miguel Anxo 
Maciá. Na galeria Clérigos 
ten as suas obras Patinha E 
na sala Apolo Arte podemos 
coñecer unha mostra baixo o 
título Pintores do Medite· 
rráneo. Os gravado de 
Ming Yi Chou poderemos 
ollalos na sala Augatinta. 

1936 ... 
. . . Seoane e os poetas fronte á 
sublevación, na galeria Sar
gadelos. Nesta mesma sala 
hai outra mostra chamada 
Represión franquista. 

•MÚSICA 

V A! BossA NOVA TRIO 
Con un repertório cargado 
dos temas máis clásicos dos 

grandes da música brasileira, 
o trio lucense tocará, este 
Xoves 14, no Clavicémbalo. 
O Venres 15 teremos unha 
actuación de clown, da IDf1 
de Os sete magníficos e 
máis un, co seu espectáculo 
Cousas de mulleres (a reca
dación será destinada á esco
la popular de Chiapas). O 
Sábado 16, Edu Bighands 
& Whiskey Tren, blues 
cun espectáculo elegante, 
clase e estilo próprio . O 
Mércores 20 e Xoves 21, Ja
vier Krahe, cantautor ma
drileño, que vai a cantar o 
que el queira e apresentar o 
seu disco Dolor de garganta. 

GCMUS 
A sua sección vocal oferece
rá un concerto o Domingo 
17 ás 13:30 na igrexa de San
tiago a Nova, interpretando 
obras de Palacio, Upala, Pie
rre Ataignant, Haendel,. .. 

•TEATRO 

PARELLA ABERTA 
Da man de Balea Branca, 
será cenificada o Xoves 21 
no Gustavo Freire. 

M.elide 
•MÚSICA 

MAMÁ CABRA 
Esta banda apresentará o 
seu disco Poemas Canta, 
dos, o Venres 15 ás 12 h. 
na Biblioteca da Casa da 
Cultura. 

Moaña 
•ACTOS 

SEN SEN,SO 
Representación teatral a 
cargo de Comediantes Anó
nimos, do Instituto X. Car
balleira de Bueu, o Venres 
15 ás 23:30 no café-teatro 
do Real. Cenário que tamén 
serve para a actuación do 
grupo de folc vigués lrtio, o 
Sábado 16 á mesma hora. 

Mon.f:orte 
• EXPOSICIÓNS 

Os RENOVADORES 
Mostra da colección de arte 
de Caixa Galicia que pode
remos ollar até o 30 deste 
mes, na Sala de Exposicións 
Fundación Caixa Galicia. 

Na.rón 
•ACTOS 

FESTIVAL DA TERRA E 
DA LÍNGUA 
Organizado pola Funciafom 
Artábria de Ferro! o Venres 
29 e Sábado 30 deste mes 
no Muiño do Pedroso con 
música, teatro, circo, deba
tes, artesanato, xogos ... 
Habilitarase un recinto pa
ra acampada libre. Máis 
información en WWW .fes-

tivalartabro .hpg.com.br. 

•TEATRO 

ÜERRA BIEN LA PUERTA 
Obra de 'Ignacio Arnestoy 
que vai ser levada a cena 
por Beatriz Carbajal, entre 
outros no Audiório Muni
cipal o Venres 15 ás 20:30. 

N' . 
... Ola. 

•MÚSICA 

XUÑO MUSICAL 
O Conservatório Munici
pal de Música oferecenos 
unha série de concertos, 
entre outras actividades: o 
Ven res 15, concerto do 
alunado; o Mércores 20 a 
conferéncia A música de 
Joaquín Rodrigo, e o Xo
ves 21, concerto ·de profe-

. sores. T odas as actividades 
no Coliseu Noela .ás 20:30. 

Ortigue!ra 
•MÚSICA 

SOLISTAS DE GALIZA 
Esta orquestra dá un con
certo de música clásica o 
Sábado 23 no Teatro da Be~ 
neficencia. 

•TEATRO 

BREVE ENCONTRO 
O Sábado 29, no Teatro da 
Beneficencia cenif icada por 
Pífano Teatro. 

Ourense 
• EXPOSICIÓNS 

FAILDE 
Inaugura unha mostra da 
sua obra, este Xoves 14 ás 
20 h, na Sala de Exposi
cíóns da Aula de Cultura 
de Caixanova. 

TORRES PATO 
Ten unha mostra na gale
r ia Viso! (Sto . Domingo 
33 ), que poderemos coñe
cer até o 20 de Xuño. 

FERNANDO ALMUIÑA 
Mostra as suas pinturas na 
galería Estudio 34; Narciso 
Corral, ten unha mostra 
de ceras e acrílicos no café 
Cátedra; Susi Ballester 
ten as suas pinturas colga
<;las no café CabaniUas; Fé· 
lix Durán ten as suas pin
turas no café Isaac; Rosa 
Camba os seus óleos na 
Asociación Morea; e X.M. 
Tomé ten os seus óleos e 
debuxos na galería Viso!. 

GITANO 
Este é o título da mostra de 
óleos que acolle o Edifíco 
Politécnico da Universidade. 

ANTÓN Puuoo 
No Museu Provincial pode
mos ollar unha escolma da 
sua obra de entre 1980 e 
2000. 

FOTO TRABALLO 2000 
As fotografías deste certa
me están expostas na Casa 
da xuventude. Tamén aquí 
está mostra Nepal de 
Amáncio Femández e o 
traballo de Rosa Veiga. 

•MÚSICA 

CONSERVATÓRIO 
KARL NIELSEN 
Celebra o concerto de fin 
de curso este Venres 15 a 
partir das 1 7 horas. 

O· u rol 
• EXPOSICIÓNS 

TORQUES 
Mostra fotográfica no Mu-

29 ->~ xg 
XN 
o UJ zo 
~o 
~·Z 
°' ::::> °' >< ot UJ zo 

"'f 

O cantautor 
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volta 
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pontevedrés 
Jorge 

Castillo é 
obxecto 

dunha 
mostra 

retrospectiva 
no Cenlro 

Galegode 
Arte 

Contempo· 
ránea de 

SANTIAGO. 

seu Provincial. Pódese con· 
certar visitar para grupos 
no telf. 982 559 109. 

