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Cincuenta mil persoa1 segundo os convocante1 e cuarenta e éinco mil segundo a pollcla local a1l1tiron á manifestación mál1 numerosa, celebrado en Vigo. 

Germán Conde Tarrío 
"D;,ccionario de .refráns" 

Documentado estudio 
de roáis dun milleiro de refráns 
coas súas correspondencias 
en casteián e francés. ' 
Í!ldic~s .de entradas e temático, 
. e abondosa bibliografía. 

Rachar co bipartidismo 
unif armador 

Os integrantes da Declaración de Baróelona (BNG, CiU e PNV) ten, 
tan pór en marcha un novo proceso de diálogo coas forzas estatais, pa, 
ra transladarlles as reflexións comuns sobre a situación política actual • 
que, segundo eles, está subvertindo a própria Constitución. Non se 
trata, como interpretaron alguns, de ampliar a Dedaraci6n de Barcelona 
ás forzas estatais (si terán os actuais integrantes, antes ou despGis, que 
incluir a EA, ERC e, mesmo ao PA). Demandan respeito á pluralidade . 
e ao feíto nacional recollido na Constitución. Pero a interpretaciqn de 
que o PSOE pooeria ser un candidato a subscreber ·a Declaraci6n, reali, 
zada por médios afms, non sen;i.ella casual. Pasqual Maragall ten afir, 
mado que está de acordo co preámbulo suscrito en Barcelona. Outros 
dirixentes do PSOE consideran que o pari:ido deambulá ser Norte a 
respeito da conformación do Estado, alonxándose do espírito constitu, 
cional que impulsaron. Asi as col.isas, o diálogo que decidiron impulsar 
BNG, CiU e PNV a pasada semana, semella ter .como claro destinará, 
rio aos socialistas (para rachar co bipartidismo do pacto antiterrorista), 
e, se temas en coñta a actµal dinámica p0lítica, ao BNG como princi, 
pal beneficiário. Os nacionalistas galegas procuran un pacto cos socia, 
li~tas, mentres CiU os ten como adversários en Catalunya. + 

Asociated Press / DELMI ÁLVAREZ 

Pérez Touriño anúncia 
que pactará co BNG 

para desbancar 
a Fraga 

(Páx. 5) 

PSdG·PSOE e PP chegan 
a un acordo sobre o 

financiamento 
· autonómico 

(Páx. 7) 

A dirección de En~e 
continuará en Madrid mália 
a entrada de capital galego 

(Páx. 1~) 
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A mani~stación viguesa foi a máis numerosa de todas a; celebradas. Asocioted Press / DELMI ÁLVAREZ 

A afluéncia as manifestacións foi a máis importante dos últimos anos en Vigo, 
-A Coruña e Ferrol 

CIG e· UGT consicleran cumpridos 
os obxectivos da -Jolga xeral 

-0. H. VIXANDE 

. A folga xeral do quitlce. de Xuño superou as suas previsións, segl:Jr'ldo os organizadores. Se estes agardaban 
unha incidéncia do 75%, rematada a mesma estimaron que-chegou ao 80%. Foi unha folga máis urbana que ru
ral; un páro obreiro, pero-tamén labrego e mariñeiro. Ademais, resultou destacábel a afluéncia ás mobilizacións: 
máis de cen mil persoas sairon á rua nas manifestacións convocadas ao longo do país. Localidades da Mariña 

-oú da Co$ta da Marte, onde habitualmente non se celebran mobilizacións, GOntaron con manifestacións nas que 
a participación abalaba entre as duascentas e as cincocentas persoas. Vigo, Coruña e Ferrol foron as cidades 
con maior asisténcia, tanto que nas tres cidades as cifras de afluéncia habia moitos anos que non se daba. 

A 
demais da elevada incidéncia do 
paro en Vigo, a.multitudinária ma
nifestación celebrada nesa cída
de foi unhas das ·notas destacá
beis da corivocatória de folga. En 
todas as manifestacións celebra,. 
das no país -máis de quince-, a 
afluéncia de participantes foi moi 
elevada, superior en todos os ca-

- sos á do célebre catorce de De
cembro de 1989. En Vigo a mobi-

- lización só s~ pode comparar ás 
grandes manifestacións do princí
pio dos oitenta en contra da re
conversión naval e poia reindus
ttialización da qomarca. 

$ob o lema "Emprego e pen
sións dignas", a -manifestación 
da CIG e da UGT foi a manifes
tación máis numerosa celebrada · 
. en Vigo, ainda que nesa cidade 
non foi a única. Ao longo de to
do o país celebráronse mobiliza
ci óns, mesmo en localidades 
nas que estes actos non son ha
bituais. Asi, a Costa da Morte, a 
Mariña, Xinzo ou Verin foron ce
nários de manifestacións e ne-

sas últimas duas vilas foron con- · 
vacadas conxuntamente palas 
Unións Agrárias e o Sindicato 
Labrego Galego. 

Á mobifización da CIG e a UGT 
en Vigo asistiron t?0.000 persoas 
segun~o os sindicatos e 45.000 
segundo a policia muñicipal. Da 
dimensión da asisténcia é indica
tivo que a marcha chegou a me
dir mil douscentos metros de lon
xitude, cando· -discorria por an
chas ruas de-cuarenta metros. 
Así, ao chegar á Porta do Sol, os 
ultimas manifestantes ainda mar
chaban pola confluéncia entre 
Urzáiz e a Gran Via. · 

Entre os manifestantes da mobi-
. lización da CIG e a UGT atopá
banse os secretários xerais tan
to da CIG, Xesus Seixo, como 
da UGT, Cándido Méndez, · asi 
como o secretário xeral da UGT 
de Ga'.liza, Xesus Mosquera. 
Esa manifestacióQ-tamén contou 
cunha representación da Uniáo 
Geral de Trabalhadores de Por-

tugal, da Confedera<;áo Geral de 
Trabalhadores de Portugal e da 
l_JGT do Estado español. Asi
mesmo, asistiron_representantes 
das Unións Agrárias e do Sindi-

. cato Labrego Galego. 

Tamén en Vigo a Central Unitá
ria de Traballadores, CUT, e a 
Confederación Xeral do Traba
llo, CGT, convocaron unha mo
bilización máis modesta na que 
tamén tomaron parte militantes 
de IU e da CNT. Esta manifesta
ción, sob o lema "Contra a pre
cariedade e a reforma laboral 
loita sindical", congregou a un
has duas mil persoas. A CGT, 
ademais de acudir conxunta
mente coa CUT a unha mobili
zación en Vigo, convocou a s_ua 
própria manifestación na Coruña 
e sumouse á da CIG e a UGT 
rias restantes localidades. 

En . todas as "manifestacións ce
lebradas a 'pres'enza de mariñei
ros· e labregos nas manifesta
cións foi moi aplaudida cando 

ao remate das mobilizacións os 
líderes sindicais dirixiron un par
lamento aos asistentes e aludi
ron aos problemas do mar e do 
agro. En Ourense foi significati
va a presenza de dous tractores 
á cabeza da manifestación. As 
de Verin e Xinzo foron manifes
tacións específicas de labregos 
9nde a presenza de tractores foi 
moito máis numerosa. 

Valoracións 
dos líderes sindicais 

A do quince de Xuño foi unha fol
ga dura. Disto dan conta os nu
merosos enfrentamentos que tive- -
ron lugar, sobretodo na cidade de 
Vigo, localidade na que sempre 
teñen especial incidéncia as mo
bilizacións destas caracterísicas . 

Mália a dureza, o secretário xeral 
da CIG, Xesus Seixo, valorou po
sitivamente a sua incidéncia "por
que afectou significativamente á ... 
maior parte dos sectores de Gali-

. Pasa á p~ segwnte 

-
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Vén da páxJna anterior 

za". "Ainda que o seguimento foi 
desigual -indicou Seixo-, a nu
merosa asisténcia ás manifesta
cións á ~ora na que se .celebra
ron, dá idea do eco que tivo a 
folga entre a povoáción, e iso a 
pesar dos esforzos para impedir 
que a xente se sumase". 

O secretário xeral da UGT de 
Galiza, Xesus Mosquera lembrou 
que "a folga non é un obxectivo, 
aí é -onde se trabuca a Xunta, a 

· folga é un médio e o. obxectivo 
conqueriuse porque o que se 
pretendia era facer unha denún
cia da precariedade e da reforma 
laboral". Mosquera, ademais, re
marcou que "foi unha folga xeral 
porque todos os sectores produti
vos estaban chamados a parar e 
en todos os sectores"houbo parti
cipación, ainda que desigual, nal
guns casos o 100% e neutros 
menor, porque os servizos míni
mos lim~aban a folga". 

lncidéncia por sectores 

De todos os sectores, o comércio 
foí o que menor indicéncia rexis
trou durante esta folga xeral. Pero 
non todo tivo o mesmo comporta
mento porque un -as grandes su
perficies- contou coa protección 
policial e outro -o pequeno co
mércio- quedou a mercede dos 
piquetes. Esta circunstáncia, ha
bitual pero acrecentada nesta 
ocasión, surprendeu especial
mente aos comerciantes de Lugo, 
que ante a presenza do piquete 
dician: "pechamos, pero que ta
mén o faga Carrefour". Diante do 
(!IUe antes ~ra Continente, tres 
furgóns policiais garantian a aber
tura deste estabelecimento. 

En xeral, agás en Ferrol, onde 
case a totalidade do comércio e 
mesmo Alcampo pechou, as 
grandes superficies comerciais 
abriron as suas portas, ainda 
que a sua actividade foi baixa. 
O Corte Inglés en Vigo contou 
cunha protección policial inusi
tada, pero a noite anterior tivo 
que renunciar a recepcionar 
mercadorias. O mesmo dia da 
folga, ainda que permaneceu 
aberto, recebíu moi pouca clien-

tela, que non s.e achegou ao · 
centro comercial disuadida pola 
presenza policial e os piquetes. 

Na indústria si paralisación foi ca
se total. Toáas as grandes em
presas pec~aron agás Citroen. A 
entrada da .factoría automobilísti
ca foi cenário de 

~ . ';. 
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CCOO no seu romit~ de empre
sa. CCOO protagonizou outro doS -
sucesos máis conj:rovertidos des
ta folga. ·cunha ,representación 
moi elevada én Alvarez, chamou 
aos traballadores a ácudir áo seu 
posto o Venres quince de Xuño, 
cando .o Luns dezaoito ian ser 

despedido·s para 
violentos ataques 
da Policia Na
cional contra os 
piquetes informa
tivos. Os traballa
dores- recebiran a 

. invitación patronal 
a acudir ao seu 
pastos.de traballo, 
"ainda que teñan 
que saltar a valla". 
Nesa compañia o 
sindicato empre
sarial ten a maio
ria, pero a nume
rosa presenza de 
militantes da UGT 

En·Álvarez 
CCOQ chamou a 
ir a traballar, 
cando os 
empregados ian 
ser despedidos 
dous dias 
despois. 

constituiren unha 
parte deles : un ha 
Sociedade Anóni-
ma Laboral. · 

Mália que CCOO 
aliñouse coa pa
tronal e coa Xunta 
durante esta folga, 
non houbo unani
midade neste sin
dicato. En Vigo, un 

· grupo de afiliados 
seus acudiron á 
manifestación que 
conxuntamente 
coa CUT ·con
vocou a CGT, 
central á que mar
charon un número 
indeterminado de 
ex militantes das 

e a CIG na cadea 
de montaxe e a 
sua asisténcia á 
folga permitiu a 
sua paralisación. ~ . 
Asi, só traballaron nas oficinas. _ 
Nas grandes empresas nas que 
as CCOO ten maioria no comité, 
como son a ferrolá Izar (antes Ba
zán), as do naval vigués ou a em
presa téxW coruñesa Goa, as 
suas asambleas. de traballadores · 
acordaron secundar a folga. En 
Vulcano, Vigo, só acudiron a tra
ballar os sete. representantes da 

CCOO desde o pasado Primeiro 
de Maio. En Ferrol, militantes de 
Comisións Obreiras acudiron con 
autocolantes do sindicato á mani
festación convocada en Ferrol, a • 
sua pretensión era facer notar a 
sua disconformidade coa direc- . 
ción do seu sindicato pola sua be
lixeráncia coa folga e a sua com
placéncia coa patronal.+ 

O secrelário xeral de UGT no Estado, Cándido Méndez, o secretário xeral da \JGT de Gal¡. 
za, Xesus MoqtMra, e o secretário :xeral da aG, Xesus Seixo, na mani:fes1ación ele Vigo. 

A _folga do piquete a domicilio 
Na folga apenas se rexistraron 
incidentes e na maioria dos ca
sos nos que os houbo foi por
que a policia impedía aos pique
tes informar aos traballadores 
das razóns da folga. Nalgun ca
so, como no poi ígono do Tam
bre, en Compostela, a policía 
mesmo chegou a indicar o. cami
ño para o seu posto de traballo 
a traballadores que xa decidiran 

. sumarse ao folga. 

Noutros casos, como Vigo, a in
tervención policial tivo lugar para 
impedir a labor informativa dos pi
quetes -asi sucedeu en Citroen
ou tras algun incidente como a 
queima dalgun contenedor de li-

. xo. Tanto os xomais como a tele
visión destacaron os incidentes 
na noite da folga. O conselleiro da 
Presidéncia, Xaime Pita, chegou 
a cualificar de "guerrilla urbana" 
alguns enfrentamentos aconteci
dos en Compostela, pero o núme
ro d~ detidos ao longo da xomada 
foi mínimo: unha persoa en Vigo, 
moi pouca xente como para afir
mar que se tratou dunha estraté- · 
xia sindical ou doutra caste de ac .. 
clón para provocar e'ntrentamen
tos. E máis, para os sindicatos foi 
a agresividade policial a respon
sábel dós enfrentamentos. Boa 

Na maioria dos casos os piquetes acudiron pola solicitude ele traballaclores en preeá
rio. Na fotoirafia a actuación dun deles en Compostela. A. PANARO 

proba disto seria que o número 
de contusionados foi elevado. 

Pero a actividade máis comun 
dos piquetes informativos en 
moitas partes do país foi a de 
atender chamadas a domicílio de 
empregados con contratos pre
cários que tiveron que acudir a 
traballar e que demandab~n a 

- presenza do piquete para ter unha 
escusa coa ·que sumarse á folga. 
Era, o_ piquete a domicílio, a pica-

resca frente a presión patronal. 

Mália que a información apare
cida 'nos meios de comunica
ción, na que non se recoñecia 
a incidéncia da folga, os xor
nais tamén padeceron o paro. 
O Diário de Pontevedra vio re
ducida. drasticamente a sua re
·daqción por mor do paro e en 
xeral todos os xornais rexistra
ron baixas a consecuéncia da 
folga.! 
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Folga política, 
como todas 
as f olgas laborais 
Teñen razón Fraga lribame·e José María Fidalgo. Afolga xeral do 1'5 
de Xuño foi unha folga política. Desde cando as cuestións laborais 
globais non son tamén, e.sobretodo, políticas? Non foi o Govemo 
central quen, segundo os convocantes, dictou unhas normas que 

. atentan contra a maioria dos trab811adores e teñen repercusión en 
todos os sectores productivps? Non entran estas medidas, de cheo, 
nó neoliberalismo abrazado herculeainente polo PP? Non ia dirixida, 
precisamente, esta folga xeral·contra o Govei:no para tacelo müdar 
de atitude? Por que ese alcume, logo, de "folga.política" cando 
historicamente, desde aquela de Chicago (1886) que deu lugar á 
celebración do Primeiro de Maio, os avances dos traballadores 
sempre foron precedidos de folgas e de protestas?-

A situación de precariedade laboral da maioria dos asalariados 
marca, tamén, o desenvolvimento da própria folga. Os piquetes de 
traballadores foron historicamente a axuda necesária para que os 
obreiros en piqres condicións laborais, máis sometidos, pudesen 
sumarse á folga sen a represália patronal, levando mesmo a 
enfrentamentos entre os próprios traballadores. Non estamos 
lonxe hoxe de ~ituacións laborais· que semellaban superadas. 

Neste· proceso histórico de acumulación galloupante do ·capital, 
que precisa de medidas como.a precarización do emprego, 
menor cobertura social, móbilidade laboral e menor retribució.n 
aos traballadores que, ademais, deberán aforrar para nutrir as 
arcas dos fundos privados de.pensións, despre.stixiar as folgas 

-socialmente, impedilas coercitivame~te é vital para o sistema. 

MáJia á que a folga estaba.dirixida contra unhas medidas 
guvemamentais, non compartidas polo PSOE e BNG, os 
socialistas· abstívéronse moi moito de apoiar publicamente a 
folgª, seguramente na ·procura dun eleitorado centrista que, 
pensañ, rexeita a acción clásica sindical. O BNG apoiouna pero 

, cunha indisimulada moderación. · 

- Estas cautelas poderian dar a entender ou que a folga non estaba 
plenamente xustificada, non compartían as demandas sindicais (o 
.que semella non ser o caso)·ou que os partidos políticos tiñan 
medo.ao seu fracaso social. En todo caso, o que si semella claro 
é que tanto socialistas coma nacionalistas teñenlle moito máis 
medo á opinión publicada,. tremendamente belixerante coa folga, 
que a opinión pública e o posicionamento das suas bases. 

Mália ás distintas análises e ao uso que se realice agora da 
folga, esta tivo un amplo eco e seguimento social. Existen 
alguns indicadores que é preciso ter en conta. En primeiro 
lugar, a maioritaria incidéncia nas grandes empresas e 
naquelas·onde o compoñente obreiro está rpáis acentuado. 
Nesta folga puido comprobarse nidiamente como ainda existen 
clases sociais. En segundo lugar que, despois de moito tempo, 
se sumou ás mobilizacións un importante grupo de xóvenes, 
rñália aos seus contratos en precario, o'u precisamente por iso. 
Tamén se puido observar unha importante radicalización dos 
traballadores froito da situación laboral e dos conflitos que inzan 
.e;> país. Outro~dado significativo é a grande participación nas 
manifestacións. Feíto insólito en todas as folgas xerais 
celebradas na Galiza até de agora. Manifestacións que 
superaron en moito as celebradas o último 1 de Maib e que, 
ademais, tiña un maioritário compoñente obreiro. 

· Ben é certo que a folga non tivo igual respÓsta no pequeno 
comercio que a do 14-D de 1989. Aquela folga, a nivel estatal, 
tivo un amplo apoio do Partido Popular, con consignas aos seus 
afiliados e· .simpatizantes_, asi como ás organizacións do pequeno 
comercio, para que se sumasen ao paro. A natureza desta folga 
do 15-X, ademais dos intentos denodados do PPl Xunta e·nieios· 
de comunicación para impedila, deslexitimala e minimizala, 
ollouse no_sector comercial (maiormente conservador) que 
militou activamente para impedir unha maior incidéncia da folga. 
Foi nesta frente na que se deu a principal batalla ideolóxica. 

Outra característica desta folga foron os intentos de dinamitala 
desde o próprio movimento obreiro. O papel de Comisións 
Obreiras para impedila e desprestixiala, utilizando idénticos 
argumentos qüe o P.P, é un caso único no movimento obreiro 
galego. Noi.ltras folgas, por exémplo á comezo dos 90, 
convocadas pota CIG en solitário, nen CCOO nen UGT, mália a 
estar en contra, tiveron unha atitude contrária ao seu 
desenvolvimento. O mesmo fixo a central nacionalista, por 
·exemplo, na última folga da construción, que a CIG non apoiaba. 

Porque, máis alá da folga en si, e da leitura que fagan agora 
tanto Aznar coma Fraga, existen dous dadós que semellan 
evidentes. Por un lado Comisións Obreiras non só sofreu unha 
forte división, senón un grande deterioró na sua imaxe. Por 
outra bandr;¡, as bases socialistas. e nacionalistas. impulsaron e 
conviviron nunha protesta, ollando coincidéncias tanto no plano 
político como reivindicativo. Foi a sua unhá resposta conxunta 
contra o PP q.ue, sen dúvida, pode incidir positivamente nas 
relacións entre PSdG-PSOE .e BNG. • 

ANOSA TERRA 
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As intervencións policiais foron _moi violentas na cidade de Vigo. 

··Tras a xornada CCOO pasou dá belixeráncia á cautela 

· Fracasa a cont~a·folga éonvocada pola patronal, 
o Governo central,·a-XuotcJ e ai CCOO 
O esforzo desmobilizador por 
parte da Administración central 
e autonómica, a patronal e o 
sindicato Comisións Obreiras 
abonda para afirmar que o quin
ce de Xuño estaba convocada 
unha contra-folga. O chamado 
patronal a acudir ¡:lO traballo e·a 
insisténcia para que o comércio 
ab(irse as suas portas foi cons
tante durante · as últimas duas 
semanas. Mália a s.ituación pre
carizada do sector, as organiza
cións empresariais temian que 
os traballadores do comércio 
atendesen a convocatória de· 
folga. Era preciso permanecer 
abertos porque permitia proxec
tar unha sensación d'e normali
dade alnda que o paro na in
dústria tose case total. 

En Compostela alguns empre
sá rios distribuiron ambíguas 
circulares entre os seus traba
lladores que indicaban que du
ran te a ·folga quedaban en 
suspenso os contratos, pero · 
non aclaraban que ao remate 
da xornada o contrato ·recupe- · 
raba a vixéncia con todos, os 
direitos anter.iores. A carta 
concluia con dous teléfonos 
de referéncia: o do subdelega
do do Governo e o da Policia 
Nacional. 

A Xunta complementou o es
. forzo. patronal a meio da pro

mulgación dun decreto de ser-
. vizos mínimos que obrigaba a 
acudir ao séu -posto de traballo 
ao sesenta por cento .dos em- . 
pregados públicos. Para evitar 
recursos, a publicación no 
mesmo Diário Oficial de Galiza 
producíase o mesmo· quince de 
Xuño. No transporte escolar foi 
IT!áis lonxe e impuxo uns servi
zos mínimos que garantian o 
cen por cen do transporte es-

• colar, un servizo que a própria 
Xunta considera "complemen
tário do ensino". 

O esforzo realjzado polas Comi
sións Obreiras para conquerir o 
fracaso da folga tamén foi· notá
bel. Os sindicatos convocantes 
non agardaban tal belixeráncia. 
Foi especialmente significativo 
o papel realizado polas delega
das das CCOO en Adolfo Do-

m ínguez en óu
rense, en colabo
ración co empre
sá ri o. Mália un 
acordo asemblé
ario dos traballa
dores para acudir 
á folga, empresá
ri o e delegadas 
das CCOO acor
daron invitar a 
subir aos autobu
ses a todos os 
traballadores, 
mesmo a aqueles 
contratados nas 
ETTs expresa
mente durante a 
folga. Un na .vez 
no polígono in-
dustrial, requeri-

.En S~ntiago 
: a patronal 
1, ' 

distribúiu 
ambíguas 
circulares sobre 
a suspensión 
dos contratos 
dos seus 
trabaUador~s 

meios de comu
nicación un telé
fono de informa
ción sobre o se
guimento da fol
ga desde as oito 
e média da ma
ñá do mesmo 15 
de Xuño. Asi
mesmo, a pri
meira hora ·da 
mañá e a primei
ra da tarde emi
tiu sendos comu
nicados valoran
do o seguimento 
da folga. 

Po·r último, o Go
verno central dis
puxo un operati-

ron protección da Garda. Civil. vo policial contundente. Os gru
pos anti-distúrbios da Policia 

Ese esforzo desmobilizador 
despregado polas Comisións 
Obreiras ·levou a que ese sindi
cato . puxese a dispor dos 

· Nacional actuaron con dureza 
repetidas veces nas ruas de Vi
go. As cargas sucedéronse e 
r:nesmo alguns xornalistas resul-

: 'Eu non son traballadora' 
"Eu nón sei por que témos que 
parar nós, se nós non somos tra
balladoras ... " Asi lle daba ao pa
lique unha empregada pizpireta 
na rua viguesa do Príncipe ás 
10,30 da mañá do 

non sei se me renovarán. lso 
das folgas é para os traballado
res", · seguiu cisma_ndo .. 

Media hóra antes, na rua Torre
cedeira, próxima 
ao litoral vigués, 
abria as portas o 

15 de Xuño. Fala
ba· toda séria, 
trascendente, 
adiantando os 
seus beixos re
bouchados para 
retardar os eses 
fi.nais. Duas com
pañeiras de paro
la asintian entre 
gárgalladjis. ünha 
terceira contes
toulle: 

IA . verse bar Orsuvi, des
pois de estar 
dous meses pe
chado con refor
mas. Non habia 
ninguén dentro, 
unicamente a 
dona. A pergun
ta de como abriu 

-"Muller, tanto 
coma que non 
sexamos traba
lladoras ... " -Non 

pechan outros e 
tacemos algo 
de· negócio", 
dici~ 
a proprietári~ 
dun bar. 

a deixou rematar a interpelada. · 

. precisamente o 
dia da fblga con
testou que."a ver 
se pechan_ os 
demais e tace-

. mos algo de ne
gócio". 