Poi.o 
• CONFERÉNCIAS 

ARTE E ESPAZOS 
NATURAIS 
Cicl0 de conferéncias, or· 
ganizado pola Escala de 
Canteiros, que se realizarán 
no salón de actos da mes· 
ma ás 20 h. O Xoves 14 
Illa das esculturas de 
Pontevedra no marco in· 
ternacional da man de Pi
lar Rojo, arquitecta e dele
gada de cultura, e Antón 
Castro comisário do pro· 
xecto e crítico. O Xoves 21 
Vivéncias no espazo natu· 
ral: a experiéncia de Mon· 
tenmedio (Vejer -Cádiz) 
por Jimena Blázquez, res
ponsábel do proxecto da 
intervención escultórica de 
MontenrQ.edio. 

Ponteareas 
.• EXPOSICIÓNS 

DIEGO DE ÜIRÁLDEZ 
No castelo de Sobraso po
deremos coñecer as suas 
pinturas . . 

Ponted.eume 
•TEATRO 

ROMEO E XULIETA 
O grupo de teatro Arjé ce- · 
nificará esta obra de Wi
lliam Shakespeare no insti· 
tuto de secundária da vila, 
o Xoves 21 ás 16 h. 

P. d.e Brollón 
•MÚSICA 

BANDA DE P ARADELA 
Levará a música ás ruas des
ta vila o Sábado 16 ás 12 h. 

Cristina Pato 
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 · SEGO
VIA o Venres 22.+ 

P~ de Trives 
•MÚSICA 

ALBERTO CONDE 
Dará un concerto o Do· 
mingo 24 no Auditório 
Municipal. 

•TEATRO 

NOTASDUN 
ESTUDANTE QUE 
MORREUTOLO 
Balea Branca cenificaráa 
o Domingo 17 na Casa da 
Cultura. 

Redondela. 
•MÚSICA 

MANOLO TENA 
O Venres 15, dentro da 
programación das festas da 
Coca, a partir das 0:30 os 
focos das instalacións de
portivas da Marisma ilumi· · 
narán o roqueiro. 

•TEATRO 

FESTIVAL 
INTERNACIONAL DE 
TEATRO DE RUA 
D~nvolverase este Xoves 
14, no que unha decena de 
artistas de diversos países 

Convoc:atória.s 
ÜTERO PEDRA YO 
Do 22 ao 24 de Xuño terán lugar en 
Ourense, no Edificio Sime6n, unhas 
xornadas sobre a vida e obra deste es
critor para· comemorar o vintecinco 
cabodano da sua morte. O programa 
inclue conferéncias, relatórios e mesas 
redondas nas que intervirán, entre ou
tros, Anxo Tarrio, X. M. Salgado, Cé
sar Portela, Carlos Casares, Camiño 
Noia, etc. Para máis información diri.
xir-se a www.xunta.es/conselle/cultura 
ou ªº 981 557 359. 

teñen programados dous cursos para es
te verán que serán validados por 2 eré· 
ditas de libre configuración. O primei· 
ro será sobre as tecnoloxias de aprovei
tame~to de recursos enerxéticos reno· 
vábeis e desenvolverase do 2 ao 6 de 
Xullo. O segundo dos cursos, sobre a 
calidade no ensino, terá lugar do 9 ao 
13 do mesmo mes. O prazo de matrícu· 
la remata o 30 de Xuño e haina que 
formalizar na Casa do Peso, onde se rea
lizarán os cursos, no telf. 981 440 344. 

de xeito lúdico, para que os pequenos 
de máis de 6 anos aprendan facendo 
fotografía, artes plásticas, teatro, coci· 
ña e música. Comezan o 2 de Xullo ·e 
teñen unha duraci6n de 2 semanas. 
Mais tamén hai cursos para adultos: 
iniciación á dirección coral (22 e 23 
de Xuño), o canto como médio de ex
presión (29 de XUño ao 1 de Xullo) e 
iniciación ao flamenco (do 6 ao 8 de 
Xullo). Para máis información telefo
nar ao 981 887 595. 

ganizado pala AC Aula-K e dará co· 
mezo o 18 de Xuño e rematará o 29 do 
mesmo mes. O horário vai de 19 a 22 
horas e realizarase no IES Imaxe e 
Son da Coruña. Prazas limitadas. Máis 
información nos telf. 981 134 124 ou 
981173181de11 :30a 14:30. 

PSICOLOXIA DO ThABALLO E 
DAS ÜRGANIZACIÓNS 
Xornada Técnica sobre Recursos Hu
manos e Cámbio Organizacional, este 
Sábado 16 no Coléxio Oficial de Psicó
fogos de Galiza, Rua Espiñeira 10, bai
xo. íelf. 981 534 049. Fax. 981534 
983. Correo electrónico copgalicia@co
rreo.cop.es. • 

CuRSOS DE VERÁN 
DO CONCELLO DAS PONTES 
Xunto coa Universidade da Coruña, 

EsCOLA DE ARTES EN BRióN 
Este verán haberá novas éursos para 
crianzas ao igual que en anos anterio· 
res. As actividades vanse desenvolver, 

INICIACIÓN AOS PROGRAMAS 
FLASH E DREAMWEA VER 
Utilizados no deseño e animación de 
páxinas electrónicas, o curso está or-

oferecerán espectáculos de 
malabarismo, máxia e cir· 
co, durante toda a tarde. ' 

Ribadeo 
• EXPOSICIÓNS 

DE PICASSO A BARCRá 
Mostra de obra gráfica de 
artistas contemporáneos, 
nas que utilizan as técnicas 
do gravado: litografia, seri· 
grafía... como son Picca
so, Miró, S. Dali, Maru
xa Mallo, Luís Seoane, 
P. Palazuelo, A. Tápies, 
Chillida, Susana Solano 
ou Sicilia, entre outros e 
que podemos ollar até o 
Domingo24. 

Salvaterra 
• EXPOSICIÓNS 

As IMAXES DE 
CASTELAO 
Na Casa da Cultura pode
mos ollar esta mostra, até o 
Domingo 24, na que se re· 
latan facetas da vida do 
ilustre nacionalista. 

Santiago 
• CONFERÉNCIAS 

NACIONALISMOS NA 
ALDEA GLOBAL 
Dentro do .ciclo DWersida· 
-de e democrácia organiza· 
do pala Fundación Galiza 
Sempre, na que falará Jo· 
sep M. Huguet i Biosca, 
Profesor de História e De
putado no Parlamento de 
Catalunya, ca-autor do li
bro Os nacionalismos perigo
sos . O Mércores 20 ás 20 h. 
no Salón de actos do Mu
seu do Pcwo Galego. 

PSICOLO:XIA 
CONSTRUTIVA 
Ciclo de conferéncias no 
que se enmarca Superan· 
do o estrés persoal e la
boral, na que falará Mer• 
cedes· Pedreira Quiroga, 
este Xoves 14 ás 20 h. na 
Aula Sócio-Cultural de 
Caixa Galicia. E o Xoves 

o . 
21, Chegando a ser da fur· 
ma que somos, podemos· 
cambiar? da man de Mário 
Salvador Fernández. 

XEsTIÓN E 
SOLIDARIDADE 
'Dentro do ciclo Cara unha 
cidadania responsábel: vo
luntariado e participación so· 
cial, mesa redonda na que 
falarán J. Iglesias, J oa
quin Varela e Ángela 
Jaureguizar, o Mércores 
20 ás 20 h. na Aula Sócio· 
Cultural de Caixa GaÍicia. 
E o Martes 19, cinema: O 
inglés que subiu unha 
colina e baixou unha 
montaña, á mesma hora. 

• EXPOSICIÓN$ 

MJ BoRG 
Artista portuguesa que 
mostra a sua pintura no 
Coléxio de Fonseca. 

FOTOSOLIDARIEDADE 
Esta mostra xunto coa titu
lada "Cara unha ciclada .. 
nia responsábel: -volun .. 
tariado e participaci6n 
social", ambas dentro das 
xomadas que se celebran 
baixo este mesmo título, 
estarán na Aula de Cultura 
da Fundación Caixagalicia 
até o 29 de Xuño. 

JUAN TORRES 
Este sevillano é a primeira 
vez que expón individual
mente no naso país e · faino 
na galer)a José Lorenzo coa 
mostra Ambitw 'Y U4ces: re· 
tratos persoais de emocións e 
ambientes que logra a través 
da lus e da cor, do contraste 
entre o clásico e o moderno, 
criando unha atmósfera in
temporal; figuras; paisaxes e 
·ambientes impregnados de 
morriña. Até o 14 de Xullo. 

Os TRABALLOS 
ARTESÁNS NO CASTRO 
DE VII.ADONGA 
No Museu do Pavo Galega 
até finais de Xuño, fai un 
percorrido pola etnografia e 
a história a través dos iraba
llos artesáns que os habitan· 
tes do Castro de Viladonga 
praticaban: metal, oriveria, 

carpintería, cerámlca, teci· 
dq, 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. 

JORGE CASTILLO 
Exposición retrospectiva 
adicada a este pontevedrés 
no CGAC. Selección de 
medio cento de pezas, data
das entre 1959 e 2001, que 
pretende oferecernos un re
paso pala obra pictórica e 
escultórica dun dos artistas 
de orixe galega máis inter· 
nacionais da nosa época. A 
mostra, comisariada por 
Kosme de Barañano estará 
aberta até o 2 de Setembro. 

ÜN BERRO CONTRA A 
INTOLERÁNCIA 
Organizada polo Concello, 
Asociación Galega de Estu
dos Sociais e o Museu do 
Povo Galega, que é onde 
podemos ollala, naceu do 
colectivo catalán Un crit 
cont'ra la intoleráncia no mar
co da campaña europea da 
xuventude contra o racismo, 
a xenofóbia, o antisemitismo 
e a intolerancia. Un berro a 
pral da diversidade, polo res
peto ao diferente e a tole
ráncia de todos. Entre os ar· 
tistas que mostra obra están 
Menchu Lamas ou Antón 
LamMares. 

RAuL-MOREIRAS 
Mostra fotográfica do gana
dor do III prémio do certa· 
me Outono Fotográfico 97, 
no restaurante República 
(República Arxentina 5 ). 

JAQUELINE LAMBA & 
l>ICASSQ 
O Pazo de Bendaña, sede da 
Fundación Granell, acolle 
sendas mostras sobre estes 
dous grandes pintores e ami
gos-que xa forman parte da 
história universal da pintu· 
ra. Cos títulos de P.ñma"era 
a peMJT de todo e O canto 
dos carpos, respectivamen· 
te, chega a Compostela a 
.pintura da máis alta calida
de. A mostra de Picasso 
componse dun total de 30 
obras. Até o 22 de Xufio. 

XAVIER PENA 
Este pintor e arquitecto, 
amasa, até o 14 de Xuño, as 
últimas criacións na sede 
do Coléxio de Arquitectos, 
a Casa da Conga. A paisaxe 
imaxinadi,i, que asi se titula 
a mostra, reune casi unha 
vintena de cadros de gran
des dimensións realizados 
con distintas técnicas, "os 
pinceis hai tempo que non 
os uso", que evocan o itna
xinário, o intuído, o pre
sentido, e porén real. 

LE CORBUSIER 
Viaxe ao mundo dun criador 
a tTavés de vintecinco arqui· 
tecturas é o título da mostra 
que pode remos coñecer, 
até o 29 de Xullo, no Audi-

t6rio de Galiza ate o 29 de 
Xullo, adicada á obra deste 
criador, considerada por 
moiros como a máis impar· 
tante contribución realiza
da á arquitectura do noso 
tempo. Organizada pala 
Fundación Barrié en cola
boración coa ETS de Ar
quitectura da Coruña. 

ZHANGHUAN 
Até o 8 de Xullo no Museu 
das peregrinaci6ns, exibirá 
as suas obras máis represen· 
tativas realizadas na China, 
New York, e Bélxica, ade
mais dunha escultura, re
presentación de si mesmo. 