-"Dime ti que teDlOS nós que · 
ver con eses brutos dos pique-. 
tes. lsto do traballo e das folgas 
non vai connosco. A min só me 
quedan 15 dias de contrato e· 

O dono dunha tenda de_ ultra
marinos no Paseo Afonso per
guntaba; despois de pasar os 
piquetes que viñah de Barreras . 
e Vulcano, se lograrían pechar 
El Qorte Inglés e A/campo . . So-

· taron contusionados. Ainda asi, 
a folga xeral saiu adiante, o que 
significou un fracaso da contra
folga. 

Estimacións do seguimento 

A Xunta valorou nun 14,28% 
da incidéncia da folga entre o 
conxunto dos traballadores, 
.ainda que para elaborar estes 
dados botou man unilateral
mente das informacións proce
dentes das organizacións pa
tronais. No que atinxe na pró
pria Administración autonómi
·ca, a incidéncia estimada pola 
Xunta foi menor ainda: o 
6,49%. Estes dados contrastan 

· cos oferécidos polos sindicatos 
convocantes, que aseguran 
que na Administración avtonó
mica "so acudiron a traballar 
catro xefecillos". O seguimento 
da folga no conxunto dos tra
balladores, para os convocan
tes, foi do 80%. 

ñaba o soño dos ·pobres; apro
veitarse desta circunstáncia e 
Vender "algo máis que os ou
tros dias cando nen siquer nos 
merece a-pena abrir as portas". 

Non sabemos o que pensarian 
os sete membros do comité de 
empresa de Vulcano, afiliados 
ás Comisións Obreiras. Foron 
os únicos que entraron a traba
llar: Perguntados se ·demitirian 
despois do seu "éxito", non qui~ 
xeron contesta.r nen palabra. 

Vigo, capital da ~lga 
_, 

Desde antes de que as raiolas 
do Lourenzo deran saltado o al
to de Puxeiros, un helicoptero 
da policia sobrevoaba Vigo. Po
de que fose un xeito de esper
ta r- aos traballadores por se 
apagaran o despertador e non 
se acordaban de ir traballar. 

Vigo era o principal frente de 
batalla na loita sindical e guver.;. 
nativa do 15 de Xuño. Ali des
prazaron os sindicatos os seus 
principais efectivos· ,e ali con-
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As Comisións Obreiras non fo
ron tan atrevidas como a Xunta 
na valoración do seguimento da 
xornada de paro. Así, ás tres da 
tarde do día 15 este sindicato 
recoñecia que se produciu "un
ha mobilización con certa inci
déncia en Ferrol e Vigo, pero 
que non acadou a envergadura 
de folga xeral". 

Proba da incidéncia da folga 
é que CCOO pasou da belixe
ráncia nas xornadas anterio
res e na mañá da folga xeral 
á cautela a primeira hora da 
tarde do 15 de Xuño. Na mes
ma nota de prensa antes cita
da, o sindicato corrixia leve
mente a descalificación da 
xornada e dicia que "en todo 
caso, para CCOO, ten impor
táncia por canto se mobilizou 
unha parte dos traballadores 
e traballadores de Galiza, o 
que sempre nos merece gran
de respeito". • 

centrou o Governo as forzas de 
disuasión que, segundo pró
prias afirmacións, utilizaron as 
mesmas tácticas que na loita 
antiguerrilla en Euskadi. Trata
ban de alcumar a acción dos pi
quetes e realizaba unha acusa
ción de cárrego contra a própria 
delegación ·do Governo. 

Pero non debían estar moi trei
nados os corpos especiais da 
FOP, pois logo de mallar nun 
xornalista de La Voz de Galícia 
a única explicación que daban 
era que "este policia é un nova
to e ainda non sabe como hai 
que facer as cousas". Metros 
máis alá outro axerite tampouco 
debia saber as o·rdenanzas: pa
taceaba contra un sindicalista 
revorcallado no chan. Un teréei
ro ríase de como agora os fol
guistas "non son obreiros nen 
son nada, fas que cargas e xa 
.escapan". En Citroen non lles 
deron tempo siquer, foron direi
tiños-por dous membros signifi
cativos do comité de empresa e 
mallámnos. A explicación foi 

- que cumprian -co seu·deber.+ 
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!novación, cultura e ensino, prioridades do programa do PSdeG 

Pérez Touriño anúñcia . . 

un acordo post·eleitoral co BNG 
~ PAULA BERGANTIÑOS 

Consciente de que as eleicións do Outono son de vital im
portáncia para o país, Emílio Pérez Touriño asegura que o 
PSdeG nunca vai traizoar un cámbio de governo que cualifi
ca como "necesário e viábel". Durante a -apresentación do 
seu programa eleltoral en Santiago, o Domingo 17 de Xuño, 
o líder dos socialistas asegurou que a sua formación acada
rá os pactos necesários para relevar o PP na Xunta e conformar 
un governo progresista. "Non nos tremerá a man", asegurou. 

"Vou dar todo o que teña para con
seguir o soño de que por vez pri
meira na história da democracia en 
Galiza, teñamos un govemo pro
gresista". Pérez Touriño subiu á tri
buna do Auditório de Galiza para 
insistir en que a cita do Outono 
"non son unhas eleicións calquer'', 
porque se trata de ~lixir entre dous 
grandes camiños. E necesário, in
dicou, "un cámbio na forma de fa
cer política, de talante e de lidera
to", é tempo, segundo el, "dunha 
alternativa democrática". Neste 
sentido sabe que, frente á "únióri 
da direita, mália as loitas pala su
cesión de Fraga", é mester un en
tendimento entre as forzas da opo
sición "desde o nacionalismo de
mocrático á esquerda, pasando 
polos emprendedore~"· 

O PSdeG comprométase a facer 
ca BNG "un frente a favor de Ga
liza", pero como era de esperar 
non renúncia no seu discurso 
pre-eleitoral a apuntalar a Emílio 
Pérez Touriño como presidenciá
bel. Nesta idea. de apresentarse 
como partido capaz de liderar a 
alternativa a Fraga, na sua inter
vención, Touriño explicou o que o 
"cámbio só s~rá posíbel se o arti
cula o PSdeG", ainda que mati
zou que serán os cidadáns os 
que decidan sobre que recairá a 
responsabilidade de governar. 

Para o líder do PSdeG a raiz do 
cámbio "necesário" arrinca "da es-
. peranza que lle ternos que dar á 
xente que está nunha situación 
máis desfavorecida", e neste sen
tido fixo especial fincapé na impar- . 
táncia que pode ter nestas elei- . 
cións o voto das mulleres e os mo-

'' 

zos. Pero o relevo no govemo da 
Xunta tamén pode vir dado ao seu 
entender pala "pior herdanza que 
nos deixaron doce anos de maio
ria absoluta do PP, un ha socieda
d e dependente. Somos maduros 
-afirmou- e non necesitamos dun 
liderato de patemalismo autoritá,. 
rio". Pérez To u riño explicou que · 
"non podemos ter un presidente 
do govemo que pensa que a exi
xéncia do voto libre, directo e· se
gredo da emigración é unha cam
paña da oposición. Garantir a lexi
timidade do proceso eleitoral de 
Outono "é unha cuestión de digni
dade -engadiu. Pero isto, a direita 
non o comprende, descualifícao". 

Desde a tribuna, o candidato cri-
' ticou a xestión da Xunta, sobre

todo en matérias como agricul
tura, pesca, ordenación do terri
tório ou meio ambiente, nas que 
o governo autonómico ten com
peténcias exclusivas. Touriño 
referiuse "á incapacidade·dunha 
direita esgotada, que chega sen 
fol ao final do .seu ciclo". 

Seis retos 

Seis . son os grandes "retos e de
safios" aos que se compromete o · 
PSdeG para a próxima lexislatura. 
As1 o puxo de manifesto nunha se- · 
gunda parte da sua intervención 
Emílio Pé.rez Touriño, na que 
adiantou os pontos 111áis importan
tes do seu programa eleitoral, un 
documento de 253 páxinas que se 
lles entregou aos asistentes a un 
acto no que se botou en falta a 
presenza· dos alcaldes da Coruña, 
Fr.ancisco Vázquez e de Lugo, 
Clemente López Orozco .. · 

A inovación tecnolóxica, a educa
ción e a cultura son as suas prfn
c i p a is prioridades,, Ao tempo 
apostan por unha estratéxia eco
nómica para Galiza "que permita 
superar !:> seu caráct~r subsidiá
rio e dependente, e situár os mo
tore.s da economia dentro do pa
ís". Comprométense tamén a tra
ballar "por un país socialmente 
coesionado", a "equilibrar q terri
tório", a "articular a sociedade 
democraticatnente" e a facer un
ha Galiza "forte en Europa". 

Tres requistos 

Como anfitrión, o alcalde de San
tiago, Sánchez Buga!lo, referiuse 
ao concello compostelán como 
modelo de governo e expresión 
"do cámbio e as mellaras que o 
PsdeG pode aportar''. Segundo o 
rexedor existen tres condicións 
para que na Gal iza . se produza o __ 
"cámbio necesário": un partido 
estábel, un líder político merece
dor da confianza dos cidadáns e 

· un programa sério e responsábel 
que responda ás necesidades e 
demandas da sociedade. Requi
sitos dos que, na sua opinión, 
conseguiu fornecerse o seu parti
do. Amosouse, porén, convenci
do da prosperidade dun pacto 
progresista ao referirse ao docu
mento, apresentado na mañá do 
Domingo, como un programa "só
.lido, sério e coerente" que "pode 
ilusionar a uns e darlle tranquili
da de aos que lexitimamente 
apostan por outro candidato" 

En todas as intervencións -Lilian · 
Álvarez, rñembro da Executiva, foi 
a encarregada de apresentar o . 
acto- os socialistas evitaron men-· · 
tar o BNG, pero as referéncias á 
formación nacionalista, directas e 
indirectas, sucedíánse. Asi por 
exemplo, Sánchez Bugallo, lem
brou o compromiso do seu partido 
co idioma. "En 1987 declaramos 
o galega língua .oficial do concello, 
sen que daquela formase parte do 
govemo municipal nengun conce
lleiro nacionalista", explicou.+ 

ANOSATERBA 

Pleno en Ferrol co PSOE contra 
. o ~aparcadoiro da Praza de España 
En vísperas do pleno do .concello do Ve.nres 22 de Xuño, 
para votar a apropación do aparcadoiro da praza de Espa
ña, os socialistas de Ferrol manteñen a·sua.oposición a un 
proxecto que aprobaron inicialmente. Segundo o PSOE, 
os orzamentos 1municipais non poden facer frente aos 
1.300 millóns necesários para a segunda fase. O BNG, co
aligado co PSOE, esgrime que os fundo!? de coesión servi
rán para afrontar a obra, que suporá o translado da esta
tua de Franco. Os tres concelleiros dos lndependentes de 
Ferro/ anunciaron a abstención, mentres que Román Cenal
r:nor, do PP, apoia a propo~ta dos oito edis nacionalistas.+ 

Os Viciños de San Cibrao 
duvidan da 'legalidade' da empacadora·· 

5 

A asociaciQn de viciños "A lmaxe" de San Cibrao, Ouren
se,. por un lado, e a Consellaria de Meio Ambiente e Soga
ma, por outro, esperan a decisión do Tribunal Superior 
respeito as obras da empacadora, agora paralisadas. So
g11ma confia nunha decisión xudicial favorábel que permi
ta continuar con esta planta no polígono indústrial. Os vi
ciños argumentan que non se completaron-os trámites 
prévios, feito gue estenden a todo o plano de resíduos de 
Sogama. A Consellarla rexeitou a ac._.sación e dixo que 
os viciños protagonizan "un ha batalla mediática".+ 

Agir denúncia discrjminación· por parte 
·da Universidade de Composte.la 
A organización estudiantil Agir denunciou a discrimina
dón á que é sometida por parte do reiterado da Univers_i
dade de Compostela, organismo qae lle nega mesmo in
cluíla no rexisto de organizacións universitárias. Agir ten 
representación en oito taculdades e canta con catro re
presentantes do -Claustro .da Un"íversidade e a decisión 
de Dario Villanueva supón a perda ·de direitos como a ce- · 
sión de locais para actos púl?licos ou a: negativa a conce-
~derlles subvencións, algo que si fai con outras organiza
cións. A decisión do reitorado fundaméntase en razóns "xu
rídicas" pomo que Agir "rexeita o marco xurídico estabeleci
do e as normas democráticas de convivéncia". Na resolu
ción, o reiterado ademais incorre en numerosos erras como 
atribuí rile a organización de actos doutras asociacións. + 

A Xunta non demando~· a gra~idade
das peaxes de Rande e.da-Barcala 
En respost~ ao dep~tado do BNG no Congreso Guillerme 
Vázquez, o Governo central informou que "a Xunta de Ga
liza non demandou o estabelecimehto da gratuidade nos 
tramos da A-9: Vigo-Rande, Vigo-Morrazo e A Barcala A 
Coruña, neQ tampouco a. rebaixa do prezo do tramo Pon
tev~dra-Vigo". En opinión do BNG isto "dei_xa en evidén
cia á Xunta de Galiza e o PP, que en moitas ocasións afir
maron que estaban negociando con Fomento". Por iso, o 
Bloque afirma que se demos.tra "que o PP desde Madrid 
segue coa sua política discriminatória con Galiza e a Xun- · 
ta segue a ser sumisa e claudicante".+ 

lbarretxe: ~rtiCipa -
no Dia de Galiza en Barakaldo 
Os galegas.de Euskadi celebraron o Dia ·de Galiza o Domin- . 
go 17 de Xuño en Sarakaldo, coa · p~rticipación do lehenda
kari en funcións, Juan José lbarretxe, e do presidente do 
Parlamento, Juan Maria Atutxa. ''Euskadi non paga a pena 
se <;>s galegas, que sedes ademais bascos, non seguidas 
afondanda. na vosa identidade, e mantendq e utilizando a vo
sa língua", afirmou lbarretxe. No acto tamén participou Fer
nando Amarelo de Castro, secretário da Xunta para as Rela
cións coa Emigración, e leu o pregón. a poeta Chus Pato.+ 

O Governo central ainda non e$1udou 
os xustificantes de pagos á CEG 
Ent~ 1995 e 1999 a Confederación de Empresários de Gali

-za recebeu 22 millóns en conceito de axudas e subvencións 
do Estado, segundo vén de respostar o Governo central ao 
deputado nacionalista Carlos Aymerich. Sobre o control 
das axudas, só se estudaron os xustificantes de gastos de · 
1995, 1996e1997, qUedando pendentes dous anos nos que 
se outorgaron 8.300.000 e 5.000.000 de pesetas r.espeitiva-· 
.mente. A pergunta efectuada por Aymerich puña de 
manifesto o fraude de máis de mil millóns,de pesetas na _ 
xestión de fundos destinados á formación durante a presi
déncia de António Ramilo. O Governo non incluiu ás 
subvencións no plano de auditorias pola "importáncia rela
tiva~' do importe das mesmas.• 
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ÓPtNIÓN 

UNHA OLLADA AO CENÁRIO E AS CONSECUÉNCIAS 
DA FOLGA XERAL 

MANuELMERA 

Existe!). moitos intereses para pasar axiña ·a 
páxina 'da folga xeral desde aqueles que, dun 
xeito ou outro, se opill<!eron 01:1 non a apoia
ron. Os primeiros porque, para alén das ci
fras que deron, o paro foi praticamente xeral 
no sector industrial, construción e transpor
te, e tivo unha incidéncia· importante no 
resto dos sectores. A dimensión da protesta 
poidémola contrastar esa 'mesma mañá, can
do as manifestacións masivas (moi superio
res ás doutras folgas éonvocada8· daquela por 
todos os sindicatos) percorreron as princi
pais cidades e vilas de Galiza. O Govemo 
galego recorreu unha .vez máis á mentira, e a 
apresentar cifras inventadas para rebaixar a 
importáncia da protesta. Pero 50.000 mani
festantes en Vigo, mil arriba mi.l abaixo (re
coñecidos por ~odos) son moita xente! 

Neste paro, a Xunta e a patronal contaron co
mo nunca coa maioria dos meios informativos 
do seu lado, que buscaron o paro ·na tenda, a 
cafetería, os postos do mercado de abastos, ou 
na excepción dunha grande empresa. Concre- __ 
tamente en Citroen, cun Comité amarelo, 
unha gran parte do cadro de persoal eventual 
na primeira quenda e aos que se lles obrigou a 
traballar até as 1 O da mañá ( 12 horas). Xa se 
sabia que o paro ia ser limitado... mesmo asi 
recoñeeian ca un 15% non foi ao choio. 

• A FRONTE ANTI-FOLGA. Porque negalo, 
houbo unha fronte anti-folga!, que estivo 

· foni:iada polo PP, a patronal, e Comisións 
Obre.iras, As institución.s nas que govema o 
Partido Popular foron abertamente agresivas 
coa folga, ou sexa co. direito democrático dos 
traballadores a-manifestaren a sua oposíción, 
tanto ás políticas laborais do Govemo, como 
ao-desmantelamento dos sectores produtivos 
galegas. As declaracións de Fraga e Pita me
recen ser gravadas e non esquecelas, por au
toritárias e reaccionárias. Pero ademais, a di
feréncia doutras folgas, nas qµe a oposición 
miljtante se reducia ás grandes empresas (es
pecialmente foráneas} nesta se Ues· incorpo~ 
rou unha gran parte do pequeno comércio e 
hostaleria. Esta é Unha novidade,. xa que tra
dicionalffiente paraban; me8_mo por iniciati
va próptia. Motivos; coido que e~iSten dous,. 
que debemos ter en: éori.ta no futuro, é nas 
análises de clase que.fagarqos. ' · -

flitividade) e aumentar os benefícios redu
cindo custos nos fomecedores· ou subcontra
tistas ( inputs e servizos), para o que é funda
mental rebaixar as condicións laborais mar
co. Ademais, deste· xeito as empresas auxi
liares e de servizos ficaran na primeira liña, 
fronte ás reivindicacións ·da clase obreira. 
Unha estratéxia na que todo son vantaxes 
para os grandes grupos económicos, tendo 
en conta que todo o supeditan ás gañáncias. 

• A DIRECIÓN DE CCOO SEN MARXE DE 
MANOBRA. Comisións Obreiras leva anos 

. evitando enfrontarse á patronal e ao Gover
no, esta atitude fixo máis sillxelo que se im, 

~ puxeran políticas laborais regresivas. Sempre 
atopou un xeito de adubiar a sua postura 
cunha estratexia de ,r~tirada ou . negociación 
"que evitaba males maiores". Pero a súa acti- -

- tude ante a folga xeral en Galiza, en coinci
. déncia cos sectores máis duros da patronal e 

·a direita, non lle deron marxe para nengun
ha escenificación con~incente. Mesmo nal
guns lugares a actuación· dos seus cadros- foi. 

- para· alén de>· aceptábel por calquera traballa, 
· (ilor. Praticamehte7 todas as empresasnas que. 

é unha forza sobranceiia, como Bazán, ·Asta
no, Barreras oú Vulcano ·pararon masiva
mente. Os cadros do smdicato non contaron 
co ayal das suas próptias bases. Esto rion é 
unha parvada nen uñ. pequeno coio no cami
ño!, e"séguramente tera a rtí.eio prazo impar, 

. tantes repercusións d€ntro da cen~l. 

Asociated Pre=/ DEIMI ÁLVARfZ 

Fica ademais sen o seu principal argumento 
o de que "non había condicións", ao botalo 
abaixo o éxito da folga e das mobilizacións. 
É verdade que se contara coa sua partici
pación seria maior o paro, pero esto afonda 
máis a sua estratéxia trabucada, e a incom
prension da sua base porque non se sumase. 
Con respeito a que "era unha folga política 
ou que non habia motivos" son afirm.acións 
que se descualifican soas. 

-
• DEMONIZAR OS .PIQUETES INFORMA-
TIVOS. Os meios de información fixeron un 
gran esfórzo para demonizar os piquetes in
formativos. Pretendíase deste xeito restar 
forza a folga ao reflectir que en parte se con
seguía polo medo aos piquetes e, asimesmo, 
xustificar a actuación das forzas policiais. 

De todos os xeitos, es'tes argumentos patro
nais merecen unha aclaración. 'Cando se fa
la da garantía cos traballadores poidan parti
cipar nun paro se esquece que na maioria 
das empresas (moi pequenas) eso dá lugar ao 
despido. 'Que cun 35% de eventualidade -ir á 

' folga·.en moitos sectores significa a non re
novación do contrato. A democracia non 
chegol\ ás empresas!, como se pode compro
bar todos os días ante os miles de reclama-

" cións por direitos mínimos incumpridos: O 
piquete informativo nestes casos non é máis 
ca excusa para poder parar, aqueles que xa ' 
querian facelo, sen que o patrón poida to-

Por unha banda, agora esta no govemo do 
estado o PP, e unha gran parte da 9irección 
da patronal do comércio. e hostaleria é mili
tante deste partido. Lembremos que nas elei
cións pertencen- a este colectivo unha gran 
maioria dos interventores do Partido Popu
lar. Por outro lado, ·hai diferéncias grandes 
con respeito á ultima folga xeral na composi- -
ción de clase destes sectores. Daquela, o pe- -
quena comércio e a hostaleria estaba atendí.: 
do ~ase que exclusivamente pola família do 
dono, hoxe son moitos os que teñen asalaria- -
dos eventuais. Son na meirande parte perso-

Xosé Lois 

as mozas, que traballan máis horas c:hts que 
cobran. A desregulación laboral é unha parte 
do plus económico destes micro-patróns. 
Neste paro foi máis forte o compromiso co -
sistema e o desexo de asceTISo na escala eco
nómica (na engranaxe do capital), coa sua 
dependéncia do consumo da clase traballa
dora e a relación cotiá con ela., 

A gran patronal sempre foi belixerante con
tra as folgas, especialmente a foránea. Lem
bremos a actitude de. Citroen, El Corte In
gles e outros grandes armacéns. T rátase dun
ha aposta consciente por-un modelo laboral 
e social que eles comparten, xa que saben 
que lles favorece economicamente (cando 
menos, a c_urto prazo). A estratéxia é manter -
nas empresas centrais condició:r;is laborais 
mello~es (o que leva aparellada menm con, 

mar represálias. Cando Reguera di~ia que ia 
formar contra piquetes~ na prática estaba, ~i
cíndolle a todos os afiliados da patronal do 
comércio, que non se sumaran á folga e que 
presionasen os seus empregados para que 
non participasen, asi de sinxelo!. 

A actuación policial contra os piquetes ffxo
se sen contemplacións, mesmo en casos nos 
que se trataba só de operarios concentrados 
fronte á sua empresa (como en Citroen) que 
non impedían o acceso dos que o desexaban, 
eso si, despois de asubialos un pouco. Qufxo
se facer unha pinza, coa policía nas ruas e os 
patróns nas empresas, que debilitase a folga, 
e a sensación da forza sindical na rua que re, 
sulta fundamental para ve~er os temores · 
que provoca en moitos traballadqres o medo 
ás represálias posteriores. Quixeron illar a 
vangarda de sectores intermedios, naquelas 
fábricas sen moita afiliación e carentes de 
comités fortes, que son a gran maioría. 

• A FRONTE SOCIAL E CONCLUSION. 
Houbo tamén nesta folga xeral unha fronte 
social, constitufda por un cerne (industria, , 
construción e transporte) que aglutinou o 
resto dos asalariados, autónomos do agro e da 
pesca, estudantes e un sector cativo de pe
quenos empresários que se sumaron ao paro. 
Hai que salientar, e moito! a participación 
por vez primeira nos piquetes e na prepara, 
ción da folga da mocidade. Foi grande e esti
vo na primeira liña. Eso para os que din que 
non hai reemprazo, pode que non o haxa Pª' 
ra políticas dubitativas e pouco claras. 

Por ultimo, este paro amosou que a preca, 
ri.edade laboral, as reivindicacións sociais e 
o desmantelamento de sectores estratéxicos 
(intensivos en man de obra coma o agro e a 
pesca) son moi sentidos pola povoación. 
Pero tamén que cando existe unha convo
catória clara, que indica unha disposición 
firme, a povoación responde, especialmen, 
te a máis afectada polas políticas agresivas. 