EFRAIN ALMEIDA 
Primeira mostra individual 
deste brasileiro no Estado 
tomando como referéncia a 
iconografía de Santiago 
criará unha série específica 
para a sua mostra no 
CGAC, que poderemos 
contemplar até o 8 de Xu
llo. As obras, tallas en ma
d e ira de escala reducida, 
evo~an lendas populares, 
episódios biblicos ou anéc
dotas persoais, aportando 
un toque de ironia que se 
acentua ao descobrir o seu 
autorretrato como leit-motiv. 
Nesta ocasión terá como re· 
feréncia o Pórtico da Gl6ria 
e os pecados capitais, os mi
lagres do Apóstolo e a de
voción galega ás ánimas. 

P AMEN PEREIRA 
Gabinete de trabaUo, o en· 
contTo coa sombra é o título 
desta mostra retrospectiva 
da ferrolana que contempla 
obra desde os princfpios 
dos 80. A poética que des
prenden os seus traballos: 
pintura, escultura, obxec
tos e instalacións parase ao 
descuberto. No CGAC até 
o 8 de Xullo. 

PETER WÜTHRICH 
O CGAC acolle, até o 15 
de Xullo, a primeira exposi· 
ción no Estado do sufzo, 
que inclue unha retrospec
tiva de instalacións inéditas 
realizadas para a mostra e 
con relación co próprio edi· 
fício. Pintor, escultor e fo. 
tógrafo, usa os libros como 
matéria prima ·para cons
truir ou arremedar obxectos 
e paisaxes. As solucións de 

ton post·miminal adquiren 
unha configuración pictóri
ca nese xogo cromático. 

A NOITE ESTA . 
V ARRIDA DA TERRÁ 
Mostra con motivo do ses· 
quicentenário da aparición 
da luz electrica no Estado, 
patrocinada polo Consello da 

• Cultura Galega, Unión Pe
nosa e a Universidade Com
postelá, na lgrexa da Unit!e'T'Si· 
dade. Até o 30 de X uño. 

8MÚSICA 

CIA. MARFuL 
O Xoves 14 ás 22 h. na NA
SA teremos un cabaré musi
cal, coa apresentación do 
seu primeiro espectáculo Sr. 
Bombom. A Cia. Marful é 
un proxecto musical que na· 
ce en comunicación con dis
tintas expresións artísticas 
como a literatura, a pintura 
ou o teatro. Máis informa· 
ción en info@salanasa.com. 

•TEATRO 

LAS SEÑORITAS 
DEAVIGNON 
De Jaime de Salom, con 
Maria Asquerino e Beatriz 
Rico, no teatro Principal, 
este Xoves 14 ás 20:30. 

EsPANTOSO 
A produtora Mobicania, 
craenos este teatro feíto de 
ritmos e xestos, sen palabras 
e valorando o detall~ por ri
ba do conxunto. Unha mes
tura de clown mudo, mimo 
e teatro visual que reivindi
ca o sabor doce da inxenui
dade. Os Venres 15, 22 e 
29, ás 23 h. na sala Nasa. 

CoNTRÁ TEN OS 
POR FAVOR 
De novo o cabaré, da man 
de Camila Bossa e Marta 
P8%08 na Nasa. Un espec· 
táculo que aposta pola sin
xeleza, polos pe~uenos for
matos, para lograr un tea
tro libre de ataduras que 
poida chegar a todos os re
camos onde poida atapar 
un espectador. Os Sábados 
16 e 30 ás 23 h. 

Tui 
• EXPOSICIÓNS 

XoAN V ALCÁRCEL 
Trinta e ·cinco obras de 
grande e medio formato, 
óleos, carbóns e debuxos, a 
maioria dos anos 2000-
2001, inclúidas nas series 
Mirando o chan e Nature· 
tas mortas; na Área Pano
rámica até o 24 deste mes. 

ROBERTO ÜONZÁLEZ 
Obra Gráfrica / Prints titula 
a mostra de pinturas que 
inaugura o Sábado 2 de 
Xuño, na galeri.a Trisquel e 
Medúlio, ás 20:30 horas cun 
mini concerto a cargo do 
Coro de Cámara Tempus. 
Até finais de Xuño. 

bpantosoé 
a obra que 
representa 
Mohlcan.la 
na NaKJcle 
SANTIAGO 
os Venres 
15, 22. 29. 
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•ACTOS 

SECTOR 3: UN MUNDO 
DE VONTADES 
Título que leva a primeira 
mostra de asociacións de 
Vigo que se celebrará no 
parque de Castrelos o Sába
do 16 e Domingo 17 co ob
xectivo de ser trinque das 
actividades desenvolvidas 
por estas organizacións. Me
dio cento de asociacións 
con obradoiros, exposicións, 
charlas, actividades infantis, 
etc. O sábado haberá un 
concerto no auditório de 
Castre/os de Kiko Veneno 
con entrada de balde. 

SEMANA DO ORGULLO 
LESBIGAl 
Organizada por LEGAIS en 
colaboración co Concello; 
haberá distintas actividades: 
o Xoves 14 cinema ás 20:30 
no Auditório Municipal, 
onde se proxectará Lianna 
(EE UU, 1992), un clásico 
do cinema lésbico de J ohn 
Sayles. O Mércores 20 ás 
20:30 na Rua do Príncipe 
(<liante do antigos xulga
dos) concentración pala 
igualdade. T amén haberá 
conferéncias: o Xoves 21 , ás 
20:30 Matrimónio entre 
persoas do mesmo sexo. 
História e estado actual 
da cuestión, por J.A. He
rrero Brasas; o Venres 22 á 
mesma h ora O cinema 
diante e detrás da cáma
ra, desde dentro e fora do 
annário, por Marta Ballet
OO..COLL O Verues 22 festa 
e sesión de DJ's a partires das 
23:30 na Vip Space (Areal 
18). E o Sábado 23 ás 22 h. 
cea de en~a dos pré· 
mios Legais e Ilegais 2001, 
no Hotel Palacio de Vigo. 

ÜBRAD01RO DE 
LUTHER1A ANTIGA 
Xomada de portas abertas 
o Luns 18, Martes 19 e 
Mércores 20, na Universi
dade Popular. 