Tamén chamaria a atención sobre a magni
tude das mobilizacións (especialmente en 
Vigo) mália a preséncia policial e a oposi
ción de forzas políticas da direita, económi
cas; e sindicais "des.nortadas". Esto, quepo, 
de parecer unha novidade, non é máis ca 
unha nova xeira que alguns levamos tempo 
anunciando, e que xa se reflectiu no convé, 
nio do pequeno metal e do comércio da 
província de Pontevedra de 1999, na folga 
do transporte da Coruña do ano 2000, no 
paro de 120 dias de La Unión, nos máis de 
catre meses de campamento de Sintel, ou 
na loita exemplar dun colectivo illado e pe
queno como o dos fundonarios de Dozón. 

A Xllllta de Galiza, para alén das verbas para 
a galeria, sabe que a folga foi important~ e 
que non é máis. có primeiro paso nun pulo 
cualitativo e cuantitativo das mobilizacións 
en Galiza .. Buscara por todos os 'medios afas
tar as forzas convocantes, e evitar que CCOO 
deixe o seu achegamento institucional ( dán, 
dolle algunha cesión que poida apresentar co, 
ma un triunfo do .dialogo á sua base, mesmo 
·pode que nen sequera lle faga ,falta). Pero, 
coido, que todo esto xa non vale, os traballa
dores saben despois dunha década de expe
riéncias negativas, que só a mobilización per
mite mellorar as condicións laborais e acadar 
unha redistribución máis xusta do crecimen-
to do PIB. As loitas ás que facia mención no ·· 
paragrafo anterior son expresión da consoli
dación destas ideas, deste nível de conscién
cia social e política na clase o_breira. + 

MANuEL MERA é Secretario Confederal de 
Formación Sindical e Migración da CIG 
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O BNG criticou que o debate sobre o modelo de financiamento, pola sua importáncia, non se levase ao pleno do Parlamento en troques de fecharse na Comisión de Economia 

Os nacionalistas láianse de que non se quixese chegar ~ unha pl~taforma de mínimos 
- . ' 

PP, PSdeG e _Grupo Mixto pactan un· modelo 
de fii1anciamento de impostos compartidos 
-0- PAULA BERGANTIÑOS 

Despois dunha longa xomada de debate, PP, PSdeG e Grupo Mixto 
consensuaron no Parlamento, o Martes 19 de Xuño, o modelo de fi
nanciamento que vai defender o ~Govemo galego ante o Consello 
Estatal de Política Fiscal. O documento aprobado segue a apostar 
polo modelo de tributos compartidos co Governo central· posta 
en marcha en 1996. Pola contra, o BNG defendeu a xestión de to
dos os impostos por parte da Xunta, en base ao carácter de na
clonalidade histórica de Gallza que outorga o texto constitucional. 

PP, PSdeG e EdeG manteñen 
que o modelo aprobado vai per
mitir "avanzar na autonomia" 
através dun sistema máis "des
centralizad o" , que ten como 
princípios básicos a solidarieda
de e a converxéncia. Para o 
BNG, sen embargo, os proble
mas que provocaba o modelo 
vixente -pouca autonomía e in
suficiéncia de recursos- van se
guir existindo. "Conságrase q 

papel subalterno do noso país, 
que vai ficar na segunda divi- · 
sión", afirmou o seu deputado 
Xesus Vega. A formación na
cionalista láiase de que o PP 
non fixese o esforzo de acadar 
un "Pacto de Estado sobre o fi
nanciamento en Galiza" e man
tén que mália a existéncia de 
dou~ modelos, teria sido posfbel 
chegar a unha plataforma de 
mínimos. 

A proposta consesuada, recla
ma un aumento da capacidade 
normativa sobre o IRPF de en
tre o 30 e o 40%, a cesión da fa
se minorista· do IVE con marxes 
de decisión para as comunida
des do 20%, a modificación da -
lexi~lación sobre tabacos, hidro
carburos e alcois -para Introdu
cir a capacidade normativa das 
comunidades sobre unha fase 
minorista-, a cesión ás autono
mías do 100%. dos impostos es-. 
peciais sobre electricidade e so
bre primas .de se.Quros e a sua 
participación na xestión da· 
Axéncia Tributária. 

Ao tempo, todos os grupos, in
cluido o BNG, coincidiron na ne
cesidade de revitalizar e incre
mentar o Fundo de Compesa
ción lnterterterritorial -conxela-

do desde hai anos- e que se 
garanta a sua evolución en fun
ción do PIB nominal. Houbo 
unanimidade taméri á hora de 
votar a integración do financia
mento sanitário e dos servizos 
sociais dentro do novo modelo, . 
e para aprobar que a dispersión 
e envellecimento da povoacróri 
se contenipleh· -incrementando 
a sua actual ponderación- como 
elementos que encarecen a 
prestación de servizos públicos. 
Mália o acordo, o PP non ace_i
tou todas as propostas da opo
sición, entre elas a de reclamar 
o pago da débeda histórica. O 
documento non inclué instar ao 
debate sobre o modelo de finan
ciamento da Administración Lo
cal, como pretendía o PSdeG e 
a reforma do Senado que de
fendeu EdeG.• 

Cara acara 
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O BNG defende que 
a Xunta xestione todos os tributos. entre Orza e-Beiras 

As propostas do BNG estaban 
inspiradas, como explicou o seu 
portavoz Xesus· Vega, en dous 
princípios: dotar o país dun po
der fiscal próprio e dispor dun 
volume de recursos suficientes 
e de mecanismos públicos que 
asegurén un nível de desenvol
virnento económico e social pró
prio dunha sociedade do benes-. 
tar. "Que Galiza non teña capa
cidade decisória en matéria fis
cal é unha incongruéncia co ca
rácter de nacionalidade histórica 
que lle outorga o texto constitu
cional", explicou o deputado. 

Inspirado nestes príncipios, a pri
me ira forza da oposición de
fendeu un sistema de financia
mento público que supo.ña a te
rritorialización completa dos tri
butos e a capacidade normativa 
plena para ad.aptalos ás necesi-· 

•• 1 

dades de Galiza. Ao fio, propuxo 
a existéncia dun mecanismo de · 
redistribución interterritorial, vin
culado á renda relativa, que .sirva . 
de verdadeiro elemento de redu
ción das actuais diferénci.as en 
servizos e infraestruturas que 
existen entre os diferentes territó
rios do Estado e que contribuíse 
a unha verdadeira converxéncia. 
"Estamos abertos a discutir unha 
gradación de autonomia financei
ra pero non aceitaremos un mo
delo que consagre a existéncia 
de duas velocidades", explicou 
Vega ae apresentar a proposta 
de instar a Xunta a defender un 
sistema que posibilite un nível de 

. autonomía financeira equivalente 
ao maior dos valores dos que 
dispoñan eventualmente ás Co
munidades Autónomas do artigo 
151 da Constitución, as naciona
lidades históricas e Andalucia. 

Tampoüeo se aprobaron as re
solucións do BNG relativas á 
criación dunha Administración 
tributária própr'ia, a demanda 
dunha maior ·capacidade deci-

. sória na política de .endebeda
meDto da própria Comunidade 
Autónoma e a inclusión das 
persoas inscritas no Censo de 
Residentes Ausentes no cálcu-

_ lo-da povoación, 

Vega tamén defendeu unha du
raei.ón limitada para b modelo, 
até o 2006 -ano no que rema
tan os Fundos Estructurais da 
UE-, para que "non se proceda, 

· baixo o disfracé dünha maior 
eficiéncia a un peche definitivo 
do debate sobre o financiamen
to, que ten moito que ver co de..: 
bate sobre o modelo de Estado 
e as políticas recentralizadoras 
do Gove~no Aznar'', afirmou. • 

Duranté o transcurso da Co
misión o Conselleiro de Eco
nomía, Xosé Antón Orza, e o· 
portavoz n·acional do BNG, 
Xosé Man.uel Beiras protago

. nizaron un debate a respeito 
das posibilidades de aplica
ción no país do modelo que 
defende a formación na
cionalista e que iria na mes
ma liña que o de Euskadi e 
Navarra. 

O PP argumenta que de apli
. carse o modelo "de cupo'\ a 
comunidade deixaria de ingre

·1 sar 200.000 millóns e sairia 
1 prexudicada. porque é defi~itá
I ria .... na relación entre gastos e 

ingresos. Pero o BNG mantén 
1 que, mesmo hoxeendia, Gali-
1 za poderia aLJtofinanciarse sen 
1 problemas. Abondaria con lo-

calizar no país o imposto de 
1 sociedades e o IRPF e con es-
1 timar apropriadamente o que-

lle corresponde na partici- · 
pación do IVE. -

Beiras explicou que até o de 
agora o modelo vixente, o Lof- · 
ca, enxendrou insuficiéncia de 
recursos e non garantiu a 
igualdade dos cidadáns gale
gos verbo do conxunto do Es
tado no nível de servizos. "A 

· quen queren enganar? -per
guntou. Vostedes o que inten
tan é reconstituir a facenda 

. pública dun Estado un'itário e 
uniforme con disfrace de lin
guaxe autonómica. Simple.s 
descentralización administrati
va da xestión mentres se pro
cede a constante concentra
ción política da decisión. Esa 
é a t.rampa". O portavoz do 
BNG tamén lle reprochou ao 
conselleiro a sua falta de con
fianza nas posibilidades de 
desenvolvimento económico 
que ten o país.+ · 
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~ose Ignacio Lacasta-Zabalza 
- . 

'Non $e,pocle :meter no mesmo saco o Tribunal de 
Contas e o direito .á· autodeterminación' 

~A. ESTÉVEZ 

PROFESOR DE FILOSOFIA DO DIREITO EN ZARAGOZA, o· NAVARRO J~SÉ IGNACIO LACASTA ALZA A SUA VOZ DISCREPANTE CONTRA A UNIFOR

MACIÓON DO. PENSAMENTO E O ESPAÑOLISMO. BELIXERANTE_ COS DIREITOS DAS NACIONALIDADES. VISITDU COMPOSTELA PARA IMPAR~IR 

UNHA. C()NFERÉNCll\ NA FUNDACIÓN GAL/ZA SEMPRE, 'COINCIDINDO COA SAÍDA EN GALEGO DO SEU LIBRO ESPAÑA UNIFORME (LAIOVENTO). 

. UN TRABALLO DE ·CR.ÍTICA CONTRA UN PENSAMENTO ESPAÑOLISTA QUE MINIMIZA, INCLUSO, A REPRESIÓN EXERCIDA NA DITADURA FRANQUISTA. 

España uniforme, un libro pa
ra desmascarar o españolis
mo ou_ unha aposta· por supe
rar a Constitución? · 

É un libro de crítica a un proxecto 
de uniformización do pensamento 
e da convivencia política, ideolóxi
ca e cultural. . Tamén quer ..Sinalar 
onde están os límites do que se 
pode facer ou dicer, ou sexa,. todo 
o que non está acompañado de 
coacción e violéncia. Ten habido 
unha restriqión moi grande da li
berdade de expresión a raíz dun 
españolismo explícito e implícito, 
que debe ser obxecto de crítica. 

Restrición de liberdades que 
se centra no relacionado cos 
direitos das nacionalidades 
históricas. 

Un nacionalismo español demo
crático debería sumar e non res
tar, pero aí reside o seu defecto. 
Na España ten habido pensa- · 
méntos españolistas democráti
cos, nos exemplos de Pi i Mar
gal! ou Azaña. Agora o que ten
.tan é difundir a idea de que xa 
pasou a época dos nacionalis
mos, menos o deles, claro. É un 
erro. Aí está o Bloque Naciona
lista Galego e o triunfo recente 
de lbarretxe. Algo qué non se di 
é que o lehendakari recebeu 
moitos votos de non nacionalis
tas, votos que apostan pota plu-

ralidade e rexeitan a ET A. 

Vostede bota man dos gover
nantes da República para con
trapoñelos _aos de hoxen_dia. 

· Todos os males arrancan da falta 
de crítica ao franquismo. Se non 
se rexeita institucionalmente o 
franquismo, queda unha memória 
moi fráxil e con moitos pontos es
curas. o franquismo foi unha di
tadura e non rexeitalo ten conse
cuéncias negativas. Expoño co-. 
mo razoaban os demócratas para 
constrastalo co que se fai hoxe. 
Pero, olio, os políticos _republica
nos eran todos antifascistas e os 
que mandan hoxe non son anti- · 
franquistas. Aí está a diferéncia. 

Paradoxicamente esa restri
ción da Hberdade de expre
sión ,que vostede denúncia 
parte en boa · medida d·os 
meios de comunicación. 

A min os meios fártanme, cán
sanme e, tamén, me manteñen 
en forma. Un dos .exemplos que 
incluo no .libro é o de Arzalluz. 
Se se pergunta en calquer pro
víncia española polo que pensa 
Arzalluz, ninguén saberia res
postar, pero está espallado que 
é un personaxe odioso. Un ami
go contábame o que lle pasara 
en Málaga, onde un vello lle 
aseguraba que o responsábel 

dos coches bomba era· Arzalluz. 
Dicíao totalmente en sério. Non 
é excepcional, é 1.m pensamento 
baseado na mentira dos meios. 

. En España Uniforme atrévese 
a por patas arriba· a todos os 
intelectuais orgánicos que ne
gan a história próp~ia das na
cionalidades. 

Tomemos o exemplo de Jon 
Juaristi, que foi membro de ETA 
e remata como director do Insti
tuto Cervantes a forza de modifi
car as. suas posicións cara o po
der e cara a cfireitB:. lsto criticou
no · moi ben Ernest Lluc~, que di
cia ·que estaba ben que a xente 
cambiase, pero que era curioso 
que o fixesen sempre cara o po-

, der. Eu non considero que sexa 
nengunha valentia rebater os 
pensamentos destés intelec
.tuais, coido que_ é un exercício 
de mínimo decoro moral: Hai ou
tra xente que tamén o fai; tomo 
moitos .exemplos de Xacobe 
Bastida que, ademais, é un pro
fesor moi novo, con máis mérito 
ca min, porque ten tóda a carrei
ra por facer. Ao fin e ao cabo, eu 
son catedrático. e ninguén me 
pode mover ~a Universidade. 

Por que non ic:orden voces no 
Direito que oferezan un~ 
análise non pechada da Cons
titución? 

Cal é a panca que os move? 
Descoñecimento, ignoráncia e, 
polo tanto, medo aos nacionalis
mos periféricos. Pensan que se 
se reforma a Constitución, que é 
o que farán os povos en liberda
de? Cando a formulación tiña que 
ser ben diferente: a liberdade é 
para todos. Pero non se quer to
car a Constitución nen que exista 
a capacidade dos povos de deci
dir. Tanto Emest Lluch como He
rrero de Miñón reflexionaron so
bre isto: a Constitución recolle · 
moitos asP'ectos, pero non é o 
mesmo a composición do Tribu
nal de Cantas que a liberdade 
dos povos. Os defensores da 
Constitucion meten no mesmo 
pastel a monarquía, as nacionali
dades, o tribunal de contas e a 
organización do território. En Por
tugal, a ultima revision do texto 
constitucional, de 1976, fíxose en 
1997. A reforma italiana é dunha 
envergadura tremenda. Nengun 
dos dous países se afundiu. 

Como explica a postura da es-. 
querda actual, incluso belixe
rante, cos nacionalismos? 

Ten unha explicación cultural. A 
clave é que a esquerda españo
lista e uniformadora non bebe 

- da tradición democrática e repi.i
. b l i can a, senón que acoden a 
Ort~ga y Gasset e outros pen
sadores coma el . E non se quer . 
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recoñecer que Ortega y Gasset 
non é demócrata, nega a exis
téncia dos nacionalismos perifé
ricos e di que deben desapare
cer. A intelectualidade española 
. bebe nesas fontes e non nas de 
Azaña, por exemplo. Lin re
centemente un artigo de Manuel 
Ramírez, antes do PSOE, agora 
máis á direita que o PP, que de
fendía que a idea de España é · 
previa á Constitución. Esa é a 
mesma idea de Franco, que 
nunca resolveu a cuéstión de 
que era España. · 

Un dos elementos uniformiza
dores que vostede cita é o rei. 
Sen embargo, os inquéritos 
din que a maioria da povoa
ción aproba a sua figura. 

O referendo da monarquía fíxo
se b 23 de Febreiro de 1981 . 
Para os que somos críticos , o 
re i tardou en aparecer publica
mente, o que ten unha explica
ción mi li tar, xa que el actuou 
tras analisar a correlación de 
forzas . A monarquía é unha ins
titución mil itar e, mália que o 
seu titular fixo causas positivas, 
o problema base é que é perso
al e hereditária. Segundo a 
Constitución, o reí é irresponsá
be I legalmente, o cal ·cria un 
problema co Tribunal Penal In
ternacional que estabelece que 
os Xefes do Estado están su
xeitos a responsabilidade penal. 
Agora mesmo se está discutin
do na Franza a ·responsabilida
de do presidente da República. 
Ese mesmo debate debería dar
se aqui, xa que estamos talan
do de quen vai herdar a xefatu
ra das Forzas Armadas. 

Unhas das máximas da inte
lectualidade que vostede criti
ca é que o franquismo non re; 
primiu as nacionalidades. E 
posíbel xa, non negar a dita
dura, _senón santificala? 

Se se le con atención a Jon 
Juaristi, non porque sexa impor
tante senón porque o fixeron im
portante, dise que a represión 
sobre as línguqs vernáculas non 
ten sido para tanto, incluso insi
núase que é algo querido, non 
imposto. Pero tamén se di que a 
xente de esquerdas tiñamos 
que ter condenado o asasinato 
de Carrero Blanco e o de Meli
tó n Manzanas. Dicer que un 
atentado nunha ditadura ten o 
mesmo significado que nunha 
democrácia é un disparate. 
Nengunha persoa de esquerdas 
sentimos a marte de Melitón 
Manzanas porque era un tortu
rador e aetuou contra familias 
enteiras das que hai testemuñas 
vivas. A min que ninguén me pi
da que sinta a morte de Carrero 
Blanco e de Franco, que tamén 
era un ser humano. 

Recuperar a memória ant i
franquista é fun~amental? 

Acábase de recoñecer, PP in
cluído, que os maq~is non eran 
_bandoleros. Van pasar 60 anos 
máis até que recoñezamos que o 
franquismo é unha ditadura? A · 
medalla póstuma a Melitón Man
zanas recebeu críticas moi duras 
en xornais franceses e alemáns. 

Cita cori frecuéncia a Castelao. 

Xa na versión española de Es
paña Uniforme faciao. Gústame 
moito o seu pensamento, que 

· me parece moi moderno e to
talmente actual. Castelao era 
unha persoa que apostaba pola 

- aplicación do Direito frente· á 
forza e iso é algo que agora hai 

. que reivindic_ar. • 
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Varios 
~iclo "Cara unha c~dadanfa 
responsable: Voluntariado e 
participación social•' 
Santiago 
Aula Sociocultural Caixa Galida 

úska 
Clclo "'Xufto Muslcal de Nola" 
Noia 
Teatro Coliseo Noela 
20:30 horas 

or1 unf rpal de Música de 

Actuadón Pasacalles 
Banda de Música de Paradela 
Puebla de Brollón 
12:00 horas . 
Deputadón de Lugo * 

X ornada 
1 Mostra de Asociacións de Vigo 
Vi90 
Aula Sociocultural Caixa Gallcia e Parque 
de Castrelos 

· Concetlo. de Vig~ Partidpacidn Ci~~.,.. 

ANOSATERRA 

Conferenda 
,Odo. .. AJ~rnativas na Mención ás persa
as m.aiores e 6s doentes uón.ico$"" 
"Atención a enfermos crónicos e 
coidados paliativos"" 
Mar Martín, Luís Masa e 
Azucena Couceiro 
Santiago 
Aula Sociocultural Caixa Galída 
Ccncelfo de Santiago" 

Taller Literario 
Pontevedra 
Café Moderno 
20:00 horas 
Asociación de Escriwres e ~ 
~is~ 

Presentación 
Programa do voluntariado no 
medio rural 
Ourense 
Aula Sociocultural-Juan XXIII 
20;00 horas · 
AFAOR.,. 

Conferencia 
J F<:tro Cuftw I ozart 
1•Turquerfas y chinerias en la 
ópera" 
Bf as Matamoro 
A Coruña 
Aula Sociocultural-Médico Rodríguez 
20:00 horas 
Concello da Coruña.• 

Do 19 ó 28 de xuño 

Conferencias 
Ciclo -'~Psicofogla constructiva" 
Cómo pensar,. sentir y aduar de 
forma positiva · , 
Ferrol, V1$0, Santiago e Ourense 
Aulas Soc1oculturales,Caíxa Galicía 

...,Romeo e Xulieta" de 
William Shakespeare 
Pontedeume 
Aula Socio<ultural Caixa .Galícia 
16:00 horas , 
Grupo Arjé: d-0 Instituto Ensino 
Secundario• 

Teatro 

Teatro 
ªMoare~ (Mostra escéni~) ' 
"La mujer de negro,,. 
Vigo ' 
Teatro Cine Fraga 
20:30 horas 
COJKelfq ~ \ligo* 

Venres Musicais 
Merc.edes Cortés {Flamenco} 
Pontevedra · 
Café Moderno 
20:30 horas 

Músi.ca 

22 y 23 de ~uño - ·: 

Cm'so· 
•A intervención ~on adolescen
tes en situación de risco 11 .. 
PHar Bermejo · 
A Corutia 
Aula Sociocultural-Médico Rodríguez . 
AsO(iadón- Profesional de Edtte.adoreslas 
Sociais de Ga:licia:* 

Música Polifónica 
Capela Madrígalista 
Barco de Valdeorras 
Casa da Cultura 
20:00 horas , 

Concerto 

Concellc do Barco de Valdeorras"" 

. 
Actuación Pasacalles 
Banda de Música de Sober 
A Granxa - Carballedo 
12;00 horas 
Deputac.idn de tugo* 

Ml)sica,· 

9 
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Escola. de Verán do Poder ~ 
Xudidal e as bases para unha 
reforma da Xustiza como 
cuestión de estado 
Bergondo 
Pazo de Marlñán 
Xunta ~ Galkia* 
Depúta.~ión da Coruña'"' 
Cooseflo Xeneraf da Poder Xud/d-al* 

Exposición 
ªLa Felicidad de la Nadaª 
Caldas de Reis 
Auditorio Municipal 

Teatro 
ªMoaren (Mostra escénica) 
"La Bella Helena .. -
Vigo· 
Auditorio Quiñones. 
22:30 horas 
Conc:ello de Vfgo* 

Mesa redonda 
. 1 Foro Cultural Mozart 

ªEntre la tradición y la 
lnnovadón. Los festivales 
musiades en el siglo xXI .. 
A Coruña 
Aula Sociocultural-Médico Rodríguez 

. 12:30 horas 
Cónrello da Corufi-a'* 

' 
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A nova ·Executiva Federal foi escollida con só ·un voto en contra e tres-,abstencións. 

ANOSATERRA 
. -· 

~ :;.' ~ 

A. PANARO 

O 111 Congreso elixe a Anxo Louzao como novo secretário nacional 

A CIG·Ensino márcose como prioridade 
ter un· repreSentante en cada _centro _ , 
~ PAULA BERGANTIÑOS 

A defensa do ensino público, acadar un maior compromiso e partici
pación sindical do profesorado, a consecución dun convénio galega 
para mellorar as condicións laborais e retributivas dos enslnantes e 
a normalización lingüística, son .os catro elxos fundamentals sobre 
os que basculará a actuación sindical (la CIG-Ensino nos próximos 

- catro anos. Asi o veñen de aprobar os 150 delegados que asistjron o 
Sábado· 16 de Xuño en Compostela, ao 1112 Congreso desta Fede
ración que ellxlu como novo secretário nacional a Anxo Louzao. 

O 111 Congreso da CIG-Ens.ino 
refrendou o informe de xestión 
da anterior_ Executiva, por unani
midade e as suas liñas de actua
ción; asi como un novo modelo 
organizativo que simplifica a es
trutura interna da Federación co 

1ánimo de gañar maior axilidade 
e eficácia na acción sindical. A 
reforma dos estatutos ten como 
obxectivo coordenar o traballo 
en tres sectores qúe até o de · 
agora funcionaban con autono
mia organizativa: .o ensino públi
co non universitário, o universitá- -
rio e o ensino privado. 

Unha das prioridades do sindica
to nacionalista é a defensa durí 
ensino público e de calidade e 
que, polo tanto, se adiquen a el 
os 25.000 millóns de pesetas 
cos que a Administración sub
venciona o ensino privado, dos 
cales 5.713 corresponden a ní
veis educativos non obrigatórios. 
Para: a CIG-Ensino, a defensa 
do ensino público leva consigo 
tamén rexeitar os proxectos de 
Lei de Calidade, de Formación 
Profisional e de Cualincacións 

-

Profisionais asi como, a Lei Or
gánica de Universidade~. 