~RIOS 
~Gallcia 
~-..cw-r...-.c>A. 

IM\oDfM).t()~G T(()IO)tri('llOOtft'lt ... f,t(IO~~ 

PRECÁRIOS ÜALIZA 
http~//web.usc.es/-qimvlc 

A páxffia da Asociación do Persohl Inves ... 
tigador e Técnico Non Contratado de 
Oaliza inclue o manifestó fu,ndactonal da 
organi.utcion, unha. carta abe~. up ten,
so informe, recortes de cptensa, orde d9 dta 
das suas asembleas, dados sobre as SU!;l$ co
misí6:ns de. traballo e as últimas novas, • 

•CINEMA 

ERLEUCHTUNG 
GARANTIERT 
Fita que se vai proxectar o 
Luns 18 no Auditório Mu
nicipal ás 20:30. 

HARRY, UN AMJ QUI 
VOUS VEUT DU BIEN 
Pita de :pominik Moll que 
se proxectará en versión ori
xinal o Ventes 15 ás 20:30 
no C.C. Caixanova, organi
zado pola Alianza Francesa. 

• CONFERÉNCIAS 

PSICOLOX1A 
CONSTRUTIVA 
Ciclo no que se encadra a 
charla Superando o es· 
trés persoal e laboral, da 
man de Mercedes Pedrei· 

ANOSATERRA 

31 ->~ 

.. 

x g .,-
x N 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Ow zc 
<( o 
....'..•Z 
<> :::> 
<> X 
OI. w 

ra Quiroga o Martes 19 ás 
20 h. na Aula Sócio-Cultu
ral de Caixa Galicia. 

• EXPOSICIÓNS 

BG WILDLIFE 
PHOTOGRAFER OF YEAR 
Máis de cento vinte imaxes, 
que incluen as fotografias
ganadoras e destacadas, des
te concurso que cumpre 26 
anos e que convoca o Mu
seu de História Natural de 
Londres e a BBC Wildlife 
Magazine sobre a natureza e 
a vida salvaxe. A mostra es
tá clasifica nunha dúcia de 
seccións, desde as adicadas a 
Lugares virxes, pasando por 
Retratos e animais, até che
gar a Forna e Composición. 
Nesta ocasión escolmaron 
unha instantánea de J. L. 
González realizada na ria de 
vigo. Até o 29 de Xullo no 
Centro Cultural Caixanova 

EMíDIO GUERRE1RO: 
100 ANOS DE HISTÓRlA 
Na Casa Galega da Cultura 
podemos atopar esta mos
tra até o 30 de Xullo. 

LlBROS PARA SOÑAR 
Nesta libraria (Triunfo 1) 
poderemos atapar até finais 
de mes unha mostra de ilus
tracións orixinais dos con
tos: O rei ra, O Galo Quiri
co , A Casa dos Gatos e O 
Reiseñor, de Aücia Suárez. 

p A TRlCIO CABRERA 
Na galeria Ad Hoc teremos 
unha mostra da pinnrra deste 
sevillano até o 30 de Xuño. 

JULIO ÜONZÁLEZ 
Pinturas elaboradas eón 
técnica mixta, da série Ga
mus, que podemos ollar na 
Casa da Xuventude (López 
Mora 31) até este V emes 
15 de 10 a 14 horas e de 17 
a 20 de Luns a Venres. 

MARTA ARMADA 
Até o 2 7 de X uño na gale
ria Visual Labora (López de 
Neira, 5) ternos unha mos
tra do seu trabaJlo. 

FRlDAKAHLO 
A cervexaria A Popular 
(Eld~ayen 40) mostra unha 
série de serigrafias sobre 
cartón de autoretratos da 
artista até o 2 de Xullo. 

PRÉMIO DE PINTURA 
EIXO ATLANTICO 
Até este Domingo 17, te
rnos na Casa das Artes esta 
exposición con máis de 40 
obras seleccionadas no úl
timo prémio corresponden
te ao pasado ano. 

ÍNDIOS E ESQUIMÓS 
As culturas indíxenas de 
América do Norte van ter 
un espazo 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 mostta da diver
sidade cultural de aquelas 
povoacións ao longo duns 
2.000 anos da sua história. 

PAULA MARIÑO 
Mostta as suas obras, até o 
22 de Xuño, na galeria Ba
celos (Progreso 1 ) . 

VISIÓNS FRONTEIRIZAS 
DA NOVA FOTOGRAFIA 
Refírese á fotografia galega, 
e é unha mostra artellada 
polo Centro Galega de Ar
tes da Imaxe con máis de 

Anúncios d.e balde 
• Camisola coa legenda "Um outro 
mundo é possível" impressa a tres 
tintas sobre fundo de várias cores: 
azul, cinzento, castanho, verde ... Tal
has M, L, XL e XXL. Pre90: 2.000 pta. 
gastos de envio incluídos (paquete 
azul de Correios con ·entrega a domi
cílio). Encomendas a Funda9om Artá
bria, Apdo. 570, 15.480 - Ferrol. 

• Alugase casa con terreo en 
Aguete (Marin) na segunda quince
na de Agosto. 986 703 146. 

• Buscamos violinista, segunda 
voz veminina e frautista para gravar 
disco. razón no telf. 677 229 434. 

• Compartese piso na Praza de Mª 
Pita da Córuña. As persoas interesa
das poden chamar ao telf. 655 521 320. 

• Alúgase apartamento en Carnota 
a carón da praia para 4 persoas: 1 ª 
quincena de Xullo, 65.000 pta; 2ª quin
cena Agosto, 80.000 pta. Telf. 981 761 
144 (de preferéncia pola noite). 

• A asociación cultural Caleidos
cópio de Vigo xa ten un s itio na rede 
onde se poden consultar todas as ac
tividades que realizan na Gova dos 
ratos. www.freespeech .org/caleidos
kopio ou caleidoskopio@ lettera. net. 

• Xa está á venda a Unidade Di
dáctica do Museu do Povo Galega 
adicada aos canteiros, de Isabel 
Méndez Laxo e con deseños de Xoán 
R. Marin Martínez. 

• Cursos de verán de ruso en Mos
cova, San Petersburgo e lrkutsk, en 
universidades e famílias, tamén en 
Vigo, organizados pola 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. 620143494 / 981560159. · 

• Xa está á venda o cademo: "Ache
gamento a Segunda República en 
Ordes. Artigas, documentos orixinais, 
denúncias ... Por cen pesos máis gas
tos de envio. Pedidos a : AC "Obradoiró 
da História" Apdo. 42 - 15.680, Ordes. 

• Merco ou troco pins de temática 
nacionalista de calquer tipo: políti
cos, sindicais, de bandeira (estrelei-

ras), culturais, etc. Especialmente inte
resado nos pins das distintas federa
cións da CIG. Interesados chamar ao 
telf. 981 574 635 ou ben mandar men
saxe a mesiasgaliza@tiotmail.com . 

• Alúganse cuartos na zona da Pra
za Roxa en Compostela. Noites ou 
meses completos. Telf. 617 065 527. 

• Lantania estrea nome e endere
zo na web (www.lantania.coml. Xa 
está na internete a nova edición. 
Ademáis edicións antigas e foro. Ex
presa a tua opinión. 

• Alúgase apartamento para 4 per
soas, totalmente equipado, a carón da 
praia en Camota. Telf. 981 761 144. 

• Profesor de formación vial oferé
cese para traballar en auto-escalas de 
toda España. José. Telf. 913 760 723. 

•Vendo taberna-pub tole 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 Clio 16 V do ano 
1992, impecábel. Razón no -telf. 981 
128 630 polas noites. 

• O grupo Pozo de ideas busca 
"voces". Este colectivo literário reú
nese na R.U. Monte da 9ondesa (Sa
la de Ensaios, 22 andar) de Santiago, 
para ler e falar 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, oon ou sen goma, usados 
mundiais e tarxetas telefónicas novas ou 
usadas. Merco. Libros de EXB, BUP, 
COU, maxisterio, leib.Jra. 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 forno xlratório, para pana
daria ou confitaria, de catro metros de 
diámetro. Dous anos de uso, en perfec
to estado. Funciona con leña ou fuel, 
incluido mecheiro. Telf. 650 069 438. 

• Alugo habitación en Compostela 

(Avd. de Lugo) por 15.000 pta. Sen 
humidade, direito a cociña e lavadora. 
Preguntar por Luísa Mera no telf. 981 
554 219 ou no móbil 686 732 242. 

• A Asociación Cultural Obradoiro 
da História vén de publicar un trípti
co e marca-páxinas para comemorar 
o VIII cabodano da marte do crego na
cionaijsta Mancho 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· Travesía 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. 986 378 101. 

• A peña deportivista 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 P!=l
dro, Correlos 19, Mor Alfoz (Lugo). 

• Alúgase casa amoblada por tem
padas na Ribeira Sacra (Nogueira 
de A.an:iuin). Telf. 986 376 022. 

• Milhomes (grupo gai da Coruña) 
dá información, apoio, brinda servizo . 
de videoteca e biblioteca, e capta só
cios para o activismo ou simpatizantes 
da liberación gai nos telf. 981 144 151 e 
686 307 543, de 18 a 20 h.e todo odia 
respectivamente, ou no Apdo. de Co
rreios 24 c.p. 15.080 da Coruña. Correo 
electrónico: milhomes53@latinmail.com 

• Música clásica para vodas. Dife
rentes grupos de cámara e soprano. 
Telf. 981 507 925, simo32@teleline.es 

• Técnico de son con experiéncia 
busca traballo nese campo ou do que 
sexa. Disponibilidade total de mobilida
de xeográfica. 981 200 229, Sérgio. 

• Alugo piso en Compostela totalmen
te amoblado. Tres cuartos, 2 baños e sa
la. Frenté ao Hipercor (bairro do Resto
Hal). Telf. 639129 585/981578070. 

• Colecéionista merca monecos 
Geyperman, Madelman, e Scalex
tric. 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. • 

Auditório de Caixa- de · pinturas que podemos lugar e á mesmá· hora será o 
nova. contemplar na sala de ex- concerto de Sons do Tem· 

posicións da Casa da Cultu- po e Quarteto de Saxofo· 
BELADONA ra áté o 17 de Xuño. nes de Amsterdam o Luns 
Darán un concerto 25. Mais, no Centro Cultural 
en Canido o Luns 18. Vil alba. de Belem, no Bar TerrQfD, es-

tarán ás 19 h; Creativo Ven-
CAPERUCITA 

• EXPOSICIÓNS 
res 15; Gershwin & Porter 

ROTIWEILLER Groove o Xoves 21; Carla 
Guitarra e voz; con: ÜARMENDIA 

Pinto o Luns 25; e Buttedly 
certo o Sábado 16 ás Grooves o Mércores 2 7. Ta-
22 h. por 300 pta. na 

Mostra as suas esculturas mén no Cent.To Cultural de 
Cava dos Ratos (Ro-

no Paratfur da vila. BeleTn, no Graru:Ie Auditório, 
mil, 3 ). Máis infor-

Porto 
será a actuación de Jonh Lu-

mación www.freespe- rie e The l.ounge Uzards 0 

ech.org/caleidosko- Sábado 30 de Xuño e 1 de 
pio. •MÚSICA Xullo. Na Est:.a{iío Ferroviária 

de Sta. Apolónia a New Or-
•TEATRO NOVAS TENDÉNCIA leans Jazz Bando Xoves 

DO JAZZ EUROPEU 21 ás 18; e na Est:.a{iío Ferro-
cincuenta obras que repre- TREs ENREIDS DE AMOR Michel Wintsch explora o viária do Oriente, o Xoves 28 
sentan as últimas tendén- Ou El ensayo de tonadi- crash sonoro en que está ás 18 horas estará a Big 
'cias no país. Con · obras de Uas baixo a direccion escé- mergullada a sociedade ac- Band de Claus Nymark. 
Xoán Anleo, Vicente nica de Juanjo Aranda o tual, o Venres 15 no Auditó- No que se refire ao pop-
Blanco I Salvador Cidrás, Xoves 14 ás 20:30 h. no te- rio de Serralves. Maria Joao rock, o Mércores 2 7 teremos 
Vari Caramés, Tono Car· atro-cinema Fraga. E o Xo- & Quarteto de Joe Zawi· no Cais do Gás a Cool Hip-