- ''Ternos que asumir -afirmou An
xo · Louzao na clausur.a- que a -
maioria absoluta do PP, tanto no 
Estado como na Xunta, dificulta 
avanzar na consecución dos ob
xectivos que nos ternos marcado. 
·Estamos ante un deseño educati
vo cimentado na unitormización e 
españolizacion do ensino. Esta é 
unha constante dos seus proxec
tos que pretenden 'que o sistema 
educativo transmita que somos 
unha nación sen história, porque 

_ só hai unha única realidade a his
tória .común de todos os 
españois. A reforma ten unha ti- · 
nalidade política e ideolóxica e 
non pedagóxica nen científica co
mo se nos quixo apresentar''. 

A mellar arma para freacesta po-
1 ítica educativa é, segundo enga
diu o ·novo secretário nacional, 
au'mentar a afiliación e facer do 
sindicalismo nacionalista o re
ferente de todo o profesorado. É 
por iso que para a CIG-Ensino 
segue., a ser "matéria p~ndente" a 

\ ' 

posta en funcionamento das sec
cións sindicais. "Nestes próximos 
catro anos debemos marcamos 

. como prioritário ter un represen
tante en todos os centros e cons
t~u í r, onde sexa posíbel, as sec
cións sindicais", dixo Louzao. Ou
tro dos eixos fundamentais de 

. traballo será· a normalización lin-
. güística, desde a consciéncia de 
que o ensino é ámbito no que a , 
língua ·"sofre o descoido e a re
núncia máis absoluta do govemo 
galega, incumprindo a sua pró
pria lexislación". 

Antes de comezar o seu discur
so, Louzao transmitiu "o máis sin
cero recof.íecimento polo traba)lo 

- realizado durante este catro anos 
aos compañeiros Antón e Felisa, 
membros da anterior Executiva", 
un recoñecimento que fixo exten
sivo, "moi singularmente", a Braú
lio Amaro, anterior secretário na
cional. Tamén saudou a Fermin 
Paz, secretário nacional da Fede
ración de Químicas, "que non po
de estar con nós por motivos de 
saude" e ao que lle desexou un
ha rápida recuperación. Na clau
sura estiveron presentes repre
sentantes de diferentes organiza
cións do movimento nacionalista 
galego e interviron Xesus Seixo, 
secretário xeral da CiG, Anxo No
ceda, representant~ da comarca 
e sindicatos do ensino de Portu
gal, Catalunya e Euskadi, que in
sistiron na necesidade de sumar 
esforzos para frear os proxectos 
educativos do. PP. · 

Demanda dun convénio gcdego 
para todo o· profesorado 
A defensa do ensino público 
non impede, ao entender da 
CIG, reclamar mellaras sala
ríais e laborais para o profeso- . 
rado: Con este obxectivo, a 
central sindical orientará a sua 
acción sindical para acadar na 
prática o direito· á negociación 

I· colectiva, que consideran furta-
1 do por unha "administración au-
1 toritária e antidemocrática" e un , 

convénio galego para todo o 
1 profesorado, documento que xa 
l. existe noutras comunidades .. 

. "Asentámonos nun modelo 
sindical antitético ao pactado 

·no se~ día pala UGT, CCOO 
e CSIF e recollido na LRO, 
modelo qué non recoñece o 
naso direifo á negociación co
lectiva, institucionaliza o sin
dicalismo cólaboracionista e_ 
limita a participación aos tra
ba 11 ad o res", indicou Anxo 

· Louzao, quen tamén lembrou 
que ·o persoal da Administra
ción pública vén soportando 
máis dunha con:xelación sala-

,-
rial e que os ensinantes per
deron nos últimos dez anos 
máis do 17% do seu poder · 
adquisitivo. A este dado sú
manse out ros co'mo o f eito de 
que perta do 15% do profeso
rado galego non ten nengun 
tipo de estabilidade,· que en 
todos os cursos se producen 
despidos ou que ·existen do-

· ceñtes que continuan se_n 
destino definitivo mália leva- ' 
ren máis de 15 ·anos de fun
cionários de carreira. • 

A cauces 
cun sindicalista 
As condenas contra os piquetes 
da folga xeral do V emes 15 inza, 
ron de comentários os xomais 
do país, por veces con 
valoracións diferentes. Nas páxi, 
nas do FARO DE Vmo, Xabier 
Mosquera titula a sua coluna 
''Unha das imaxes da folga foi a 
dun madero a cauces cun sindi, · 
calista" O texto eiplica: ''Foi 
unha desas imaxes que dan a 
volta a España porque se emiti, 
ron nos telexornais. A pouco da 

· medianoite que asinalaba o ca-
mezo da folga, V emes pasado, 
un.piquete concentrouse na Por, 
ta do Sol para pechar o que per, 
manecia abeito e a Policia hou, 
hera de se aplicar con certa in, 
· tensidade para garantir o direito 
dos que rion estabán polo laOOr, 
algo consagrado pola ÜJÍlstitu, 
ción. Houbera leña a discreción 
pero o quemáis chamou a aten, 
ción foi a áctuación dundos 
membros das unidades de inter, 
vención que, sen vir ao caso, 
couceou por duas veces con saña 
un sindicalista que eitaba no . 
chan. Ternos que supor que a un 
policía ahóndanlle meios para 
actuar sen precisar de couces. O 
de coucear nunca foi actividade 
de honra:. Esa imaxe que repug, 
na á prática totalidade da Poli, 
cia, retraetinos aos tempos dos 
uniformes grises e das pintadas 
que a pouco lembraban en pare, 
ado as pintadas: de gris ou de ma, 
rrón". Nas páxinas de lA Voz 
DE 6ALICia, Xosé A. Perozo 
anóxase cos piquetes: "O que xa 
non é tan lícito é encetar unha 
folga con desordes coma os do 
abrente do dia 15 no centro de 
Vigo, con piquetes que se deno-
minan informativos cando.son 
coactivos, con policías que resol, 
ven os asuntos con disparos e fe, 
ridos indiscriminadamente. A 
folga é un direito, coma a líber, 
dade de respaldala ou non. Can, 
do a forza sustitue a palabra, to-
dos os direitos fican invalidados 
e o éxito baixo sospeita". • 

CAJAS/ EL CoMERCIO - EcuADOR 
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Imposición viva 
.do Español 
Francesc Ferrer e Gironés 
recusa n~ semanário LLUITA, 
do PSAN, á afirmación de que 
o ,Español nunca fora impo_sto. 
"E un feito que a negación da 
imposición do Español foi un 
argumento brandido polos in, 
telectuais españois que ignoran 
a lexislación pola cual se obri, 
gaba e se obriga ainda a apren, 
delo. De Menéndez Pidal a 
Azaña e Julián Marías, hai 
quince intelectuais españois 
que negaron a imposición do 
castelán e desmentiron ao 
tempo a proibición do 
Catalán. Agora, o novedoso é 
que llo fagan dicer ao Rei. A 
idea de esmagar a memória dos 
cataláns xa se manifestara no 
setecentos coa intención de fa, 
cermos esquecer as no as liber, 
dades. O PP está na mesma li, 
ña: rescreber a história para 
aparentar que o·españolismo é 
un proxecto modemizante e 
progresista. A imposición do 
español non é un feíto pasado: 
A Constitución de 1978 no 
Artigo 3 obriga a coñecelo e 
existen máis de 150 normas 
positivas que abrigan e impo, 
ñen o uso do Español. Esque, 
celo é dúnha hipocresía polfti, 
ca que rentea o cinismo".+ 

A quarta língua 
do mundo 
Lino Moreira da Silva bate a 
malla contra. a mareia dos 
barbarismos en Portugués. O 
comentário aparece nas páxinas 
de O Povo DE GUIMARÁES: 
"O novo Dicionário da Lfngua 
Portuguesa, mal surgiu, deu logo 
origem á polémica e promete 
suscitá,la ainda mais a medida 
que se for tornando mais corili.e, 
ciclo. Este Oicionário prop5e 
pronúncias destocadas, 
adapta~6es gráficas de estra.ngei, 
rismos que sao autenticas dispa, 
rates (brifingue, icebergue, 
stresse), termos que sao 
neologismos passageir e nao 
fazem sentido num dicionário 
(por exemplo sampaismo, gute, 
rrismo, cavaquisrno), recuas no 
uso de termos que entraram de 
facto na lfngua e já ninguem 
dispensa (por exemplo site, e, 
mail, check.-in). lmp5e,se a defe, 
sa da nossa lfngua, que é um dos 
elementos mais importantes do 
nosso património colectivo. Ve, 
ja,se como se escreve em jo~is 
e revistas, como se fazem legen, 
das nas televis5es e nas rádios; · 
veja,se como se comuniq. em 
publicidade; veja,se o que se 
pas.5a sobretudo nas grandes ci, 
dades onde por vezes-dá a 
impressao de que nao se está em 
Portugal, mas numa sub,provfn, 
cia inglesa e até francesa 0u 
alero.a. A ·língua portuguesa é 
desconsiderada pelos próprios 
portugueses que a nao prez~ 
como seu patrimonio e que a 
consideram inferior a outras lín, 
guas, a pesar de ser ela a quarta . 
do mundó .é'n número'de falan, 
tes. ProPor urna actualiza~ao de 
pronúncias e de grafías de vocá, 
bulos em uso na língua é urna 
boa maneira de abrigar a urna -
. reflexao generaliiada". t · 
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A oposición lanza no Congreso suSpeitas de 'pucheirazo' nos próximos comícios 

O PP négase ·a· que se limpe o censo de emigrantes 
antes 'das eleicións galegas 
~A. Elid: 

O PP négase a que o Governo central Hmpe o censo dos emigran- -
tes antes das elelclóns galegas, contrariamente ao que anunciara 
o ministro Pio Cabanlllas. A decisión dos populares levou a BNG, 
PSOE e máls IU a lanzar suspeltas no Congreso sobre o intento 
de preparar un puchelrazo cos votos dos emigrantes para os 
próximos comicios. En paralelo, Fraga pon. e marcha toda a 
maqulnárla institucional nas pr~ximas vlaxes a Latinoamérica. 

Co retruque de que "aqui o que 
se pretende e calar a voz dos 
emigrantes", o PP rexeitou no 
Congreso unha iniciativa con
sensuada pola oposición na que 
se demandaba que o. Governo 
central limpe o Censo de Resi
dentes Ausentes (CERA) e a 
modificación do procedim~nto 
do voto dos ~migrantes. 

O PP só aceitou que o executivo 
estudase o problema nos próxi
mos seis meses, fronte aos catro 
que demandaba a oposición, 
quer dicer, despois das eleicióAs 
galegas. Esta negativa levou ao 
deputado do BNG, Cartas Ayme
rich a afirmar que o "que se está 
é a preparar na Galiza un puchei
razo cos votos da emigración". 

O deputado o BNG afirmou que o 
que está en xogo é o proceso 
eleitoral das eleicións de Outubro. 
Aimerich puxo de manifesto que 

se estaba a talar do 17% do cor
po eleitoral galego e como non 
existe as mínimas condicións pa
ra que estas persoas voten coa li
bertada, transparéncia e limpeza 
que o tan os residentes no país. 
Demandou do PP que se deixe 
de manipular aos emigrantes e de 
usalos como mercaduria. 

' . 
A deputada do PP, Ángeles Mu
ñoz acusou a BNG, PSOE e máis 
IU de "tentar gañar con estas 
acusacións ·de irregularidades o 
que non poden gañar nas L:Jmas", 
pedindo que se retirase a palabra 
"pucheirazo" pronunciada por Ay
merich. O deputado nacionalista 
constestoulle: "que outro califica
tivo ten que voten os mortos". 

Luis Carlos Rejón, deputado de 
IU, recordou as novas que Fra
ga lribame lle deu a Franco des
pois de terlle organizado o re
ferendo de 1966: "excél_éncia, 

Carlos Aymerich, deputado ~ BNG en Madrid. 

se non soase irreve~nte dirialle 
que até os mortos se levantaron 
para votar". A deputada socialis
ta Consuelo Rumi puxo outro 
elemento de peso sobre da me
sa para a procura dun consenso 
que garanta a limpeza eleitoral 
dos emigrantes. "Hai aspectos 
na democrácia nos que non po
de permitirse amáis mínima dú
bida da sua limpeza e o máis 
importante é o da~ eleicións". 

O PP estivo apoiado por Coali
ción Canária, acusada de usar 
idénticos médios en Venezuela, ,_ 
con s_entencias en firme. 

INNERE STIMME 

Fraga, . ~ 

de campaña coa TVE 

Os inquéritos que sinalan a ten
déncia de que· o PP pode perder 
a maioria absoluta, tan que vexa 
na emigración unha canteira -de 
votos que poden facér variar os 
resultados. Así, Fraga lribarne, 
pretextando viaxes institucionais, 
emprenderá unha longa curricai-

. na por América Latina. Esta vez 
xa non serán tan só os encon
tros cos emigrantes pedíndolles 
directamente o voto para "poder 
rematar coa obra", senón que irá 
arroupado pala TVE. 

Por vez primeira en oito anos 
de emisión, o programa Des
de Galícia para el-Mundo, diri
xido aos emigrantes, sairá ao 
extranxeiro. Realizará dous 
p·rogramas '1esde Venezúela, 
coincidJndo coa visita de Fra-

- ga. O primeiro emíte~e o 14 de 
Xullo e contará cunha entrevis
ta co presidente. No segundo, 
sete dias despois; entrevista
rán a Amarelo de Castro, res
p~nsábel da Xunta para a emi- . 
gración. 

Se sorpre.nde este repentino 
interese viaxeiro da empresa 
Pórtico, que recebe unha axu
da anual de 130 millóns de pe~ 
setas da Xunta para realizar o 
programa, máis sorprendentes 
aiñda son as explicacións 
dadas polos responsábeis da 
produtora: "se nos atopamos 
ali con Fraga é lóxico xornalis-

. ticamente que non perdamos a 
ocasión de entrevistalo". Coma 
se non estivera sempre en 

_ Compostela. 

·Pórtico tiña tamén o proxeto 
de realizar outros programas 
no mes de Agosto desde o 
Brasil, Uruguai · e· Arxentina, 

. coincidindo con visitas~do pre
sidente da Xunta. • 

O Día Mundial do Médio Ambiente foi ce, 
lebrado pola Xunta de Galiza en Ribadeo, 
vila que non lle é descoñecida a quen isto 
asina; quizais por iso foi doado acceder 
non á riola de actos inaugura.is e despropó, 
sitos vários, senón ao menu do xantar ofe, 
recido polo Concello ao Presidente e o seu 
séquito. O prato forte consistiu en fabas de 
Lourenzá afogadas con ameixas do tesón, por, 
tento culinário que aparte de humanizar as 
fabas, resulta que as imola dun xeito cena, 
mente orixinal xa que morren esganadas 
pelas ameixas asasinas procedentes dos are, 
ais, animais, por certo que nunca existiron 
nos cesois da Ria de Ribadeo a non ser que 
se trate dunha criación clónica da Xunta 
resultado, quizais, da redución xíbara do 
monstro do lago Ness e de af que resulten 
descoñecidas para os ribeiráns 

LA POLTA INFERNAL 

os mortos voten, sinxelamente lirnítase á 
COI1$tatación empírica e fore~e de que ca, 

. rec~ de probas, pero ist:o- non obsta para 
manter aberta tal eventualidade: 

Pero xunto con esta violenta metáfora co, 
mestíbel disfrutou o Presidente dunha ver, 
dadeira ousadia gastronómica: asadillo de pi, 
mientos de Vilaselán, xusto neste preciso 
tempo e no norte de Galiza. Naturalmente 

EDUARDO GUTIÉRREZ 

non negamos a posibilidade de asalos, se, 
nón que nos preguntarnos pola técnica de 
hibernación para lago servilos tan vizosos e 
lucidos. Quizais o segredci pertenza ao mes, 
rno arcano que sustenta a posibilidade de 
que persoas que naceron en 1890 conser, 
ven tan ben as suas capacidades intelecti, 
vas e volitivas que son quen mesmo de 
exercer o seu direito ao voto, sen que este, 
xarnos fronte un caso illado dun excepcio, 
nal Matusalén porteño senón perante dú, 
cias deles en cívica ringleira agardando ilu, 
sionados polo futuro do seu país baixo á fé, 
rula do gran timonel, igualmente paciente 
singular da Dra.Aslan e, xa que logo, con .. 
sumidor voraz do xerovital. 

Pero se o pertinente neste caso seria a aná, 
lise ou até o pasmo científico, o responsá, 
bel das relacións coa emigración, Sr.Ama, 
relo, déixase levar-pela sua vocación ·hu, · 
manista e asegura que Creo na democráda e 
non teño probas de que voten os marros. De, 
bullemos unha miga neste Ínanantio de _sa, 
biduria sen dúbida fruto da reflexión peri, 
patética aló no seu Muras natal: eré na de, 

· rnocrácia e está persuadido de que coa fé 
basta, isto é sen obras ou sexa en contra do 
que prescrebe a doutrina cristiana. Agora , 
xa comezamos a comprender o éxito elei, 
tonal do alcalde da vila dos seus ancestros, 
de fé musulmana e rexa niilitáncia-no PP. 
De seguido non nega a posibilidade de que 

Asi que con tan singulares limiares, a quén 
pode estranar o titular de hai unha semana 
dun xomal galego que decia que Os fóseis 
mariños do Courel demostran que Galiza ~ti, 
vo na Antártida.? 

Segundo o libreto de Francesco Maria Piave 
e Andrea· Mattei do drama de Shakespeare, 
con música de Verdi o pucheiro das bruxas 
con~ba cos ingredientes próprios da sua ar, ' 
te: Tu dito d' un pargolo / strozzato nel nascere; 
/ tu l.alibro d' un tarta.ro,/ tu car ·d' un eretico ,/ 
va' dentro4 e consolida / la polt.a infernal. Ou 
sexa: Ti, dedo dun neno / esganado ao.nacer / 
ti, beizo dun tártaro,/ ti, carazón dun herexe / · 
entrade e engardade / o potaxe infernal. Natu, -
rahrnmte, non son os mesmos materiais que 
os do pucheirazo eleitÓral, pero tarnpouco 
estái). tan lomee e, desde logo, pertencen ao 
mesmo estilo de cociña: a máxica. • 

UN CAMPAMENTO DE VERÁN CON XOGOS E ACTIVIDADES DE DINAMIZACIÓN LINGÜÍSTICA PARA NENOS E NENAS DE 8 A 14 ANOS 

OBRADO IROS 
Expresión musical 
Expresión plástica 
Un gua 
Fornada de pan 

Organiza: 

SAÍDAS. LROTEIROS 
Coñecirnento do 
rnédio social, 
cultural, natural 
e econóniico 

VELADAS 
Actividades 
nocturnas de 
recreación 
e diversión 

DEPORTES E XOGOS 
Exercício físico, 
xogos cooperativos, 
xogos populares e tradicionais, 
xogos de lfngua 

' . ·. ~, . 

Acampal1nuua 
DO 19 AD 29 DE XULLO LODOSElO - SARREAUS. A LÍMIA (OURENSE) 

. A MESA ~~~~ALIZACIÓN 
LINGUISTICA CAMPO DO CRUCEIRO oo GAIO, 7 -121APARTADO247115705 SANTIAGO DE COMPOSTELA/ TEL. 981 563 885 /FAX 981 583 782 amesa@amesanl.org www.amesanl.org 
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A política comercial americana, iniciada por Clinton, endurécese con .Suf h· 

Jarnes Petras analisa o acordo económico do ALCA 

Os Estados Unidos aumentan o control 
dos mercados latinoamericanos 
-* RAMÓN MACEIRAS 

O profesor James Petras acaba de· publicar un sesudo e clari· 
ficador estudo sobre o ALCA e a sua relación coa política ex
terior dos Estados Unidos, particularmente cara América Lati
na. Petras conclui que o ALCA é "o enxendro lóxico do pro-

. greso da doctrina neoliberal imposta polos factores de política 
dos EE UU e os seus clientes latinoamericanos desdé meados 
dos anos 70. Mentres pretende falar de "libre comércio," se
méllase ao sistema mercantilista do antigo sistema imperial". 

Petras sinala que a administra- ·. mación ao ALCA debese co.
ción Bush decidiu consolidar e _ mezar cunha aclaración sobre 
profundar o seu controlo sobre o. que non é o ALCA. Ante todo 
América Latina. Baixo Clinton, non é un acordo de libre co-· 
Washington esteAdera o lmg.ério mércio, concluí Petras. Os Es-
palas catro recunchos do mun- tados Unidos resérvanse o di-

. do, as corporac~óns multina- reito de manter subsidios por 
cionais estadounidenses logra- 30 mil millóns de dolares á sua 
ran a supremacía, pero a "eco- agricultura, a chamada lexisla- ' 
nomia nacional" dos EE UU -é ción "antidumping" para prote-
dicer,- as importacións e expor- xer ás suas prin'Cipais. indús_-
tacións, cara e desde a econo- trias, cotas para imporfacións 
mia territorial estadounidense, en sectores económicos nos 
sofresen unha decadéncia rela- que non é competitivo, unha le-
tiva, como o demostra o seu xislación bancária que permite 
crecente déficit comercial. A úni- que os principais bancos dos 
ca rexión na que os EE UU ain- EE UU laven fondos gañados 
da mantiña unha balanza de pa- ·na América Latina, e un ha can-

. - gos positiva era América· Latina. tidade de restrizóns ,"sanitá-
. rias,." unUateralmeñte decidi-

Ademais, a dominación dos EE das, para reducir as importa-
UU en América Latina estaba a cións de gadq e OLJtros produ-
ser desafiada polos crecentes tos. Os pais'es latinoameri-
movimentos de guerrilla en Co- canos, por outra parte, teñen 
lombia, o rexi.me independente que eliminar todas as barreiras 
nacionalista en Venezuela, e im- comerciais e cumprir coa doc-
portantes movementos indíxenas trina do "libre comércio." Na 
e campesiños antiimperialistas en cume de Québec., cando o Pre-
Brasil, Ecuador, Bolívia, Paraguai, sidente Cardoso do Brasil men-
asi como por movimentos sindica- · cionou o tema das restrizóns .. 
listas e urbanos en Urugl!ai e Ar- "antidumping" dos EE UU para 
xentina. En resposta a estes de- as exportacións de aceiró .de· 
safios, Washington elaborou unha Brasil, o Presidente Bush lle di-
estratéxia comP.lementar sobre xo "iso non ten nada que ver 
dous flancos: a Área de· Libre Co- co ALCA; iso debe ser discuti-
mércio de América Latina (ALCA), do na Organización Mundial de 
e o Plano Colombia-Iniciativa An- Comércio!" 
dina para aprofundar a sua capa
cidade de· tirar recursos e riqueza 

. cara os EE uu 

Non é libre comércio 

Segundo Petras, unha aproxi-

En segundo lugar, o ALCA non 
ten nen a máis remota seme .. 
llanza cunha "integración eco
nómica." O panorama implica a 
subordinación das colónias aos 
paises imperiais, na que estes 

últimos controlan os sectores 
estratexicos da economía, do-

-minan os mercado e a mao de 
obra, .e ditan a política econó
mica. Integración impliéa un 
troco máis ou menos igual de 
produtos, fluxos de capital, ga
náncias e intereses en ambas 
direccións, empresas conxurr
tas -nunha palabra, relazóns e 
beneficios mais ou menos si
métricos. O ALCA é totalmente 
asimétrico, as multinacionais 
estadouniden_ses acumulan ac
tivos latinoamericanos e deter
minan o fluxo nunha soa di-rec.
ción de beneficios (ganáncias, 
intereses, royalties)·, do Sul ca
ra do Norte. A subordinación, 
non a integración, define a na
tureza do ALCA. Nese sentido, 
o ALCA é moi diferente da 
Unión Europea. 

En terceiro lugar, o ALCA no·n 
estimula a competéncia, fo
menta os monopólios. Ao esta
belecer preferéncias comerciais 
dentro do bloca comercial, o 
ALCA penaliza a Europa, -a Xa
pón e a outros sócios comer
ciai·s ñon-hemisféricos e au
menta ás posiqións comerciais 
monopolistas. da poténcia prin
cipal dentro do nemisfério -é 
dicer os EE UU-, aumenta as 
vantaxes dos EE UU, e diminui 
a capacidade dos países latino
americanos de conseguir me
llares prezos, tanto nas vendas 
como nas compras. Nunha pa
labra, o-ALCA .. diminui a compe
téncia no praza mundial. 