· bajo, Calos Nieto, Simón ves 21 ás 20:30 La mujer nul, encontro inevitábel, as noise, Zion Train e Mad 
Pacheco, Alberto V arela de Negro de Susan Hill. tendéncias que confluen nas Professor; ao dia seguinte a 
Ferreiro e Manuel Vilari- suas músicas xeran tantos Hipnótica; e ao seguinte, é 
ño, podémola coñecer na CoITELOS NAS GALIÑAS mecanismos de sobreposi- dicer o Venres 29, ao DJ 
Fundación Laxeiro até o 15 Factoría Teatro apresenta ción que antever un mo- Cruzzfader. Estas actuacións 
de Xullo. esta obra no C.C. Caixanova mento como este é desde lo- a partir das dez da noite. + 

PERSOAS QUE 
o Sábado 16 ás 22:30 e o Do- go un farto prazer, o Venres 
mingo 17 ás 20:30. Las se· 29 no Coliseu do Porto. 

ESTIVERON NA CADEA ñoritas de A vignon é unha Eu Rota Mediante esta mostra trá- obra de Jaime Salom, que se- Lisboa. tase de amasar as suas tes- rá cenificada o Ventes 15 ás 
temuñas e vivéncias. Na 22:30. Las amistades peli· PENA TREV1NCA 

zc 
""" 

Tres enredos 
de amor 
será posta 
en cena no 
teatro-cine 
Fraga de 
VIGO este 
Xoves 14. 

Cava dos ratos. grosas, o Luns 18 e Martes •MÚSICA 
Visita e roteiro o Sábado 16 e Domingo 

ROMÁN PADIN 
19 ás 21 h. será cenif icada 

THE DIXIE PEPPERS 
1 7 pola Pena T revinca e a Serra do Eixe, 

por Amparo Larrañaga, To- no Suleste de Galiza, con autobus desde 
Mostra a sua pintura n a ni Cantó e Maribel Yerdú. Que xunto cos The Klez. Lugo, organizada por ADEGA-Lugo. As 
tenda-galeria Bomob (Ló- matics amenizarán jazzistica- persoas interesadas poden porse en con-
pez de Neira) . v·t · mente a noite do Cais do Gás tacto no seguinte enderezo: Miguel de . l ag:arc,1a do Domingo 1 7 a partir das 

Cervantes, 47 - Entrechán. 27003, Lu-
•MÚSICA 

• EXPOSICIÓNS 
22 h. No Tivoli (Avd. Liber-

go. Telf. 982 240 299, ou no correo elec-
dade 188) podemos asistir ao 

NACHOÜTERO concerto de Charlie Hade e 
trónico adegalugo@wanadoo.es e máis 

Presenta Ja in concert este SAULÜTERO Ricanlo Rocha o Sábado 23 info. www.ctv.es/USERS/adega.+ 

Xoves 14 ás 9 da µoite no Titula Neuromanias a série ás 10 da noite. Neste mesmo 

• 

:.. 

... 
~· 
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En Gondomar e Madrid celebráronse actos de recoñecemento .no seú 95 cumpreanos 

Lois Tobio, homenaxe á estirpe nacionalista 
_. XAN CARBALLA 

Por fin Lois Tobio vai vendo recoñecidos os seus méritos como 
. merece. Gondomar deulle o nonie ao seu Auditório, igual fixo un 
coléxio do seu Viveiro natal e por fin, no dia que fai 95 anos, en Ma
drid, onde reside, faise un masivp acto de homenaxe ao derradeiro 
supervivinte dos fundadores do Seminário de Estudos Galegas. 

.,_, 

Constanza Tobio, Francisco del Riego e X.C. Silva Mariño, Alcalde de Gondomar. 

"-

Isaac Diaz Pardo leva petando 
• anos na conciéncia dos gale

gos sobre os perigos da des
memória histórica. A Nosa Te
rra débelle á sua cariñosa insis
téncia o feíto de, en 1986, des
lumbrarse coa persoalidade po
lítica, humana e cultural de Lois 

. Tobio. Foi daquela cando por 
indi.cación de Isaac o chama
mos para entrevistalo e dar a · 
vi~ión do drama do golpe militar 

·na publicación O 36 na Galiza. 
Foi a primeira vez que tivemos 
a honra de conversar con el, e 
despois repetimos gastosos en 
1996, cando publicou as suas 
exem.plares memórias (As dé
cadas de TL. Ediciós do Cas
tro) e outravolta en 1998. Des
cubriuse ante nós a forza crea
dora dun nacionalista galega de 
esquerdas, que mantiña a posi
ción marxista no· Partido Gale
guista, o internacionalista admi
rado por Alexandre Bóveda, o 
diplomático da República espa
ñola, o asesor xurídico e políti
co de Castelao na criación do 
Consello de Galiza, o historia
dor teimudo que recuperou a fi7 
gura do Conde de Gondomar, o 
tradutor de Bertolt Brecht, de 
Goethe, Rilke ou Herman He
ller, o exiliado en múltiples pai
ses que organizou o Congreso 
da Emigración de 1956, o xor
nalista que exerceu en Uruguai, 
o político que elaborou , con 
Carvalho Calero, en 1932, o 
primeiro Estatuto de Autonomia 
de GaJiza, ... : 

A lista de méritos poderiase ex-
tender e o asombro de quen 
ainda ·non sabe de Lois Tobio 
tamén medraria. Como é posí
bel que un dos tillos maís so
branceiros de Galiza permane
za tantos anos no coñecemento 
de tan poucos? O libro de ho
menaxes que recén ven de edi
tar Ediciós do Castro, pelexa 

• contra esa desmemória, e cha
ma a atención como tantos dos 
que ali escrel;>en confesan que 

'-!; Jdescoñecian a Lois Tobío até 
que este ben superara xa os oi- · 

tenta e pico anos anos. Malditó 
franquismo ... 