En cuarto lugar, en vista das 
restrizóns mencionadas á com
peté ncia e ao comércio, nou
tras palabras" ·que o ALCA pri
viléxie a posición monopolista 
dos EE UU, dá mais oportuni
dades ás firmas estadouniden
ses para que se seguren em
presas privatizadas a prezos 
'poHticos' en lug_a·r de pagar 
prezos de 'me~cado.' • · 

Am.órios con Bush 
MANvELCAO 

O claro desmarque de J.M. Aznar d~s políticas europeas 
respecto do µovo poder republicano da Casa Branca non é 
un movimento errático á luz da história da polltica exte, 
rior española. Representa, pala contra, a continuidade dun 
modelo que considera fundamental manter o poder políti, 

- co e cultural da elite burocrática e autoritária española con 
absoluta independéncia das . tendéncias dun entramado 
económico e social que ten nas relacións con Europa a 
única saída viábel para o imediato futuro. 

Na opciÓn a favor de Bush, Amar ve a posibilidade de pro, 
xectarse coma un axente internacional importante que es, 

. tá en condicións de recoller os réditos da colonización 
americana, apoiado na aparente boa relación histórica e 
cultural que a Madre Patria teria coas elites crioulas da 
América Latina. Debe recoñecerse no presidente español 
unha certa valentia, descaro e claridade de ideas flO rumo 
que lle dá á política exterior. Causa distinta será_ cotexar as 
estratéxias e obxectivos marcados cos resultados obtidos. 

· Por unha banda, a relación con Bush oferece unha imaxe de 
. amizade co máximo poder mundial q':le a traquinada mediá, 
tica se encargará de vender para consumo interno dun pai, 
sano médio amplamente d~sinformado e, pola outra, indíca, 
lles aos "aliados europeus" que España vendería a sua posi, 
ción xeoestratéxica· ao mellar postor e que -está disposto a 
recibir ofertas de éalquer. A cámbio, Amar ere atapar nos 
EE UU un aliado cláve por se se complica a situación políti, 
ca interna co asunto dos nacionalismos periféricos e presio
na o eixo Berlin,Paris con esta tentativa de xogar por libre. 
Non é envexábel a posición española en tanto que barreira 
contra ci poder político e demográfiéo emerxente do Ma, 
greb, receptor neto de axudas europeas para o mantemento 
da estabilidade social e territorial" e presionado pola opinión 
pública das sociedades economicamente máis desenvolvidas 
e cultural e políticamente máis europeizadas. 

Está claro que, na política exterior española, prevalecen as 
prioridades políticas sobre as económicas. A asimetría en, 
tre o poder político e o poder económico que se produce 
en España reprodúcese no nível internacional. Haberia 
que valorar como logro circense espectaculai: o acadar un 
pasto no chamado Grupo dos 7, en tanto poténcia econó, 
mica, cando o actual governo central está sostido política 

· e mediaticamente palas instÍtucións asentadas nas áreas 
máis pobres e subdesenvolvidas, sen indícios de achega, 
mento e/ou integración das preferéncias das áreas máis di, 
námicas nas políticas da Moncloa . 

'Aznar ve a posibilidade 
de proxec~arse coma un axente 

internacional importante 
que está en condicións 
de recoller os réditos 

da colonización americana" 

Analisando indicadores económicos de relación co exterior 
tales como investimentos, comércio, axudas directas ou re, 
lacións instit:Ucionais, a política española debería privilexiar 
a integración total en Europa, empezando pola reorganiza, 
ción institucional considerando as relacións coa UE simple 
política interior na que, natu,ralmente, ha participar directa, 
mente, e cada vez máis, a sociedade civil pública e privada 
e, sobretodo, as institucións autonómicas. É evidente que o 
futuro económico de España só é viábel e.n Europa e com, 
priria que os dirixentes españois se desen conta axiña. 

Ainda que a política exterior da Xunta de Galicia no perío, 
do de M. Fraga se centrou-case en exclusiva na América 
Latina,. a extensión dese modelo ao eonxunto do Estado re, 
sulta totalmente inconsistente .e inviábel no curto prazo. 
Mais, convén no esquecer que a miopía política, asentada 
na percepción voluntariamente distorsionada da realidade, 
fomia parte do comportamento habitual da dirixéncia espa, 
ñola ao longo da história. Agora mesmo, alguén pode expli, 
car á luz dun mínimo razoamento económico, social, demo, 
·crático, europeu e moderno como é posíbel que as institu, 
cións dun mesmo estado non sexan capaces de resolver 
dunha vez '-a absurda situación do Condado de T reviño? + 

1 . 
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Representantes de Bankinter, Caixa Galicia, SEPI e Banco Zaragozano felicítanse polo acordo que os canveñe en sócios refe~nciais_ de ENCE. 

Os novas proprietários procurarán-abaratar o eucalipto con im~ortacíóns a bajxo·prezo 

A dirección de ENCE/ELNOSA· continuará en Mcldrid 
90- GUSTAVO LUCA 

Os novos donos de Ence/Elnosa anúncian a continuidade da 
produción de cloro e pasta de papel na fábrica de Lourizán, con
firman .o organigrama de dirección da empresa, con sede en Ma
drid, e a importación de madeira de eucalipto de Uruguai para re
baixar custes de produción. Non se realizará o peche do ciclo in
dustrial coa construcción dunha papeleira, tal como exixira o 
presidente da Xunta, nen se fal mención de como serán aborda-· 
dos os grave problemas ecolóxicos do grupo na nova situ·ación. 

O proxecto de Caixa Galicia, 
Banco Zaragozano e Bankinter, 
novos sócios de referéncia da 
empresa pasteira, por resolu
ción da Sociedad Estatal de 
Participaciones Industriales 
( SEP~ de lle transmitir o 24,9% 
das accións, non realizará nen
gunha das propostas de engadir 
valor ao eucalipto, que se ex
porta como pasta de fibra longa. 
Os bancos dan por seguro que 
o proceso de fabricación de ce
lulosa terá un complemento in
dustrial, pero non precisar) a 
sua ubicación nen o obxecto do 
proceso. Remíten estas propos
tas a un impreciso plano de g/o
balización de Ence. 

co sobre o destino forestal do 
país e o perigo de caida das 
rendas da madeira como conse
cuéncia das importacións de 
América. Decepcionados polo 
que consideran unha renova
clón continuista a benefício de 
tres bancos, sen outro obxectivo 
que o máximo rendimento a cur
to prazo, e con desprezo da po
lítica forestal,· os cooperativistas 
privados do monte dan a voz de 
alarma pala desigualdade ere- · 
cente entre as rendas agrárias e 
as industriais. Unha de.spropor
ción que só poderia diminuir, ao 
seu ver, se aumentase a de
manda industrial da madeira. 

Para Xabier Varela, presidente 

de Foresgal, as cortas .na-Galiza 
podian ser de 10,4 miilons de 
metros cúbicos por ano pero só 
se explotan 5,7. O tirón da de
manda viria da construcción 

· dunha nova celulosa corna a 
que proxectaba para o norte do 
País a opción do Banco Pastor, 
Sonae e as asociacións fores
tais Silvanus e Afrifoga. 

A entrada da pas~eira portugue
sa Portucel e da Sonae no con-

. sello de Ence resultante da pri
vatización, suscita .valoracións 
distintas. T ante o presidente da 
Xunta coma o Governo Aznar 
manifestáranse contra o traspa
so de Ence a Belniiro Mendes 
de Azevedo, presidente da So
nae, e aspirante firme ao control 
da pasteira portugúesa de capi
tal público Partuce/. A televisión 
pública de Madrid apresentou a 
Belmiro como derrotado nesta 
poxa, pero a interpretación de 
crónica de fúlbol· non se corres
ponde ces feíto. O presidente de 
Sonae xa ten participación en 
Portucel e en Ence. A SEPI re
comendou aos tres bancos de:. 

· .s~nados~ para a.s accións d~ re- . 
feréncia que debérian aliarse 
~éon Portucel para garantir o de
se1wolvemento industrial cio gru
po e facelo competitivo coa Stó
ra-Ensa. Doutra parte, a Sonae 
·é proprietária de Tafisa. 

A intensa negociación que pre
cedu a alianza estratéxica entre 
o presidente -de Ence, ·Juan 1. 
Barrero e o de_ Portucel, Jorge 
Armindo, ten que ver coa partici
pación futura dos portugueses 
na fábrica de pasta que consu:. 
me eucalipto galega. O que in
queda á dirección de Ence é 
que a empresa puidese de
pender no futuro de Lisboa, co 
previsibel t~anslado da estrutura 
de dirección a Portugal. A xerar-

. quia de dirección de ~nce resi-. 
de en Madrid, coa excepdón 
dun diretor de planta por cada 
unha das tres celulosas do gru
po e!1 Pontevedra, Huelva e N§l
via. As extensas plantacións de 
eucalipto, · os incéndios e os 
cheiros están ·arredor das fabri
cas. Os despachos de dire·cción 
da empresa continuarán en Ma-

O consórcio gañador compro
métase a investir 140.000 mi
llóns de pesetas nos tres próxi
mos anos e desa cantidade, 
100.000 millóns serán para un
ha planta de transformación no 
Uruguai e o resto para silvicultu
ra, sen concretar investimentos. 
Ence mantén desde comezos 
da década dos 90 plantacións 
de eucaliptus globulus no Norte 
do Uruguai atraveso da sua filial 

: Defender as árbores ou atende_r a pasta 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

· lbersilva. Guillarme Vazquez, 
deputado do BNG no Congreso, 
solicitou ao Governo central un-

. ha cópia do plano industrial dos 
novos sócios de Ence asi como 
as razóns que decidiran a adxu
dicación da SEPI. 

Caida da madeira 

As asociadóns forestais exclui
das na privatización da empresa 
públiCa (Afrifoga e Si/vanas) 
abriron un insólito debate públ.i-

.I 
1 
1 
1 
1 

•• 1 
1 
1 
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O eucalipto é unha invasión 
. que pasou de 7,8 millóns de 
metros cúbicos en 197 4 a 42;8 
millóns no 2000. Este inzo co
rreu a causa do lume (a árbore 
australiana e unha' espécie que 
se benefícia dos incéndios), as 
prantacions da Xunta con sub
vencións da UE (por exemplo o 
Decreto 378/93 de Reforesta
ción de Terra Agrícola Abando
nada) e a deserción da agricul
tura fómentada polo. Governo 
autónomo. 

Na altu.·ra da privatización de 
Ence, o que se discute é que 
facer coa realidade deste novo 
manto forestal." O eucalipto é 
unha ·espécie que serve para 

il 

facer pasta de pape~ e na visión 
dos ·axentes comerciais dos 

.'montes de man común e dos 
proprietários de montes, preci
sarnos máis 1ndústrias para 
mantero prezo das árbqres. · 

Para os fabric¡antes de ·pasta _ 
celulósica, canto menos. custe 
un pé de eucalipto maior será o 
benefípio. Ence xa ·ten exten
.sas prantacións en Uruguai, 
Bahia (Brasil) e Chile que ase
·guran a tendéncia a baixa do 
prezo do eucalipto. 

Os novas danos de Ence de
ben faéer valer os int~reses da 
pasta de papel no mercado pe
ro non poden deixar cair aos 

· proprietários do monte. E unha 
cuestión pública que sucede 

· sobre leiras privadas. A Xunta 
promoveu a extensión da espé
cie con subvencións xenerosas 
e fundos· de coesión e non Jg
nor~ba que a política asignar 
·enormes cantidades e recursos 
aos bombeiros e unhas miga-

· 11as para a limpeza e ordena
mento do ·monte acaparian nun 
monocultivo industFial. . , -

Dende o ano 1989, a Comisión 
de · Meio .Ambiente, Seguridade 
Nuclear e Protección Civil das 
Comunidades Europeas adver
tira á Xunta que o eucalipto 
medra desordenadamente e 
que por ser un cultivo que inte-

drid, _a 6SCf quilómetros de dis
táncia. Está por ver como· se 
.consolida o grupo: se como a 
segunda ·produtora de pasta do 
.mundo, con fábricas no Eixo 
: Atlántico, especializados en 
pastas de eucalipto e aliados 
estratéxicamente para facer 
fronte á competéncia c;los es
candinavos ou escindidos a pral · 
da competéncia~ · 

Santiago Pesqueira (CIG) pre
sidente do Co_mite. de· Empresa 
de Ence lembrou que na oferta 
.do Banco Pastor!Sonae recusa
da polo Governo central con
terñpláb_ase o cicló. produtivo 
demandado, ..!'-perQ non asi no 
dos-adxudicatários que son un 
grupo ·financeiro e non indus
trial". Pesqueira sinalou que "o 
grande derrotado nesta ·privati
zación foi Fraga que .dixo. que a 
Ence non seria nu11ca para un 
sócio que non completase o ci
clo do papel; a grande prexudi
cacla .. é Gal.iza que perde o .va-
1.0r da_sua riqueza forestal e o 
trabaJlo ·da sua xuventude para 
o futuro".• -

resa á indústria do papel non 
. de.be benefici¡;¡rse de subven
ción s para reforestación. A 
Xunta de Galiza foi a única ins:. 
titución pública da Unión Euro~ 

. pea que subvenCionou a pranta 
de espécies de crecemento rá
pido ao ·90 por cento. Ago"ra-o 
Governq autonómico ten que 
explicar con que política pensa 
defender o valor real da madei-

. ra, realmente ameazada por un 
Kreutfeld Jacob financeiro: se 
mediante ·a protección direita 
ou cun plano industrial. As enti
dades financeiras que se tan · 
con Ence xa expuxeron o seu 
proxecto: au.mentar o valor da 
pasta usando matérias primas 
do mercado global.• · 



· A NOSA TERRA 

Pacientes 
·atados e 
sen tratamerito 

. en Corneo 
Flqrentin~ Casado, presidenta 
do comité de empresa do Psi-: 
quiátrico de Conxo, en Com, 

·pos tela, comparece u xunto 
con alguns dos seus compañei, 
ros ·<liante dos meios de comu, 

· nicación o 19 de Xuño. Facfa, 
no despois de meses, segundo 
eles mesmo relataron, de de, 
·núncias diante da. xeréncia do 
complexo hospitalário com, 
postelán sobre as condicións 

. nas que están os p·acientes. 
' "Desde que· no ano 1993, can, 
do o psiquiátrico foi transferk 
do. á Xunta, non se fixo nada 
nel. Está deixándose morrer", 
di Florentina Casado. 

Conviven xuntos enfermos 
crónicos, con deméncia ·senil, 
alcoolicos, anoréxicos, toxicó, 
manos e persoas ingresadas por . 
arde xudicial, xa que non hai 
outro lugar onde. metelos. A 
xeréncia argumenta, sen em, 
bargo, que se na longa história 
do psiquiátrico chegaron a re, 
sidir ali 1.800 enfermos, non 
se pode falar de masificación 
con 350. Segundo Florentina 
Casado, pacientes como os to
xicómanos, "non teñen trata, 
mentas de desintoxicación e 
consumen e realizan tráfico de 
drogas dentro do hospi~l". Se, 
gundo a denúncia, non é inu, 
sual que unha soa persoa teña 
que facerse responsábel de 40 
ou 50 pacientes, polo que hai 
alguns enfermos· que levan
máis de un mes atados. · 

No fundo xace, segundo a 
presidenta do comité; un con;. 
ceito arcaico da atención psi, -
quiátrica; da que non se ern, 
prendeti reforma en aspectos 
como a saida dos enfermos ao 

·exterior. Mentres a xeréncia -
. neg~ a situación, os traballa, 

dores convidan aos grupos.pe, · 
líticos do Parlamento a visitar 
as instalaéióru. • 
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A' reposición de Manías Vivas translacla os espectadores ao ano 98. 

, Máis da metade da ~ctu-al programación xa se emitiu anteriorrnente 
. . 

·A TVG chochea no verán 
. . 

90- CÉSAR LORENZO GIL 

lmaxina vostede· un· xorna1 ·que 
repetise un dia tras outro as 

· suas lnformacións? Escoitaria 
unha rádio que reemitise os 
magacins enlatados durante . 
máis de tres anos? Se a res
posta a esias preguntas é si, 
está de parabéns. Agora pode 
volver ver os programas estre
las ·da TVG. Seguro que a sua 
oferta de verán o vai engaiolar. 

Os responsábeis de programa
ción da canle -pública de Galiza 
conseguiron todo un logro filosó
fico: conxelar o tempo._ Grácias á 
máxia da . repetición masiva, os 
espectadores poderán escoltar, 
como se fose directo, o anúncio 
dun atentado de ETA de hai un 
ano, lembrar como era de cativi
ño o Fito .de Mareas Vivas (que 
. vén de facer o selectivo) ou re-

,· descubrir outravolta que os Lan
taño gardan un: escuro segredo 
na telenovela Rias Baixas. Co
ma· un excelente profesor, a 
TVG está disposta a facerlles 
aprender de m~m6ria aos gale
Q.OS todos e cada un dos e'$pá
CiOS que lider~ron a sua progra
mación no último lustro. 

O certo é que' a grella de pro- . 
gramas deste verán na TVG é 
máis ca nunca un exercício de 
"talar por ·non estar calado" ou o 
que é o mesmo, emitir ás vellas 
fitas denantes de poñer a carta 
de ax4ste ou alongar artificial
mente os informativos ou os 
programas sobre fe.stas gastro
nómicas. O seu proxecto é arris
cado porque quere Gonvencer a 
audténcia que, mellor cós tres 

· capítulo~ seguidos de Pratos 
Combinados, · serán os catro de 
Galicia Exprés. 

Ana Kiro, eterna 

Xa o dixo Suso de Toro en A 
sombra cazadora. A nosa ima
xe pode ser un pesadelo para 

. nós mesmos. Esa idea empe
zará a tela Ana Kiro· agora que 
pasou a ser eterna. A showwo
man da Ulloa abandonou defi
nitivamente o seu Ta-rdes con 
Ana, mais a sua permanente 
segue a presidir a sobremesa 
da galega. Está previsto que se 
repita este maé_roespácio .de 
tres horas até Xaneiro de 2002, 
á espera doutro programa de 
semellantes características, 
producido pola própria canle e 

non por unha produtora priva
da, como era este caso (a cata
lana Gestmusic, que volve para 
Barcelona con centos de con
tratos non renovados). 

Á Conselleria de Cultura viranlle 
as bágoas aos ollos ao compro
bar a xenerosidade dos progra
madores televisivos. Que este 
ano non hai nin Terra Única nen 
Cidade Única nen Partido Úni
co, non importa; que volvan 
cantar nas cidades do país as 
voces de hai un, dous ou tres 
anos. Éxitos de usar e tirar que, 
gracias ao diñeiro dos galegos, 
estiran a sua vida e pelexa por 
volvérense míticos. Como pui
demos vivir tanto tempo sen o 
"Galicia, cada dia máis linda 
máis linda" qe Pimpinela! 

Hai quen di por San Marcos que 
se sae ben a fórmula e Moisés 
Men~oza non retira a publicida
de, para o ano que vén, os ac
tos do governo autonómico ta
mén serán repetidos, que ps 
conselleiros e Don Manuel xa 
non teñen anos para andaren 
inaugurando tant~ residéncia de 
anciáns, miniencoros e emisá
rios ~apuradores.• 

Prémios Aleerin e 
Alacrán para Bono e 
Xea Escolano 

Foron anunciados' o Martes 
19 de Xuño os prémios 
Alecrín e Alacrán deste ano, 
que recairon en José Bono, 
presidente de Castela-A 
Mancha, e en Xosé Xea 
Escolano, bispo de 
Mondoñedo-Ferrol, 
respeitivam.ente. O Grupo 
Aleérín concede anualmente 
este.s galardóns que 
recoñecen a labor en 
defensa dos direitos da 
muller e castigan as 
condutas discriminatórias. 
No caso de Bono, prémian a 
decisión de reproducir e 
publicar as senténcias 
xudiciais sobre os agresores 
de mulleres. En canto a Xea 
Escolano, denúncian a sua 
postura de "comprensión" 
cos violadores de relixiosas, 
a consideración da 
homosexualidade como 
"unha desviación humana" e 
a proposta de criar un 
partido católico e 
antiabortista. + 

Finou en Oleiros 
o músico e mestre 
represaliado Xúlio Dans 

A morte chegoulle a Xúlio 
Dans cando se lle estaba a 
preparar unha homenaxe 
que comemorase a sua 
vida de compromiso 
republicano. Mestre 
represallado e afastado do 
ensino, músico e pintor, 
Xúlio Dans foi promotor 
do monumento Instalado 
en San Pedro de Nós 
(Olelros) en memória do 
seu compañelro Taboada 
que fora paseado e no que 
cada ano se comemora o 
Ola de Gallza Mártir. Home 
polifacético, Dans 
compuxera un hlno a 
Olelros que a asociación 
V/ekos-daquepartea 
Iniciativa da homenaxe
ten previsto Incluir no acto 
de lembranza que 
continua en pé, málla a 
morte do protagonista. 
Dans ten unha rua co seu 
nome no concello de 
Olelros.• 
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A campaña Xoga en galega quere achegarlles ás crianD11 ~s xogos tradicionais • . 

A Federación de Centros Xuvenis ~on Sosco pon en marcha unha campaña de promoción dos xogos populares 

Ollo birollo na ponta dun ollo 
-0- c.v. 

Esqueceron os cativos xogar á pita cega? Saben manexar a billar
da? Dlvertirianse de se poñer a bailar a buxaina? Cantas cancións 
convidan a saltar á comba? A Federación de Centros Xuvenis Don 
Bosco está a promover unha campaña que ten como obxectivo que 
os cativos disfruten cos xogos populares galegas, brincadelras que 
precisan poucos meios e convidan a compartir o tempo de lecer. 

Xogar a apandar é ben doado. 
Os dípticos da campaña Xoga 
en galega explican os pasos 
do tradicional xogo. Un panda 
e o resto dos compañei ros 
agóchanse. Ao que lle toque 
apandar ten que atapar ao res
to dos xogadores que deben 
conseguir salvarse antes de 
ser descubertos. A buxaina, a 
billarda, a comba, a pita cega, 
a chave ou o truco son outros 
dos·xogos que aparecen debu
llados no material didáctico da 
campaña promovida pola Co
misión Galiza da Federación 

de Centros Xuvenís Don Sos
co, que agrupa a sete aso
ciacións de todo o país. 

Tres son os obxectivos funda
mentais que inspiran Xoga en 
galega. En primeiro lugar bus
ca promocionar entre os máis 
novos a nosa cultura popular 
dando a coñecer os diferentes 
xogos tradicionais. Entende 
que xogar ten que ser para as 
crianzas un meio de diversión, 

. de pracer e entretemento que 
afiance tamén as relacións 
sociais dos menores, cada 

Para os antigos, o corazón non era só a se, 
de dos sentimentos senón tamén a dos 
sentidos. E mesmo a do sentido. Se repara, 
mos nisto entenderemos moitas cousas. O 
por que de moitas palabras derivadas do 
latfn car, cardis, "corazón';. 

vez máis ensimismados en 
brincadeiras individuais. Non 
esquece tampouco a necesi
dade de fomentar . o uso da 
língua galega, veículo de ex
presión de cantigas e xogos 
tradicionais. 

O coordenador da Comisión 
Galiza; Xúlio César Iglesias ex
plica que até o momento a 
campaña foise desenvolvendo 
en distintos centros xuvenis e 
para o 8 de Agosto esperan 
xuntar entre 600 e 800 rapaces 
en Ribadávia nunha xorn.ada de 
xogos e actividades. Para lglé-· 
sias alguns dos momentos 

- máis intensos destes meses 
nos que Xoga en galega di
fundiu os divertimentos tradicio
nais forori os encontros dos ca
t i vos cos avós, verdadeiros 
mestres da billarda, a m·ariola, 
a chave ou a buxaina. 

1' '1'6t.lii1 "¡Mil§ ·Ji' 
O FÍO DA LINGUA 

Recordar 

Todo_s os xóguetes 
nun só baul 

· · As crianzas que interveñen nas 
xornadas de xogos tradicionais 
teñen direito a encher un car
net que os fai sócios do clube. 
Na Federación Don Bosco par
t[cipan por volta de 3.000 rapa-· 
ces que durante todo este ano 
serán os principais destinatá
rios da campaña. "Os nenos 
son cada vez máis individ1:1alis
tás e os xogos tradicionais 
axudan a a toparse · co:n out ros 
amigos e compartir o tempo de 
lecer. Agora nu_nha cuarto dun -
pequeno hai máis cousas que 
antes nunha casa enteira, para 
xogar á pita cega, á panda, 6 
peletre ou á buxaina case non 
fai falta nada e asi os rapaces 
tamén se dan conta de gue se 
poden divertir sen grandes in
versi_óns"., aponta Xú}io César 

lglésias, convencido da conve
niéncia de continuar viva a tra-

. dición dos nosos xogos. 

Entre os proxectos de continui-. 
dade da campaña Xoga_ en gale
go está a posíbel distribuición 
entre diversos centros dun ba1,1I ~ 
que incluiría todo o material ne
cesário para realizar unha man-

, chea _de xogos. Os promotores 
convidan aos nenos a engadir 
novas· diversións ás que brinca
ban os seus avós, cantigas que 
acompañan aos xogos que .ain:.. 
da lembran os maiores ou novos 
nomes cos que chamar ao truco 
ou á cómba. A campaña inclue 
unha unidade didáctica espe_cial
mente indicada para os ensinan
tes e animadores de tempo libre, 
dípticos con explicacións de ca
da un dos xogos, carnets para 
os participantes, cartaces, adesi-_ 
vos e camisetas.+· 

adoptado (e adaptado) polo inglés. 

Recard, recardman, recardworrián, etc. co, 

Recardar ou acardar -por cambio do prefi, 
xo- conservan en galegopórtugués (máis 
en portugués que en galego onde está 
practicamente substitufdo por despertar/es, 
pertar) o significado de "volver a sentir, 
volver aos sentimentos e os sentidos, ao 
sentido". En certo xeito é volver á vida 
que se interrompera co sono. 

é tan galegoportugués como lembrar ( deri, 
vado de memorare, "levará memoria"). ·Está 
formado, xa en latfn, sobre "corazón", aquí 
considerado corno a sede daquela facultade 
e o seu equivalente. Reparem~ nas expre, 
sións, vivísimas en portugués, aprender de 
car, saber de car' dizer de car' repetir de car' 
f alar de car, etc. nas que se conserva a for, 
ma medieval car, "corazón", tan presente. 
nos nasos Cancioneiros. E, para compro, 
barmos que a equivalencia corazón =memo
ria pode constatarse neutras áreas', sinalare, 
rnos a expresión francesa par ca~ur, "de me, 
maria", equivalente da xa citada. 

O recardare latino deixoÚ derivados na xe, 
neralidade das linguas románicas, aínda 
que nalgúns casos se perdesen e fosen subs, 
tituídos por outros verbos. Tal aconteceu 
en francés, lingua na que souv~r ou rappe, 
'ler substituíron ao antigo recarder. Mais es;. 
te último verbo triunfou a través do inglés. 

-mo termos deportivos ("plusmarca", plus, 
marquista", etc) teñen esa orixe. Alguén é 
recordado, ten o recordo da xente, polo . 
triunfo obtido, do que se deixa constancia 
escrita. De aí recard pasou a outros eidos. 

Co avance tecnolóxi<:;o non foi xa a vía da 
escri_tura a única-para deixar constancia, 
-para rexistrar, para lembrar algo. Rexis, 
trouse o son e a ima:xe, e o inglés, lingua 
xa maioritaria no mundo da te<;:noloxfa, 
difundiu mundialmente termos como re_, 
card, recarder ou recording. 

Cardo é alguén que ten todo o sentido, o 
siso, a intelixencia. 

E recordar/acardar é tamén "traer -ou vol, 
ver traer- á memoria, lembrar". Este verbo 

·1 

Como xa dixemos, o inglés recibiu nume, 
rosas palabras francesas a través dos nor, 
mandos. E neste caso o verbo recoráer 
-que xa en francés se usaba tamén cosen,· 
tido de "rexistrar, deixar constancia escri, 

·ta de algo" a máis do de "lembrar"- foi 

· E corno o corazón segue a ser considerado 
como sede do sentimento, enviamos un 
saúdo cordial ~ todos os lectores e 
lectoras.• 
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. Trátase dünhá medida provisória en tanto non se aproba un Regulame~to no Congreso 

Interior decreta unha regUlarización -de imigrantes 
b b

., I 1 

a erta pero ar 1trar1a 
A través dunha interpretación 
aberta da Lei de Estranxeria, o 
Min·istério do Interior vén de 
pór en marcha un procedimen
to pontual de regularización de 
imigrantes en base a .razóns de 
arraigo e humanitárias. A medi
da estabelece dous mecanis
mo :para levar adiante o proce
so: ben através do permiso de 
traballo-residéncia, ben através 
do permiso de residéncia. O · 
proceso deterase cando se 
aprobe no Congreso un Regu
lamento do que se descoñece 
se será aberto · ou restrictivo. 

A regularización anunciada polo 
Ministério do Interior non é tal, 
simplesmente trátase dunha inter
' pretación do artigo 31.4 da Lei de 
Estranxeria en tanto o Congreso 
dos Deputados qon aproba un 

- Regulamento que está en trámite. 

A fanie provoca tensións migratórias .que só se poden corrixir apoia_ndo o desenvolvimento do Terceira Mundo. 

que contáxia a situación precária. 

Nun Estado con baixo crecimento 
demográfico como o español re
xístranse necesidades de man de 
obra en seitores concretos da 
economia que ao parecer son 
crecentes~ Ao tempo, esta situa-

ANTH.ONY SUAU 

O proceso abriga a ter chegado 
ao E;stado. español antes do 23 de 
Xaneiro de 2001 e ofrece duas 
vias; a primeira delas, o . permiso 
de traballo-residéncia, exixe acre
ditar a residéncia antes do 23 de 
Xaneiro, contar cunha oferta de· 
traballo e non estar nen trámite de 
expulsión nen incú~so · nun proce- . 
dimento xudicial; a segunda de
las, o permiso de residé~cia, é 
para aquelas persoas que care
cen de oferta de traballo, para 
elas é preciso estar no Estado an
tes do 23 de Xaneiro e acreditar 
arraigo por vínculos familiares con 
residentes ou españois. 

Como o procese baséase nunha 
interpretación da Lei, quedan 
moitos casos ao arbítrio das au
toridades. Todos aqueles que 
chegaron após o 23 de Xaneiro 
permanencen á marxe e precisa
rán de~tre.s anos sen doéúmenta
ción para proceder á sua regulari-· 
zación. Hai, adémais, casos ca;. 
mo os dos tillos de galegas aos 
que o Ministério do Interior está a 
negar as estensións de visados. 

. ción convive con outras como a 
galega nas que nível de paro é 
élevado e na"que se dan numero-·. 
sos casos de persoas que emi
gran a outras partes do Estado 
na bµsca de pastos de traballo. O 
cad·ro que forma a conxunción 
estas duas circunstáncias tamén 

provoca un aumento da conflitivi
dade social, qLJe en opinión da 
CIG-Migración corríxese mellor , 
coa regularización de todos os 
traballadores, independentemen
te da sua procedéncia. _Pero en 
todo caso, a CIG-Migración esti
ma que "hai que distinguir a solu
ción ao feito consumado dos imi
grantes que están aqui, do pro
blema que suscita a tensión mi-
gratórja desde un Terceiro mun
do ao que hai que proporcionar a 
capacidade de desenvolverse; en 
definitiva, o lóxico é que a xente 
non teña que emigrar". 

Outra cuestión é a relativa ás 
políticas de integración que a 
Administración deberia levar 
adiante ·para paliar os desquilí
brios que padece este colectivo. 
"A Xunta ten competéncias para 
actuar . nestes casos, pero non 
ten nengun programa nen desti
na orzamentos a estes colecti
vos", denúncia Lois Pérez Leira, 
que lamén lembra que "os gran
des concellos tamén teñen algo 
que dicer pero non o tan, o con
cello de Vigo, por exemplo, ca
rece de programas de integra
ción de imigra~\es".+ 

Na Galiza a regularización aberta 
por '.Interior afecta a un has catro 
mil persoas, das que os colecti
vos maiores están compostos 
por colombianos e arxentinos. 

Fenómeno estrutural 

A regularización proposta non des-' · · 
pexa as incertezas· do futuro por
non aclarar que política. se seguirá 
coas persoas .chegadas após do 
23 de Xaneiro nen das que ainda · 
non ctiegaron. ~O capitalismo xera 
moita pobreza e daquela se produ
cen grandes movimentos migrató- -
rios, a cuestión P. que hai que solu
cionar os problemas do mundo, · 
seria demagóxico dicer que aqui . 
collemos todos, ainda que hai que. 
afrontar o feito consumado da pre
senza de imigrantes", explicou Lois 
Pérez Leira, da CIG-Migración. . 

A regularización de imigrantes 
apreséntase como necesária para 
evitar o conflito social que provoca 
que milleiros de persoas · estexan 
sen documentación. Desta situa
ción de indefensión derívanse 
consecuéncias socio-laborais in
dignas que ademais· afectan ao 
conxunto d_o carpo social debido a 
que a precarización supón consti
tuir unha masa laboral que compi-
te cos traballadores regulares, aos 

GUSTA \'O LUCA 

Café de Pombo e Rei de Pepe 
A distinción entre un· diário con critério, referen, 

, cial, .de fiar, e outro que· achanta· o seu perfil ao. 
primeiro vento de demagóxia, non está nas fontes
senon na maneira de razonar, Será por esa causa 
que aquí se adoita confundir entre prensa séria e 
prensa sensacionalista_ 

Por exemplo, na maneiffi de tratar o caso de Pepe Rei, 
que ven de sair da cadea de alta seguridade de Alcalá 
Mecó~d~is:{l~ 150 qias. Moitos xornais coincidiron 
nos é9n~~!tt>s• e nas acusacións dun proceso paralelo 
ao do xuiz Baltasar Garzón e asi resultaba que. Rei 
nlinca fora xornalista e usaba as páxinas dunha publi, 
CaciÓn táctica que tiña CO{llO fin parar pezas para· que 
outros descargasen ? vfoléncia eontra ~las: Os maxis, 
trados da sección cuarta da Audiénda._p~ Madrid din 
"que non atoparon provocacioh nengutiha para co, 
meter o delito de terrorismo nen nos dez nJÍIIleros da · 
revista:' Ardi Beltza nen na película .~e soporte·IDagn.e, 
toscópico Xornalistas o negócio de mentir, ~rQ -~ im,· 
portante apreciación ou non _ap_:¡irece ouil.on" m.erece 
nen por aproximación. a Jllesrna ímportáncia que no 
seu dia se lle dera á incriminación do xornalista. Este 

· comportamento é típico da prensa de segunda. · 

O centro de O negócio de mentir é a propriedade dos 
xornais e emisoras e o papel subsidiário dos profisio, 
nais que neles traballan. A análise crítiea dos meios 
de comunicación é dende logo· matéria principal de 
~studo . nas faculdades d;e x~malis~o. Orabén, 'j;>olo 
que escrebe Ernesto S. :"Poffibo.en La Voz de~Gal.iciá, 
por invocar un exemplo próximo, os diários 'non .. ~e 
deben criticar. E para que son logo os xornais, para 
publicar anúncios? O soporte no que escrebe Pombo 

non só dubida da claridad~ de intencións dos seus 
,competidores senón dos méritos doutros xotnais para 
mereceren subvencións públicas. Unha empresa que 
se sorprendia hai pouco de que outros diários puide, 
sen ter interese nos ecos de sociedade do seu consello 
de administración. De crer a Ernesto S. Pombo, Valle 
Indán non quedara maneého por un mocazo de Ma, 
nuel Bueno, enrabechado por unha crítica feroz, con 
destrozo do pulso direito e caida sobre unha frasca de 
auga e un tarro de bicarbonato nó Café de Pombo, 

· senón pot un sinalamento alevoso en letra impresa.· 

Probar a r~ladón direita, sustanciábel penalmente 
entre escritos e atentado~ exixe probas. de respon, 
sabilidade penal inequívoca. Como no caso de Pe, 
pe Rei non as houbo nunca, . os maxistrados da 
Sección Cuarta da Audiéncia caricaturizan o fun, 
cionamento duri grupo armp.do que agarda a che, 
gada do último número de Ardi Beltza para yer 
contra quen deben atentar. 

Poucos diários Sé sentiron con forza para re~istir~n 
recomendacións e aprémio~ do poder en relación co 
caso de Rei. Contextualizar tamén é un resorte bási, 
co do xornalismo e aos leitores do Café de Pombo se 
cadra interesáballes saber que a revista de Reí vende, 
ra· case 50.000 cópias da primeira biografía non auto, 
rizada do Reí, cando os pisos francos de·ETA come, 
zaron a aparecer por casualidade estrados con tantos 
·exemplares de Ardí Beltza que alguén pensou se os 
éomandos non seriaQ máis doadamente localizábeis 

··poias 'revistas' que pol.as armas. Elementos de infor, 
mación que un razonamento. de prensa de calidade 
podia relacionar e a prensa sensacionalista ignora .• 
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O ministro Piqué, 
imputado nos casos Ercrós 
e Ertoil 

Dez dos doce membros da 
Fiscalia da Sala do Penal do 
Tribunal Supremo 
acordaron aprobar o informe 
do fiscal Bartolomé Vargas 
para citar como imputado 
nos casos Ercrós e Ertoil ao 
ministro de Asuntos 
Exteriores Josep Piqué. 
Agora é o fiscal xeral do 
Estado; Jesús Cardenal, o 
que ten que decidir se 
chama a declarar ao 
político. Curiosamente, os 
dous letrados que non 
pediron a citación de Piqué 
foron José Aranda e Antonio 
Salinas, este último, fiscal 
do caso Filesa, que xulgou 
o financiamento irregular do 
PSOE. Os cargos que se lle 
imputan a Piqué son os de 
apropriación indebida de 
18.300 millóns de pesetas 
na venda da empresa 
Ertoil. + 

Anistia Internacional 
denúncia a venda de 
armas do Estado español 

Anistia Internacional (Al) 
vén de denunciar o Estado 
español e a figura que 
actualmente o representa, 
José María Aznar, como 
presidente do governo. No 
informe anual desta 
organización, dáse conta 
dos contratos millonários 
en matéria de armas de 
fogo e material de tortura 
que o ministério de 
Asuntos Exteriores 
subscribiu cos governos 
de China, Colómbia, 
Guinea Ecuatorial, Rúsla, 
Marrocos, México ou 
Alxéria, ~odos eles 
denunciados pola 
comisión de direitos 
humanos das Nacións 
Unidas e pola próprla Al 
como cómplices dos 
atropelos á dlgnldade 
persoal dos cldadáns. • 

PNV e EA non acollerán 
, . , . 

. ma1s SOCIOS 

no govemo de Euskadi 
Logo de que se anunciou 
desde Ezker Batua que 
Javier Madraza non estará 

. no próximo gabinete de Jua_n 
José lbarretxe., parece case 
que decidido que PNV e EA 
optarán por eefenderen a 
sua maioria relativa no 
Parlamento sen nengun 
apoio estábel. Neste sentido, 
as directivas nacionalistas xa 
adiantaron que non se 
convidará ao PSOE nen se 
fará unha maioria 
parlamentária con 
dificuldades para- aguantar 
enteiros os próximos catro 
anos de lexislatura. S~gundo 
Josu Jon lmaz, portavoz en 
funcions do governo basco, 
non seria bon para Euskadi 
asinar un pacto cun partido · 
co que existen tantos 
desencontros, 
especialmente no que se 
refire ao proceso de 
normalización e 
pac}ficación. • 
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Co máximo opd:m:i~mót 'con toda a 

-forza, coa má itna ilus:ión~ Porque non 
' é o noso fu:tu:ro senó.n o ' ·, 

futuro -de Galicia e de 
todos os galegos. A 

.E o ,noso compromiso 

coa innovación, coas empresas que 

producen, e con todas a~ pérsoas que, 

co seu traballo, fan de Galida un 
exemplo vivo. 

· A NOSA TERF.A 

Galicia . 

Porque nos debemos ao s e 
medio de dientes que eñen confjado en. nós a 
xestión do seu difíeiro, o que sitúa o _apso 

· volume de negocio en 3,7 · .·Jl6ns . 
de pesetas. Algo que nos honra, énchenos de 
orguHo e obríganos a traballar coa máxima 
eficacia e. responsabilidad e. 

1 • 

Porque co seu diiíeiro, entre todos, 
xeramos riqueza para · ~alícia. 

E iso, vai en beneficio de tQdos-

e • . 
~ CAIXAGAUCIA. 

www.cafxagalfefa.es 
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ANOSATERBA 

A policia sueca utiliza·fogo real para reprimir as m~nif~stacións · anticapitalistas 

O cúmio de GOteborg. ignora 
as dúvidas irlandesas sobre o futuro. dél UE 
*CÉSAR LORENZO GIL 

O esperado cúmio de xefes d~ 
· estado e de governo europeus 

na cidade sueca de Goteborg 
entre o Venres 15 e o Domin
go, 17 de Xuño non deu dema .. 
siado de si. Os discursos va
leiros dos dirixentes políticos 
fi'caron emudecidos polo bal- -
bordo das manifestacións 
anticapitalistas, .reprimidas 
nesta ocasión ·con moitísima . 
dureza. A policia escandina
va disparou con fogo real e 
feriu de gravidade un activista. 

Os deseñadores· do futuro da 
Unión Europea (UE) chegaron a 
Suécia coa cabeza en Irlanda e · 

- a súa negativa ás fórmulas do 
Tratado de Niza. A consigna era 
unánime. Nengunha continxén
cia deste tipo pode parar a am
pliación cara ao leste. Mais as 
ideas para superar o atranco . 
eran poucas. Paradoxalmente, a 
rua serviulles de excusa aos lí
qeres para distraer a atención. 
As portas do seu edif ício de reu:-
n ións, centos de activistas con
tra a mundialización e o capita
lismo, loitaban coa policia nunha . 
auténtica batalla urbana na que 
os únicos feridos foron os mani
festantes, incapaces de se arre
poñeren ao poder das pistolas. 

A po.licia sueca non utilizara annas de fogo durante unha manifestación desde 1920. 

xa ameazou 

de ollada atrave- J 
. sada do Estado osé Mª Aznat 

~ Nos elegantes corredores do edi- es pan o·I .. ter á n · 
fício no que se celebrou a xun- moito que dicir 

no Parlamento Eu
ropeu Camilo No

. gueira. 

tanza presidencial o ruxe-ruxe da . .nos próximos 12 
división entre os membros sobre meses. _ Parece 
o xeito de encarar a apertura ca- claro que_ o resul-
ra ao leste mesturábase co te- tado do plebiscito 
mor que empeza a coarse nas da illa é un tirón 
mentes de todos os políticos do de orellas comple-

. continente cada vez que hai con- to aos acorde~ de 
sello europeu. O primeiro minis- Niza, unha alerta 

· tro sueco, Góran Persson ou o · · contra atitudes in-
francés, Lionel Jo~pin, aproveita- solidárias como a 
ban a preséncia das cámara:s que defen.de Ale-
para reiv_indica·r un camiño da UE maña. "O govemo 

- ao ritmo dos cidadáns, non dos de Berlin está dis-
mercados: Mais desde as barri- . :posto a reducir os 
cadas das centricas ávenidas de ft!ndos,por_lin ~im-

"Y Góteborg~ outras voces-pedian ple inst.into ~ de-·-.. 
que se acabe .coa mendacidade egoísmo. ·o povo~ 
"dunha organización que non pe- irlandés sabe diso 

Con fechar a
. S Lago desta água 

de· rotneu na que 
fronteiras para transcorreu; -intra-

- muros, o cúmio 
as datas dOS de Góteborg, pa-

r e ce n tomar 
cúmios de 2002 maior importáncia 

· · a de Deéembro 
e VOIVeU Vincular en Laeken, Bélxi-

t. 'd d ca e ás de Barce-a ac IVI a e lona e Sevilla, no 

destes grupos ~r:g~;~~o~~-~~~ 
multicor. aquela altura, de

beranse ditar os 
pasos que seguí- -
rá a ampliación e 
tamén a anuncia-

de permiso para expoliar e pro- é non está dispos-
vocar a morte,_ que non nos re- to a"que.xogúen coque lle perten-
presenta porque non é dos cida- · ce", explica ó deputado do BNG 

da nova federa
ción que pretende superar ao 
defunto documento de Niza. 

dáns, senón das carteiras de va- · 
lmes", ·tal e · como recitaban nos 
.múltiples obradoiros e tari111as de 
conferéncias ao aire libre. 

Contrarreloxo 
para os .1nóvos sócios 

Da reunión saíu a decisión da 
maioria dos membros -Alemaña 
e F~ánoia ,esqL.ieceron as suas di
feréncias e apoiáronse mutua
mente neutra Hña- de darlle luz 
verde á ,entrada dos estados ou
trora na .órbita da URSS. O ssite
ma escollido será unha espécie 
de contrarreloxo que comezará o 
próximo ano. Todos os países de
berán cumprir uns obxecíivos e 
:iránse incorporando a medida que 
"teñan os debéres feítos". Para o 
galo Jospin e para o xermano 
Schróder,_ este compromiso non · 
ten entidade xurídica nengunha 
porque hai que aclarar a integra-

., ción en matéria de agricultura e a 
contia dos fundos de coesión .. 

Neste último aspecto, o "non" do 
referendo de Eire e a belixeráncia 

C. LORENZO 

Alxéria, 
a democrácia do gas 

Alxéria só esta a 2.000 quilómetros de nós ·mais .a penas sabemos 
nada da traxédia cotiá que vive o seu povo. Exemplo de loita e co
iaxe na liberación do poder francés nos 60, a luminosa proposta 
política do FLN foise .fechando no funil da burocrácia até desligar
se totalmente da realidade alxeriana. En 1992, Abdelaziz Butefli
ka, ainda hoxe presidente do país, cercena· o proceso eleitoral para 
impedir o ascenso ao poder dos islamistas. A partir de entón, o Es
tado de .A.lxer reprimiu, torturou e asasinou sen que nengun país 
europeu alzase a voz' en contra. Alxéria é un grande produtor de 
gas natural e, paso abrigado en todas as rotas de combustíbel do 
nordeste de Africa. A sua dispoñibilidade foi ben paga polos con
sumidores do Primeiro Miando. 

Arestora levánta,se a Cabília, ao norte do país, cunha· maioria be
reber que reclama que 'se respeite a st,ta identidade. A protesta da 
mocidade, · xa ilegalizada para conservar os vellos costumes, é a de-
rradeira esperanza para un povo que soñou coa xustiza e que só re
cibiu lume nos ollos. • 

CHRISTIAN UNDEMANN 

Outravolta 
pedras contra balas 

·Extramuros, cóctel molotov e a 
porta cara a un futuro alternati
vo. No foco das cámaras· to
mou forza tan só a protesta na 
rua, os destrozos nos locais do 
McDonalds e a suposta violén
cia dos que levantaban lastras 
das calzadas para se defende
ren das balas da policía sueca. 
Mais a mobilización contra o 
xeito co que se leva o proceso 
de mundialización foi moito 
máis, coma en cada cita na · 
que · se axuntan. De novo hou-

. bo ciclos de conferéncias, 
obradoiros sobre comporta
mentos non capitalistas e moi
ta información. "O noso mundo 
non está en venda", berraron 
de seguido:,. 