Obriga de Galiza 

"Ninguén sabia máis nen traba
llara tanto polo Estatuto de Au
tonomia de Galiza como Lois 
Tobío. Pero ninguén na nasa 
comunidade, ante a nova situa
ción autonómica que nos ofere-

. ·ce ron no 78, · se acerco u a el 
para coñec..er o seu pensamen
to, para lle pedir que axudara. 
El aceitou esta situación anó
mala co silenzo e a di.gnidade 
que sempre amosou. T"odos 
quixeron pasar por ser eles os 
inventores da Autonomía. Non 
é extrano que as causas vaian 
como van. Pero algun dia, can
do teñan desaparecidos os 
eriadores auténticos e os que 
se apr9priaron da obra, a his
tória encargarase de deixar a 
cada un no seu sítio" , ase
gura Diaz Pardo neste libro 
de homenaxes . . E peta no 
mesmo clavo das obri-

. gas de Gallza "progre
si$ta, soberanista e le
al", X osé L. Méndez 

. Ferrín: "son moitos 
os favores intelec-
tuais· e políticos que 
o nose-..País lle de
be a Lois Tobío. O 
non ser Galiza un
ha nación ceibe e 
rexida pola demo-
c rác i a impediu 
que o recoñece
mento da sua 
persoa teña si-
do completo". 

En Gondo
mar, o pasa
do 8 de Xu
ño, come-

· zouse a 
restañar 

Lois Tobio. 

esta ferida. Nun acto público 
presidido polo alcalde deuse 
conta do acordo unánime da 
Corporación para lle dar o nome 
de Tobio ao Auditório da locali
d ade. Recoñecendo o moito 
que lle debe a vila miñorana po
la sua obra de investigación so
bre Diego Sarmiento de Acuña, 
Conde de Gondomar. O Institu
to de Estudos Miñoranos, que 
preside Carlos Meixome, editou 
unha biografia elaborada por 
Rosa Pascual e desde ese dia 
preside o centro un retrato de 
Tobio realizado por C. Maseiro. 
Foi unha primeira ocasión, nes
te Xuño de gratittude, na que se 
ouviu a sua palabra mercé ao 
vídeo e na que foi representado 
pola sua tilla Constanza 

O 13 de Xuño, no Ateneo de 

Madrid, cando se está a pechar 
esta edición xuntáronse outra 
pleiade de amigos: Francisco 
Ayala, Borobó, Fermin Bouza, 
Diaz Pardo, Raul Morodo, Xulio 
Rios, Francisco Rodríguez 
Guerreiro, Marga Romero e 
Ramón Villares, as cancións do 
uruguaio Quintin Cabrera e os 
poemas recitados por Fermin 
Bouza Pena. Ambos actos son 
un chanzo obrigado, pero todo 
galega pode saldar a sua dé
beda con T obío len do as suas 
memórias, un verdadeiro per
corrido histórico polos momen
tos fel1ces e desgraciados dun 
século decisivo para a emanci
pación política de Galiza. Entra 
o XXI e un dos gloriosos da 
sua estirpe está de cumprea
nos e fainos felices ser seus 
compatriotas.+ 

Desasosego 
FRANCISCO CARBALLO 

p;ssoa escreberia desassosse
o: menos que desacougo, 

máis que inquedanza. E o 
estado do meu ánimo. 

Como é posíbel que o Presi
dente da Xunta impreque aos 
adversários de non teren vergo
ña ao criticaren o proceso elei
toral dos emigrantes? En todos 
os espazos públicos ·de Monte
video, de Caracas, de Bos Ai
res, é aceitado unanimemente, 
que a forma de votar dos gale
gas da emigración nos comíci6s 
de Galiza é impróprio da demo
cracia máis elemental; non só 
se falsifica o voto, non só se su
man, restan, "trapichean", apa
rece ante os viciños como ridí
cula estafa ao país de orixe. 

Leo os xomais, miro a TVG, 
oio a RG, sempre os mesmos 
slogans do Govemo da Xunta: 
dez anos de progre o; dez anos 
cara adiante dunha Galiza na 
dianteira europea ... Como na 
corte: Galiza vai ben. E anoto: 
média salarial inferior á estaral, 
item a das viuvas; roáis par 
que a média estatal, máis esrer
queiras nas estradas; decadéncia 
no ensino público e no Sergas. 
En crise dous sectores produti
vos de primeira solvéncia, o 
pesqueiro e o agroindustríal... 
Os xornais subvencionados e os 
meios de comunicación públi
cos, erre que erre coa década 
fraguista de progreso. Non lleles 
roe un verme a conciéncia? 

No Maio cantaron máis os galos 
galegas: era o mes da nasa cul
tura, da exaltación da língua. 
Levamos 25 arios de Democra
cia; hai unha lei de normaliza
ción lingüística. Resulta que nos 
centros de ensino público hai 
violacións á eito <lesa norma; 
nos privados desprezo omnímo
do. Sarmiento no XVllJ arreme
tía contra a ve ánia de funcio
nários, mestres e cregos que en 
vez de empregar a língua galega, 
impedían o progreso educativo 
dos galega coa irnpo ición do 
castelán. A praga egue. 

A ladaiña p deria eguer 6 
me desaso ego: manteño supera
do o desacoug e irta a e ran
za. Porque vino ntu ía modo 
neno da "correlíngua", unha 
minoria de m stre , crego co
merciantes, obreiros e roprie
tários na trincheira contráría: 
na do honor, da lei e do futuro. 
Hai un abrente, estam a m -
tros da saída do túnel. • 

V OLVER AO REGO 

Cardenal, o fiscal xeral do 
Estado, dá duas de fide
lidade ao PP .polo prezo 

de unha na mesma semana. Por 
unha banda segue teimoso pro
texendo a un Josep Piqué que 
hai meses que teria que dimitir 
se seguise a famosa doutrina 
Cascos sobre responsabilidades 
políticas. Pola outra pretende 
procesar aos diréctores de Gara 
e Egunkaria por facer unha en
trevista a dous membros de 
ET A que todos os meios de co
municación reseñaron ampla
mente. De paso puido chamar 
a procesar aos directores da 
BBC, a CNN ou o· Corriere de
lla Sera por cometer semellante 
delito de leso xomalismo. • 

• 