Mais a protesta bateu de frente 
coa reacción desproporcionada 
das autoridades escandinavas. 
Desde os anos 20 nunca utiliza
ran publicamente unha arma de 
fago. Nes~a ocasión, dispararon 
sobre os manifestantes. Un de
les permanece moi grave. Ou
tros tamén foron acadados pero 
non se teme pola sua vida. 

o's incidentes de 'Goteborg 
criaron moita inquedanza 'entre 
o.s presidentes da UE. José 
María Aznar xa ameazou con 
fechar as fronteiras para as da
tas dos cúmios de 2002 e vol
veu vincular a actividade des
tes grupos multicor, que englo
ban a católicos xünto a anar
quistas, comunistas ou ecolo-
xistas, coa da ETA. ' · 

Para o .xefe ··do governo espa
ñot, é inaceptábel ·"a violéncia 
desmedida que se produciu ná 
rua, sen ne11gunha xustifica
ción, excusa da ideoloxia terro-

. rista para obter minutos. nos 
roeios de comunicación", afir
mou á sua volta a Madrid.• 

. \ 
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A crise arxentina 
· élcentua 
os conflitos sociais 

Xa son ·tres os mortos. que a 
represión policial provocou 
no estado arxentino de Salta. 
As forzas da autoridade 
quixeron impedir a 
manifestación dos . 
desempregados desta zona 
divisória con Bolívia, que 
cortaron o tránsito e saíron á 
rua en demanda de 
solucións para a sua difícil 
situación económica. Os 
responsábeis da Central de 
Trabajadores Argentinos 

·(CTA) denunciaron que a 
policía actuou brutalmente de 
forma deliberada, buscando 
os sindicalistas nas suas 
casas. Ao tempo, continua a 
folga dos traballadores de 
Aerolíneas Argentinas, que 
exixen o reintegro da 
compañia ao estado austral. 
Actualmente, é o estado 
español o que posue a 
materia das accións. • 

A OTAN enviará 
3.000 soldados 
a Macedónia 
para desannar 
a guerrilla albanesa 

A organización militar 
iñternacional OTAN 
decidiu," durante o seu 
consello xeral realizado o 

· pasado 20 de Xuño, darlle 
luz verde ao proxecto de 
enviar a Macedónia un 
continxente de 3.000 
soldados para que 
supervisen o proceso de 
desarme da guerrilla 
albanesa que, balxo o 
epígrafe de Exército de 
Liberación Nacional, 
ampliaran a lolta xa 
iniciada no Kósovo. Ao 
tempo que se produce esta 
distensión, o governo de 
Skopje, liderado por Borls 
Trajkovski, suspendeu as 
negoclaclóns entre 
partidos macedónlos e 
albaneses para chegar a 
un consenso que pe.-mltlse 
un cámblo na constitución 
no ánimo de converter o 
estado balcánlco nunha 
área multlcultural. • 

lrak acusa a Ocidente 
de enviar un misil 
que matou 23 persoas 

O governo iraki acusou 
publicamente os Estados 
Unidos ou a Gran Bretaña de 
seren os autores do 
asasinato ·de 23 persoas, nun 

..- campo de futbol, o' pasado 
Mércores, 20 de Xuño, na 
cidade de Talafar, ao norte 
do país. Esta información foi 
desmentida imediatamente 
polas autoridades de 
Londres e Washington. 
Segundo o governo do país 
asiático, avións aliados 
atacaron esta zona de lrak e 
lanzaron várias bombas, 
entre as que estaba o mísil 
que provocou a masacre. O 
comando aéreo 
norteamericano si recoñeceu 
que as suas naves voan 
nesa área todos os dias. • 
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RENFE 

· ataca de novo 

. Desde o passado 1 O de Junho 
RENFE modificou os hQrários no 
trajecto Corunha-Vigo. Supri
mem-se numerosos trens re
gionais em favor dos TRD, 
mais c·aros, com. assentos limi
tados e com nümero reduzido 
de paradas. 

Conseqüencias? Para os resi
dentes em lugares como Ber
dia, Padrom, Cesures, Catoira 
ou Redondela o número e fre
qüencia dos trens reduziu-se, 
as vezes brutalmente (um 
exemplo, em Padrom passa
mos -de 9 serviyos a Corunha a 
só 4, com ho-
rários ridícu-
los, e incluin-
do um TAO 
para o q'ue 
náo se pode 
adquirir por 
adiantado o 
bilhete, com 
o risco de fi
car em terra 
se tal trem 
vem cheio de 
Vila-Garcia, o 
que ocorre 
habitualmen
te) . É fácil 

Paraos 
residentes em 
lugares como 
Berdia, Padrom, 
Cesures, Catoira 
ou Redondela o 
número e 
freqüencia dos 
trens reduziu-se, 

deduzir que as vezes 
isso é o que 
oc o r re no brutalmente. 
resto das es-
ta yóe s des-
sas vilas e 
povos nos que moramos usuá- • 
rios do tr~m que a RENFE bem 
pouco lhe importamos, pois já 
nos vem desprezando desde 
anos atrás. Com efeito, esta é 
urna etapa mais no desmante
lamento do servtyo ferroviário 
nestes lugares completado com 
o lamentável aspecto das es
ta9óes, cerradas e deteriora
das. Eis a atern;áo aos serviyos 
e património público dos gover
nantes e gestores que os ci
dadaos deste pals se dam a si 
mesmos. 

Depois, escuitaremos as autori
dades os hipócritas lamentos pa
las muitas martes nas estradas 
ou veremos iniciativas como os 
"días sem vefculos" em algumas 
cidades, ou as queixas polo 
preyo dos combustíveis, etc. 
Pessoalmente, quero manifestar 
a minha náusea ante todo isso e 
ante esta política de aniquilayao 
de um transporte que deveria ser 
símbolo de progresso equilibrado 
pola sua potencial capacidade 
de mobilizar cómoda e economi
camente grande quantidade de 
viageiros a um custo baixo para 
as arcas de qualquer est~do ou 
pessoa, e com um respeito para 
o meio que para si quereriam os 
outros sistemas de transporte. 

Mas, isso seria demasiado insu
portável para um sistema poi íti
co-económico que prima o Indi
vidualismo mais brutal e a utili
za9áo do veículo privado, fonte 
fabulosa de ingressos para os 
vampiros da fazenda pública(?). 
Por isso se decretou a senten9a 
de morte para os caminhos-de
ferro neste país, senten9a que 
come9ou a ser executada na 
etapa do governo socialista .. Em 
traca, prometem-sem-nos "altas· 
velocidades" e "velocidades al
tas" que apenas daráo servi90 
nas esta9óes de saída e chega
da e que ~erao .servi9os só para 

ANOSATERRA 

os de carteíra privilegiada (ve
jam-se os precos· do AVE se al
guém tem dúvidas). 

Senhores de RENFE que desen
harom esta aberrayao: parabéns, 
estao logrando os seus propósi
_tos. O qual fai que astes propósi
tos a cada día, como usuário diá-· 
rio do trem, me causem mais no
jo e indigna9ao. · Ai! se -esta so
ciedade nao estivesse em esta
do de coma tao profundo, náo 
lhes seria tao doado acabar im- · 
punemen.te com este servico ao 
que todos ternos direito." • 

BIEITO SEIVANE TAPIA 
(PADROM) 

As peaxes @ punto 
Menten. Despois de aturar nos 
últimos anos ·unha chea de pro
mesas e proxectos de rebaixa 
da peaxe entre Pontevedra e Vi
go, feítas por Cuiña, Abeledo e 
incluso o presidente de Xunta, 
Manuel Fraga, agora sabemos 
que todo era un~a mentira. 

-
Os documentos de resposta do 
governo Aznar amasados en 
rolda de prensa polo deputado 
nacior}alista Guillarme Vázquez 
non poden ser mais elocuentes. 
Segundo o governo popular a 
Xunta de Galicia, tamén popu
lar, non demandou a gratuidade 
nen tampouco a rebaixa do tra
mo de autoestrada. 

O consetteiro Guiña asinou un 
protocolo coa Deputación -de 
Pontevedra· para que uns pou
cos cidadáns de O Morrazo poi
dan chegar a Vigo sen pagar 
pola única vía terrestre que po
den ir. Esta peaxe pagarémola 
entre todos os galegos. Pala 
contra, o govemo central rebai
xou os 27 quilómetros que se
paran Cádiz e Xérez e todos os 
cidadáns que 
circulan entre 
as duas cida-
de s somente 
pagan 140 
pesetas, me
nos da meta
de -das 360 
que pagamos 
os ponteve
dreses por re
correr os ta
mén 27 quiló
metros que 
nos separan 
de Vigo. 

As cifras can
tan, a realida

Ogovemo 
central rebaixou 
os27kmque 
separan Cádiz e 
Xérez e todos os 
cidadáns que 
somente pagan 
140 pesetas, 
menos da 
metade das 360 

de está escri- que pagamos os 
ta nun docu- te ed 
mento oficial pon. V reses 
do Congreso por recorrer 
dos Deputa- tamén 27 km. 
dos, non se 
trata de distin-
tas versión 
dun mesmo tema, é, de novo, a 
marxinación de Galicia pola dei
xadez, o medo e o abandono da 
Xunta gov~rnada polo Partido 
Popular. E esta a Galicia @ 
punto?• 

XOSÉ REY 
(PONTEVEDRA) 

Sindicatos na Rede 
No anterior número do semaná
rio comentades: "CIG www.gali
zacig.com. Esta~ son as novas. 
siglas do sindicato nacionalista. 
Na Central esquecen que no 
mundo hai ben máis ·telefonos 

'públicos que· ordenadores. E 
que unha chamada desde unha 
cabina só custa trinta pesetas": 
Confundidas o touciño coa ve
loc idade. Non· é este o lugar 
para darvos unhas nocións bá
sicas de internet, pero unha pá
xina web é un lugar onde se 
publican informacións que, no 
caso da CIG, teñen carácter 
absolutamente gratuito e. de li
bre acceso. Outra causa é un · 
correo electrónico, que serve 
para intercambiar mensaxes, e 
que en teoría poderia ser subs
tituto do teléefono. Moito gosta 
criticar cando é evidente que 
non se ten nen idea do que se 
tala ... Seica hai alguns que ain
da teñen morriña da multicopis
ta vietnamita ... En fin, cousas 
da vida; póñense chatas á obrá 
antes de rematala. 

Gómpre felicitar á CIG pola es
tupenda actualización diária da 
web e suxerirlle a A Nasa Te
rra que se tan pouco gostan 
das novas tecnoloxjas, eliminen 
a versión electrónica do sema
nário (www.anosaterra.com) e 
poñan un servizo de atención 
telefónica con 
teleoperadores/as que che can
ten o que di o xornat de pala
bra, porque xa se sabe: "unha 
chamada desde unha cabina só 
custa trinta pesetas".• 

CARLOS BELLO 

Unha nova rádio 
en Redondela? 
No voceiro "Terra" de Maio de 
2001 o BNG de Redondela es
cribe literalmente "Grácias á 
xestión realizada polo naso gru
po municipal xa contamos cun
ha emisora que se podará sinto
nizar no 94.9 da FM" e tamén 
que_ "até agora só viña senda 

O caderno 
Xabier Upez López 
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utilizada por uns mozos ... que 
emitían programas musicais du-:
-rante algunhas horas nos fins 
de s~mana". . -

Primeiro: .· Ráadio Redondela 
nace en Outubro de 2001 co
ma un taller dentro da progra- ~ 
mación "Colle a noite"· do con
cello. Ao remate destes cursos, 
a finais de Novembro, ctecíde
se seguir emitindo de xeito de
sinteresado e en nengun · mo
mento algun membro do BNG 
se· puxo en contaqto connosco. 
Buscamos xente, colocamos 
carteis que se poden ver polas · 
_ruas de Redondeta, e criamos 
rádioredondela terra.es, par.a 
que os ovintes desen as suas 
opini~ns. · · 

Segundo: Rádio .Redondela era
mos 35 mozos realizando p~o-
gramas de co- · 
ciña, debate, 
literatura, tra
dición, sexua
lidade, moda, 
beleza, motor, 
novas tecno
loxias, depor-· 
tes, humor, 
ciéncia e si, 
tamén músi
ca, coma aat
quer emisora. 
Ah, e pasa-
mos de catro 

Señores do 8NG 
de Redondela: 
propaganda 
a que queiran, 
pero non 
tan barata. 

horas semanais a catro horas 
diárias de Xoves a Sábado, re
pito, sen nengun tipo de apoio 
do BNG de Redondeta. 

Terceiro: Cando levabamos seis 
meses emitindo nunhas instala
cións precárias, enterámonos 
poto xomal que hai unha Comi
sión encargada de xestionar a 
rádio desde habia cañdo menos 
un par de meses e que nunca 
se veu interesar nen pola xente 
nen polos programas que se vi-
. ñan facendo nesta rádio. 

1 ~un~ 
: e.zaedá~ 
1 - c%.AA~ ·. 
1 

•• 1 
· I 
1 
•• 
1 1 Benestar, auto-
1 estima, 

solidariedade e 

progreso", propón o 

anúncio do PP~ E a 

democrácia? 

Centenária, ~
responden nos 

consulados de 

América. 

Esta~o previsor: os 

emigrantes do paro 

de hoxe terán direitos 

preferentes no futuro 

como reclutas da 

emigración .. 

-'Violenta, 
abusiva, terrorista, 

desestabilizadora". 

Lendo os titulares dos 

diários calquer diria 

, 1- que é un direito. a 

1 folga. · 
1 

- : Que opina Fraga da 

1 venda de ENcE .. 

1 ELNOSA? Unha . 

1 · papeleira era a 

1 oondición_ in-es-cu-
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1 Xunta para a venda. 
1 Gaña ron os que non. 
1 quer~n papeleira pero Cuarto: O 29 de Abril dinnos 

que pechemos porque van me
llorar as instalacións. En Maio 
dinnos que a "Nova r_ádio" vai 
abrir en Xullo con nós ou sen 
nós, con persoal all~o contrata
do, e que ternos que apresentar 
de novo cada. programa que se 
viña emitindo para ver se pasa a 
"censura", abrigándonos a bai
xar a cabeza ante cada esixén
cia, e, pór suposto sen direito a 
opinar, xa que o fixemos até 
agor~ non lles importa nada.· 

terra atópamónos co minifun
dismo, (nos montes a proprie
dade ·¡¡:>rivada supón un pouco 

tada cando saiba harmonizar a 
vontade dos viciños cos aspee

. tos produtivo, social e eco,óxico 
de cada monte. 

e para os que-non senda cam
pesiños tiñan profesións dentro 
da economía campesiña; a máfs 
diso os pobres de solemnidade 
atopaban nos montes a sua úni
ca fonte de recursos, incluida a 
cachoupa, que non fora a esmo
la. Para o uso do monte a condi
ción era ·a viciñanza e dise xeito 
o atestíguan moitas senténcias, 
todas as que eu coñezo. 

1 
o Presidente non abre 1 
a boca. 

Gañaron os que 
querían recortar a 
produción de leite ·e 
carne, saldar a 
tohelaxe .de pesca, a 
capacidade dos 
estaleiros, a 
agricultura e os que 
querían ve.nder pasta 
e importar papel. .. E 
Fraga procesa 

Señores do BNG de Redondela: 
propaganda a que queiran, pero 
non tan barata.• 

. máis de média Ha' po·r finca,) 
nos montes viciñais se teñen 
fincas coas· dimensións acai
das para ser o alicerce dunha 
poi ítica de desenvolvimento 
das r:iosas potencialidades. 
Nas -Comuni-
dades ten que 
se ter a 
conciéncia de Ternos que ter 
que o que ho-
xe ternos os 
comuneiros é 
algo que ven 
'dos nasos de-

conciéncia os 
ci>muneiros de 
que ~º monteé 

vancerros, I . 
MóNICA AMoEDo que pasa por ·agoqueven 

(REDONDELA) nós, usufru- . dosnosos 

Nestes intres a política de mon
tes non ·pode ser coxur'ltural, o 
longo plazo dela fai necesário 
un Pacto de Estado para levala 
adiante. As pernas desa políti
ca·: Desenvolvimento Rural e 
Ordenación do Território. 

Ten razón Rufino cando di que 
hai Rectoras que pensan que 
son coma alcaldes, a súa actua
ción leva de seu unha inxustiza, 
ou cando menos un problema, a 
dobre imposición ''fiscal": pagas 
os teus impostas como os que 
non teñen monte e, a máis, po
ñer os cartas para facer obras. 

•• información en 
Monte comunal 

tuários, e ·que dévanceiros, 
ten que pasar 
a OS q U e V e - que pasa por 

Outra cou.sa que hai que ter é 
humildade ao levar adiante a 
tarefa: vista a realidade, nin
guén que non sexa unha rare
za estatística ou un fátuo pode 
presumir de facer ben as cau
sas; poden existir teóricos, non 
xenle que J:>Oda ter a fachenda ºº bon facer e" da tradición de 
Suécia, Finlándia, etc. ou da 
Serrania de Soria. 

Eu recomendaría a Rufino que 
faga uso das potencialidades da 
lexislación de MVMC provocan
do ünha Asemblea na que po
ñer fin ás irregularidadés: botan
do a quen non teñen dereito a 
ser comuneiros. Outra arma po
derían ser a denuncia á Admi
nistración, con testigos, da si
tuación da viciñanza dalguns. 
Esa poderia ser unha solución, 
non creo que se poda conseguir 
con esta Administración mais 
convén estar preparados por se 
as causas trocan. 

1 
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intenso silenzo. 

-uñ 48%da 
mocidade galega di 
que o prezo abusivo 
da. viven da lles proibe 
emparellar. Porén hai 
quen pensa que o 
problema da 
natalidade se resolve--
con ·consellos 
paternalistas. 

A Fraga cábelle o 
Estado na cabeza, ou 
será máis ben que ao 
Estado non Ue cabe 
na cabeza Fraga?• 

ñeri detrás, , 
Gostariame poñer o meu grao polo menos, _ riOS, 
de areá a prol do Monte galega. nas mesmas usufrutuários', -e 

· Vaia por diante o meu ac_ordo -condición s 
xeral coa · carta de Gonzalo . nas ,que nós o que.ten que 
Branca (8 de Marzo) e gostaria r e c i b i m o s . pasar aos que 
facer algunhas mati:iacións. Moitos sabe-
Non falaria dunha nova política mosque esta- veñen detrás, · 
''forestal" senón dunha nova (ou mos traballan- polo menos, nas 
primeira?) política de Montes. O do para ou-
Monte é ·bastante·máis que o fo- tras: de aqui mesmas 
restal: é certo que OS · pontos de O alicerce da COndiCÍÓn$ nas 
Gonzalo Branca van máis aló ca vontade de 
do forestal. · saber es pe - que O recibimos. 

Na Galiza existen unhas 2.800 
Comunidades Viciñais· de Mon
tes en Man Comun que son do
nas dunhas 700 .. 000 Ha. (o ta-

. maño dunha província, a cuar
. ta parte do país galega). Eses 

dados di'n que, como médiá., 
cada · Comunidade dispón de 
250 Ha. · Cando para desenvol
ver moitos proxectos na nosa 

rar-, base dun-
ha política de 

·montes: . 

Non hai máis que botar man das 
~statísticas de produtividade d& 
terra e de produción para se de·
catar que non se chega nen ao 
25% da nosa potencialidade 
produtora. No que se refire aos 
Montes, · un ha política será axej-

Houbo outra carta, "Debate so
bre o monte comunal" de Hufino 
Boullosa pomínguez (nº 986) e 
falei co autor recentemente en 
Ponteareas. No interior da nosa 
terra, naqueles lugares nos· que 
o abandono xa se cumpriu ou 
que está en vías de se facer é 
necesário que o Monte contri
buia ao asentamento e mellara 
dos nosos campesiños, da so
ciedade ruraL Critérios de orde
nación e de desenvolvemento 
rural teñen que ser desenrola
dos coa máxima urxéncia. Pos
tas a elexir entre recursos ·para 
o desenvolvemento dos veciños 
ou para os residentes de fin de 
semana non hai dúbida: recur
sos para os veciños . 

Polo que eu sei o aproveitamen
to-antigamente non era só para 
os campesiños senón para eles 

Como remate, nas Asembleas 
debe predominar a maioria, res
peitando sempre que sexa posí
bel a opinión da minoria, mais 
tamén é certo que unha Comu
n idade non é unha Sociedade 
Anónima no que se refire ao re
parto de beneficios. • 

CELSO MILLEIRO FARIÑAS 
(MEIS) 

Os e as abaixo ássinantes queremos mostrar a nossa mais firme oposiyom. ao da obra ao arquitecto norte-americano Peter Eisenman, calvez a melhor maneira 
projecto que, sob a eÚfemística denominacs;oin de "Cidade· da _Cultura de Gali- de .gararítir a atenyom sobre o mega-projectodos grandes grupos económicos e 
~ia'', o Governo autonómico galega pretende levar a cabo numha extens~ zo.na _. mediáticós internacionais. • 
agrária com_postelana, como apoio da própria cámara municipal déstá. cidade. Frente a isto exigimos que o actual modelo vigente de cultura-espectáculo e de 

Consideramos que, longe das verdadeiras necessidades cultur~s da Galiza, falsa projec.yom da cultura e da arte galega no exterior seja subscituído por outro 
este faraónico , complexo ·apenas se erige ~orno um reclamo turístico que unica- · em que políticas culturais concretas, contemplando as proposcas e aspira<;:ons dos 
mente .conseguirá afastar os e as visitantes da nossa na~om da sua re?l e.:ampla diversos agentes culturais do páís, respondam as nossas verdádeiras necessidades 

' dimensom cultural, a qual ªº .mesmo -tempo parece vítima das irresponsáveis e· neste campo por definiirom multilinear, reconduzindo antes a precária situa<;:om es-
mesn:io agtessivas políticas desenhadas pola Xunta. de Galicia. trutural que atravessam as diferentes manifestacs;on~ culturais galegas e, em canso-

- Denunciamos (por exclusivas)- as dinámicas mediáticas e mercantis em torno náncia com isto, solidarizamo-nos com os vizinhos e vizinhas expropriadas e aderi
das quais girará este multimilionário_ investimento, por entendermos· que já a mos a opiniom popular maioritária que nom considera prioritár~a esta obra mega
partida mar.caram o caminho da _"Cidade da CU.ltura de Galicia'' corno um sub~ lómana, que com mais de 40.000 milhons de pesecas parece destinada apenas a fa
produto de culturas alheias, o · que significativainente veu provar a outorgacs;om raonizacs;om de Manuel Fraga Iribarne na sua última etapa como político activo. 

- Emina Abellá, professora 
- Pedro Alonso, técnico ambiental 
- Celso Álvarez Các~o, professor 
- Xosé María Alvarez Cáccamo, escritor 
~- Xesús Amado Reino,' arqueólogo· 
- Beatriz Árias, professora 
~ Felipe Arias Vilas, museólogo 
- Isaura Barciefa V arela, ensinante 
- Daniel Blanco Lariño, taberneiro 
- Dolores Castro, mestra 
- Maurkio Caitro, pr_esidente da 

Fundas;om Artábria -
- Helena Carro Cruz, biblidtecária 
- Monse Cea, crítica de,arte 
- Celso Comesanha, movimento 

- . vizinhal de Corojo 

- Elena .Corojo, Conce_lhe_ira de cultura 
- Celia Couce, . bibliotecária 
- M ª Xesús Delgado, auxiliar -

bibliotecária 
- Eduardo Estévez, escritor 

· -Luz Fandiño, redes escarlata 
-Natalia Fernández, Directora da 

Fundación Granel! 
:__ Eduardo Ferrín Iglesias, gaiteiro 
- José Luís Forneiro, profe~sor 

universi tário 
- Xulia García Docobo, biblio~ecária 
- Luís Cómez-Orellana, biólogo 
- Carm:elo González, ~uxiliar enfermaría 
-:- Mário J. Herrero, escritor 
- José Leb6n Cimoros, caneiro 

- Igor Lugris, escritor 
- César Martínez Pérez, actor 
- Luís Ma<j:ás López, escritor . 
- Sebastián Méndez, músico , 
- Xosé Lois Méndez, taberneiro 
_:_ "O, Pedroso", associas;om cültural 
- X. Manuel Outeiriño, jornalista · 

· - Ugio Out~iro Lojo, _escr~tor 
_: Manuel Pardo, membró da A. C. 

"O Calo" 
-MáXesús Pato, professora 
- xivier Paz Garcra, livreiro 
.- Pilar Paz Rodríguez, taberneira 
- Carlos Penda Martín, filólogo 
- Miguel Pérez , professor de música 
_.:_ José R. Pichel, engenheiro informático 

- Xavier Queipo, escritor 
.:___ Giao Rodrigu~s, músico Fia na R9ca 

. - Rosa Sant6rum, professora 
universitária 

- Xosé Luís Santos Cabanas, escritor 
- Davide Senem, músico e guionista 
- Alexandre Sinde, músico tradicional 
- Páco Souto, escritor e taberneiro 
- Cathryn Teasley, estudante 
- Eduardo V aliña, artista 
- Fernando Vázquez Corredoira, 

tradutor 
- R~sa M ª'Verdugo, economista 
- Roberto Vida.i,-actor 
- Luisa Villalta, escritora 
-Xosefa Yáñez, estudante 
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A NOSA TERRA GuieirQ'. · 
CULTURAL · 

Festas Minervais de 1956. Rodríguez Mourullo, segundo pola direita, .xunto a Ramón Lorenzo, Bugallo Paz, López Nogueira, Franco Grande, Blanco Losada e Méndez Ferrin. 

Na pescuda das letras · esquecidas 
A reedición de Mourullo 
abre a nómina de escritores que quedaron no camiño 
.. c.v. 

A recente reedición de Nasce un árbore (1954) e Memoria de 
Tains (1956) volve traer á actualidade o nome de Gonzalo R. 
Mou.rullo, un dos principais protagonistas da coñecida como No
va Narrativa Galega que levaba máis de catro décadas desapareci .. 
do para a literatura galega. En breve, a escritora Xohana Torres 
lerá o seu discurso de entrada na Académia e o acto significará a 
aparición dunha autora de especial relevo nas nosas letras que de .. 
cidiu afastarse dos cenáculos públicos. Mourullo e Torres dan pé 
para botar unha ollada sobre alguns dos que integran o nutrido 
listado de escritores aos que nalgun momento se lle perde a pista. 

Teresa Bermúdez, autora da ree, 
dición de Nasce un árbore e Me, 
morias de Tains (Xerais), fala do 
"caso Mourullo" e a expresión 
pega ben para dar conta dunha 
das máis sonadas "desaparicións" 
da literatura galega. A estudosa 
aponta a "confluéncia dunha sé, 
rie de factores" na marcha de 
Mourullo pero fai fincapé no de, 
sencontro entre o daquela novo 
escritor e Ramón Piñeiro e o 
grupo Galaxia. Mourullo, adica, 
do á avogacia en Madrid, conti, 
nuou escribindo pero o seu no, 
me nunca máis tivo preséncia 
no mundo editorial galego. Do 
tempo de Mourullo é Ramón 
Lugris, man direita de Piñeiro e 
considerado nos anos cincuenta 
polo seti grupo como a grande 
esperanza política que marchou 
despois para Londres e xusto 
neste ano deu as claves da sua 
marcha nunha visita a G:iliza. 

Á volta de Ramón Lugris e Mou, 
rullo súmase a aparición pública 
que protagonizará proximamente 
Xohana Torres cando lea o dis, 
curso de entrada na Académia 
Gal.ega. A autora publicou o seu, 
até agora último, poemário· Esta, 
ci6ns a.o mar (Espiral Maior) hai 
máis de vinte anos: Presente ta, 
mén en actos literários dos anos 
cincuenta, Torres decidiu afas, 

. tarse' do ámbito público literário 
mália que a s~a obra continuara 

a deixar unha forte pegada nas 
novas xeracións que a procura, 
han, ~n especial, nas poetas que 
atoparon nela un claro referente. 
T rátase, neste caso, da auséncia 
do ámbito público dunha muller 
cunha traxectória consolidada e 
cunha obra de grande peso nas 
nosas letras, T ampouco Antón -
Tovar (Rairiz de Veiga, 1921) foi 
prolixo nos últimos tempos en 
aparicións públicas. Máis d un, 
ha década ia alá desde que non 
aparecia nengun novo título seu 
e a publicación recente das suas 
memórias Diario dun veU.O revolta, 
do {Galaxia) ponnos de novo ao 
tanto dun escritor que deixou de 
escribir xa hai anos, segundo el 
mesmo afirma, ainda que espera 
ver algun dia en libro o seu últi, 
mo poemário Cadáver adiado. 

Escritores que poden encetar un 
amplo listado de autores que. 
nalgun momento publicaron 
obras de relevo e que, por distin, 
tas causas, non continuaron a 
sua traxectória. A Nova Narrati, 
va oferece vários nomes. Un de, 
les é o de Xoán· Xullo Alfaia 
(Tui, 1944), autor, entre outros 
títulos, de O pa~eo en 1970 e 
máis tarde asinante do poemário 
A palabra da terra 1973,76 
(1979) coque pecha a sua conta 
de libros. No caso. está o pintor e 
escritor Vicente Vázquez Dié, 
guez que en 1968 publica o que 

Gonzalo R. Mourullo. 

seria o seu único título, As ponlas 
baixas, ilustrado con·debuxos fei, 
tos polo próprio autor. Asimes, 
mo se falou de Emílio de Gregó, 
río Femández (Valga, 1946) co, 
mo un dos nomes da Nova Na, 
rrativa polo seu libro fJ.istórias do 
30 de Febreiro (1969). Femández 

_ gañara o prémio das Festas Mi, 
, nervais en 1968 co poema "Cor, 

tonegrometraxe" e só se volveu a 
saber da sua vida literária cando 
en 1971 publicou o libro de ~¡, 
teratura infantil Miudo e a cam, 
paíña dos grilos. 

En 197 6, Carlos Durán gaña o 
Modesto Figueiredo co relato "O 
internado", tres anos antes chega 
aos leitores a sua novela A teima 
e dous despois Galegas de Lon, _ 
dres, que recria a cidade onde se 
instalou como profesor e traba, 
llou, como Ramón Lugris, na 
BBC. T amén recibiu un prémio · 
Xoán. Manuel Casado; concedía, 
selle o. Blanco Amor por O inver, 
no do lobo ( 1985) e un ano des, 
pois Os brasileiros seria finalista 
do Xerais. Con anterioridade re, 
cibira o Prémio da Crítica polo 
poemário Libro de Cal.delas que se 

sumaba a títulos como Rexistro 
de menores españtos ou Os prelu, 
dios. A última vez que o seu no, 
me apareceu en libro publicado 
foi con X. M. Salgado asinando 
Xosé Luís Méndez Ferrin (1986). 

Difícil é continuar a pista de fa, 
rruco Sesto Novás (Vigo, 1943) 
desde a sua marcha a Venezuela. 
Da esrrela e da fouce (1967) foi-o 
seu primeiro poemário que teria 
continuación en UPG poemas 
(1973), Porta aberta (1976) ou 
!solda ( 1990), o seu último libro. 
Figura difuminada a de Sesto 
Novás como tantas outras con · 
traxectórias marcadas pola emi, 
gración ou o exílio político. Có, 
brase o golpe militar de 1936 o 
protagonismo en boa parte dos 
casos de desaparición de autores 
galegos, alguns deles Jogo redes, 
cubertos pero outros sepultados 
no esquecemento. 

Que foi deles? 

O ensaio deu asimesmo títulos 
significativos de autores que lo, 
go afastaron do país a sua prodú, 
ción. O filósofo Martínez Mar, 
zoa asinou ensaios de divulga, 
ción do marxismo que rularon 
.de man en man nos anos setenta 
e oitenta e da sua escrita saiu ta, 
mén unha tradución ao galego 
de Antígona de Sófocles. Marzoa 
dá agora clases de Filosofía na 
Universidade de Barcelona,e o 
último que se soubo del no· 
mundo impreso galego foi a . tra, 
vés dunha entrevista que conce, 
deu á revista Grial. Alfonso Boz, 
zo, .autor de Intelectuais e gale, 
guismo, Andrés Salgueiro, asi, 
nante de artigos de econom.ia, 
ou Xosé Antón Arxona que pu, 
blicou celebrados textos en 

. Grial son 01.ltros dos ensaistas 
que de~aron de oferecer as suas 
producións litérárias. + 

Palomares 
virtual 

~ - VíTOR ~ AQUEiRo 

@n xaneiro do ano 1966, un 
. bombardeiro B,52, pertencente ás 
forzas armadas estadoJlllidenses, 
perdía un certo número de bombas 
atómicas na praia de Palomares, na 
beiramar andaluza. Fraga Iribame, 

. daquela ministro de Información e 
Turismo, protagonizou un histórico 
baño nas augas da praia almeriense. 
O seu propósito era mostrar co pró, 
pio exemplo as perfeitas condicións 
do mar e do areal adxacente e a ab, 
soluta limp~za que, desde o ponto 
de vista da contaminación -radiacti, 
va, posuia a zona. 

~xe, cando -se cumpren 35 
anos daquel acontecimento, as . 
axéncias Rushmore - nome de mag, 
níficas resonáncias hitchcockianas
. e Viva Tours decidiron lembrar 
aquelas imaxes que comoveron 
unha parte da opinión pública espa, 
ñola. Para iso, empregando os avan, 
zos tecnolóxicos dos que fomece a 
contemporaneidade; veñen de fa, 
bricar un anúncio- que reactu~liza 

· aquel tempo pasado. Analisaron até 
os máis ínfimos currunchos da re, 
portaxe do No,Do correspondente 
ao baño do ex,ministro e dos seus 
acompañantes, para comunicar aos 
seus clientes a seriedade, a confian, 
za é a garantía dos seus produtos, 
collendo come exemplo aquel xesto 
que tentaba inserir no ánimo cicla, 
dán a ·confianza que cumpria termos 
nas institucións, e a garantía que a 
praia de Palomares oferecia aos seus 
posíbeis usuários. Unha cuestión,. 
embora, posúe releváncia: o novo 
documento nón se rodou en Palo, 
mares, senón na praia catalana de 
Gavá. Se crermos nas informacións 
dos media, o resultado é tan perfeito 
como para chegarmos a confundir 
as imaxes reais e as do reviva!. 

/ 

~para min unha fonte de refle, 
xión costumeira a utilizacióff que a 
sociedade --ou mais ben o poder- fai 
da irriaxe e a posibilidade certa de 
trabucamento intereseiro entre a · 
realidade e a repr~seritación da reali, 
dade. Ninguén hoxe que se tiver 
por asisado acreditaría que o Gemi, 
ka de Picasso tenta reproducir o · 
bombardeam~nto dé Abril do 193 7 
sobre a vila ~asca, mais si acreditar 
sobre o contido dunha fotografia. 
Roland Barthes acostumaba dicer 
que o referente adir e para xustificar a 
crenza cega que sobre nós exercen 
as fotos. Comprometo,me nun futu, 
ro a referir a experiéncia do antro, 
pólogo Melville Herkowits en terras 
africanas, coa tenzón de contribuir . 
a derrubar o mito existente a respei, 
to da veracidade da fotografía. · 

'~rque, postes ~ dubidarmos 'e a 
exercermos a dúbida metódica, postes 
a proseguirmos coerentemente o 
xogo que nos propofí.en Rushmore e 
Viva Tours, ¿por qué habemos de 
acreditar que aquel baño de hai 
trinta e cinco anos se levou a cabo 
en Palomares? ¿E se fose en Vell ou 
en Perbes? ¿ou en calquer praia non ' 
contaminada?+ 

.. ' 
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• O Festival ; · 
do Rio Castro 
~umpre oito anos·, 
en .Narahio 
Contribuir á promoción e difusión 
da nosa cultura na paraxe natural 
do Lugar da &:>la é a idea que lan, 

. zou á asociación de viciño8 "O Cas-
i:elo de Narahio" en .1994 áo o~, 
niza! por vez primeira o Festival do 
Rio Castro. Agora chega á sua oita, 
va edición o vindeiro 7 de Xullo e, 
ademais de incluir actividades lúdi, 
cas, servirá para denunciar a degra, 
dación e abandono do pattimóruo 
nati.Jral e histórico de rio Castro, 
que pert~ce ao cone;ello de San 
Saduniiño. O programa comeza 
cl!Ilha xomada campeira pola ma, 
ñá, na que os participantes comen 
á beira do rio Castro, afluente do 
XúEia, e na que se prémian os me, 
nus. No serán, os _rnáis pequenos 
son os protagonistas con concursos, _ 
xogos populares e aIJimación a cá, 
rrego de Xal.garete. As seis da tarde 
a Asociación de Deporte-Rural Ga, 
liciano fura unha demostración de 
tiro de corda, pulso e corta de tron, 
cos. Na noite chega a música.co 
grupo de baile tradicional Donas e 
Galans, de ferrol, e os grupos de 
música folc Induáradao, de Ceivó, 

, Dame Lume; cie Bandeira, Carlos 
· Lorem.o e Grupo', de Fene, e Alber, 
to Bundi e a T unna angolo-galega. 
A comisión enaµ-regada de o~~ 
zar o festival conta cun órzamento 
de un millón e medio de pesetas. 
Láianse da escasa axuda que rece, 
·ben das administracións públicas "o 
caso máis grave é o da consellaria 
de Cultura que nos oito anos de vi, 
da do festival non concedeu unha 
pe_seta".• 

.• Al Jarrea u · 
en _Espinho 
Continua o casino de Espinho, · 
en Portugal, organizando concer, 
tas de artistas de renome. · Desta 
vez tócalle o tumo a Al Jarreau, 
gañador de ciflco prém.ios · 
Grammy e-considerado un dos 
vocalistas de rri.áis prestíxio nos 
Estados Unidos, que actuará t;!Il 
Espinho o 30 de Xuño. Jarreau 
comezou a sua carreira en 
Milwaukee co grupo The lruligos 
e, máis tarde, en diferentes clubes 

de jazz até gravar o · seu primeiro 
disco We got by. Q seu último era, 
-hallo titúl~ Tomorrow Today. • 

Ram6n Chao. 

•Os-libros 
·'da Raiña Lupa 
no I. Cervantes 
de Paris 
lnaugurouse~20 de Xuño no Ins-
tituto Ceivantes de París a retros-
pectiva adicada á editorial Rama 
Lupa, radicada na ddade francesa, 
que desde 1995 edita libros ilustra, 
das con textas inéditos ou · 
orixinais e estampas de artistas 
contemporáneoo con espeeial inte, 
rés cara América Latina. Agora a 
editorial da que forro.aparte o xor, 
nalista Ramón Chao expón os li, 
brós editado8 nos últimos anos no 

· Instituto Ceivantes, como Bruja, 
un texto curio.so de Julio Cortázar, 
que só publicara en 1940 o C01Teo 
literario de Buenbs Aires: Para Rai, 
ña Lupa. traducírono ao galego Ra, 
món Chao e Xaime Varela, con 
augafortes de Javier Pagola. Vaino 
apresentar en París Auroqi Berllár, 
dez, a ~4~ª de Julio Cortázar .. Qo, 
-tras obras-que se expoñen até o 13 
de Xullo son El no se que de Ui pin, 
tura y del arte en general, aforismos e 
.manuscritos de Luís Seoane, Ara -· 
solis, poema de Francisco Xosé Fer, 

-hández.Naval, Campos de Casti14i, 
poemas escollidos de Antonio Ma, 
chado, Seis poemas galegos de Fede, 
rico García Loréa, cuxa ·edición foi 
considerada entre as dez mellores 
de 1998 polo xornal Le Monde, Jri, 
neratium, o texto de Exeria con [i .. 
tografias de Antón Lamazares, La 
Bella Otero, inédito de Torrente 
Ballester traducido ao francés por 
Ignacio Ramonet e Ramón Chao 
e ao galego por Qrrlos Casares, e · 
Surcos, unha suite de catro xilogra, 
flas de Sohad Lachirl. • 

•Xuntanza 
-dos coros g~legos 
d~ Catalunya , - , 

• . 

A quinta xuntanía de Coros Ga, 
legos de Catalunya celebrouse o 
Sábado 16 de XU:ño en Barcelona. 
Destá vez a organización correu a 
cárrego do coro Lonxe ·da T erra do 
Centro Galego de Barcelona e a 
xuntanza, como é habitual, arte, 
llouse.ao redor dun ~ompositor,' · 
neste caso Xosé Femández Vide, 
falecido en-19-8 l e do que se 
interpretai-on várias pezas. Abriu 
o _acto Olegário Sotelo Blanco, 

· · presidente do centro de Barcel°' 
na. As formacións participantes 
foron A Nosa Galiza, de Mollet 
del Vallés, o Coro Universitário 
Galego de Barcelollfl, Cengallei, 
de Ueida, e Lonxe da T erra.+ 

•Xomadas 
de estudo sobre 
Otero Ped~~ryo 
en .Ourense 
O historiádor Xosé Ramón Ba, 
rreiro abre o Venres 22 de Xuño 
as xomadas de estudo sobre Ra, 
·món Otero Pedrayo 2001, que 
teñen lugar no Edifício Simeón 
de Ourense. O programa do 
Venres inclue ademais -
relátórios e conferéncias de lago 
Seara, César Portela, Francisco 
Xavier Rio Barxa, Olívia Rodrí, 
guez e Ramón Villares, entre 
outros. No mediodia está 
prevista a intervención do pre, 
sidente da Xunta, Manuel Fra, 
ga. A primeira xomada remata 
cunha visita dos congresistas á 

• _Killer Barbies, Sex Museum e Dismal 
pola cultura sen papeis en Caldas 
O concello de Caldas acolle un ano máis o Festival Cultura Quente, que 
se celebra o Venres 6 e o Sábado 7 de Xullo co lema "Pola cultura sen 
papeis". Na primeira xomada, Killer Barbies, o ex Def Con Dos Scraw, 
berry, Grass, Kannon, Karbon 14 e Revelbeat. O Sábado 7 actuan Aus, 
.tralian Bl.onde, Sex Museum, The Dismal, Delu.xe e Super Skunk. A festa · 
continua .na· seguip.te fin de semana, coa Feira do Viño de Autor o Sá, 
hado 14, c'o cantahumor Riki López, Le P11nk e Dehuxos Reanimados. t 

A cadea Casa do Libro abre un centro en Vigo 
,,_ 

E a pdmeira libraria da rede de-Espasa na' Galiza · 
A Casa · do Libro abre o seu pri, 
meiro centro na Galiza cunha li, 
braria que foi apreseniada ·o dia 
13 de Xuño en Vigo. Trátase dun 
estabelecemento de tres andares 
e máis de 1.600 metros cadrados 
situado no centro da cidade que 
espera facturar 500 · millóns de 
pesetas no primeiro ano adicado 
á venda de libros. A tibraria sur'
prende pola grande cantidade de 
fundos expostos, cunha abruma, 
dora adicación aos títulos do seu 
selo editorial e cunha tímida pre, 
sénciado libro galego. 

A librarla de Vigo é o primeiro 
1e::¡tabelecemento aberto na Gali, 
za rola cadea de librarías inaugu, 
rada en Madrid en 1923 que ten 
abettas tendas en Madrid, Barce, 

lona e Bilbao. Casa del -Libro co, 
meza asi· un proceso .de expan, 
sión no que ten previsto abrir~ 
outras catorce novas Jibrarias en 
todo o Estado e chegar a facturar 
14.000 millóns de pesetas ao ano · 
pola venda de máis de seis mi, 
llóns de libros. O centro ten 
duas plantas adicadas á venda,. de 
libro, nas que se inclue unha ca, 
fetaria, e un soto para activida, . 

· des culturais. A cadea española 
de librarias mostra en Vigo unha 
especial adicación aos libros do 
seu selo ·editorial, á vista espe, 
cialmente en moreas de exem, 
pl~res .apilados do mesmo título 
que se fan especialmente chama; 
ti vos. para o~ compradores. En 
canto ao libro galego, Casa do 
Libro anunciou a dispÜsición dun 

Am&TERBA 

Casa Museu de Otero Pedrayo. 
O Sábado comeza coa conferén, 
cia "Vivéncia estética e simbó, 
lica da paisaXe simbólica", de 

. Carlos Amable Valiñas. 
Celébranse d~as mesas 
redondas: a primera con Camilo 
Femández Valdehorras, Xosé 
kel Femández Roca e Xosé 
Mia Paz Gago; a da tarde con · 
Mia do Carme Rio, Camiño 
Noia e Delfín Caseiro. o· 
progi:ama complétase co.as con, 
feréncias de Francisco Femán, 
dez del Riego, Rosário Álvarez 
Blanco e Xúlio femández -
Ogando. Basílio Lqsada clausu, 
ra o congreso coa conferéncia 
"O ensaio histór.ico sobre a cul, , 
tura galega no seu tempo e no 
·noso".t • 

• Mercedes· Peón 
e Fía na Roca 
levan Ortigueira 
a Madrid 
A sala madrileña Galileo Gali, 
lei acolleu o Xoves 14 de Xuño 
a apresentación do Festival de 
Ortigueira, que se vai celebrar 
en Xullo. Mercedes Peón, Fia 
na Roca e La Bruja Gata foron 
os grupos encarregados de levar 
a música do festival a Madrid. 
O Festival de Ortigueira 
celebra este ano a XVIII 
edición.• 

• Femán Vello 
na apresentación 
da Asocillción 
Galegas de Bélxica 
O Luns 18 de Xuño a conferén, 
cia de Miguel Anxo Femán Ve, 
llo Panorama actual da literatura 
galega serviu para apresentar en 
Bruxelas a Asociación "Gal~gos 
de Bélxica". Impulsada por un 
grupo de galegos, a asociación 
quer promocionar a cultura e 
língua próprias neste país. A 
conferéncia tivo lugar na Orfeu 
Livraria Portuguesa, un espazo 
que colabora coa asociación e 
no que se poden atopar prensa e 
libros galegos. • 

"importante espazo adicado á 
cultura galega" pero só nunha 
beira do andar adicado á litera, 
tura hai preséncia de títulos ga, 
legos, cim critério confuso á ho, 
ra de apresenté:!-r as navidades 
editoriais xa ·que no mostrador 
adicado aos títulos recentes se 
poden atopar exemplares publi, 
cados hai xa máis de cinco anos 
e a prepcmderáncia dliµha única 

· e_ditorial. Os libros galegos ato, 
pan ainda menos visibilidade en 
seccións específicas como histó, 
ria, fotografia ou ciéncias soéiais 
onde a produción das editoriais 
do país case nunca. está presente 
nos mostradores que están máis á 
vista dos clientes. Casa dd Libro 
pon os seus cartaces indicadores 
en castelán e galego. • 
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ANOSA TERRA 

Despoi~ 
do tabaco, 
a droga 
Titulo: Narcos. 

Autor: Carlos O. Reigosa. 

Edita: Xerais. 

"Existen as personaxes e para 
nós (a sua existéncia) poden ser 
máis importantes que (a do) 
Presidente do Governo, pois as 
suas vidas sonnos máis próximas 
e coñecidas". E importantes, en, 
gadiriamos ao que aló polo 6,II, 
97 manifestamos arredor de A 
guerra do tabaco, a anterior en, 
trega de Carlos G . Reigosa, a 
anterior entrega do binó mio Ni, 
vardo&Carlos Conde. Porque 
hai personaxes de papel e letras 
que, na história da humanidade 
teñen unha importáncia máis 
trascendental que a dos princi, 
pais líderes políticos, relixiosos e 
militares que ao noso coñece, 
mento chegan através do tempo. 
Que seria de nós sen Ulises, 
Alonso Quijano, Hamlet, Mer, 
lin, Fausto, A. Solóvio, Cibrán, 
a Marquesiña ou Ulm Roam? 
Non seriamos nós, porque fun, 
donan como referentes sen os 
que a nasa vida navegaria nou, 
eras coordenadas. Por citar al, 
guns exemplos da literatura dá, 
sica. Aos que hai que engadir 
outros (porque son actantes 
máis que personaxes) desa 'outra 
literatura das novelas rosa, os 
cómics, as novelas do Oeste, 
etc. etc, literatura de consumo 
rápido e doado, esquemática, 
clónica e exemplarizante ainda 
tan presente en moitas vidas. 
Agora in ventaron o Big Brother 
ese para que ceñamos un mundo 
ao que acceder como seres cu, 

NARRATIVA 

eartos o. Reigosa. 

riosos impenitentes, pero ( ainda 
que sexa real) xamais será un 
mundo tan complexo e comple, 
to como o que nos ofrece a li, 
cera tura. 

Carlos G. Reigosa inventou a 
N ivardo Casrro (Carlos Conde 
todos imaxinamos como naceu) 
e con el chegou Crime en Com, 
poste/a contribuindo de maneira 
decisiva ao nacemento e asenta, 
mento da temática detectivesc~ 
na literatura galega. Detectives, 

(. . 

·•·':ª~~º . ~ . " - . . 

ca; non negra; que, a pesar de 
que A guerra do tabaco fora édita 
na colección ''Negra" de X erais, 
aqui nop. hai esa acritude, ase, 
made, ironía vital, própria das 
narracións negras. O seguinte tí, 
tulo, O misterio do barco desapa, 
recido, significou a entrada de 
Carlos COnde e Nivardo nunha 
temática que se achegaba ben á 
problemática real. A guerra do 
tabaco, despois, e Narcos, agora, 
constituen a confirmación de 
que o xornalista e Nivardo 

desenvólvense nunha sociedade 
Jiteraiurizada que -non é senón 
unha soc'iedac;le real paralela e 
que como elá se comporta, con, 
verténcl.ose 8.Si Carlos G. Reigo, 
sa nun valioso cronista dos tem, 
pos actuais -,-que complementa 
con outros títulos como Homes 
de Tras da ·Corda ou As puchar, 
cas'da Lembranza, (non se pense 
que Carlos G. Reigosa só _ é Ni, 
vardo & C. Conde) que escul, 
can na vida desde perspectiva 
complementária que ten_ máis 
que ver co pasado gúe co pre, · 
sente. 

N ivardo Castro e Carlos Conde, 
a parella 
protagonista, 
non evolu, 
cionou tanto. 
Sempre son 
os mesmos. E 
hai, tanto en 
Narcos como 

Narcos é, 
máis que 
continuació 

en A guerra \"p., a 
do tabaco, un, evolución 
ha necesida, . natural de A 
de de lembrar · do . 
as suas orixes guerra 
(sobre todo tabaco. 
no caso de 
Nivardo) que 
abriga a un 
exceso de prescindíbel morriña. 
Q positivo desá morriña é que 
permite -engadir variedade, saír 
un chisco e respirar outro ar; ·sen 
embargo .córrese o risco de can, 
sar, sobre todo aos leitores fieis 
(que ten, con seguridade) que 
xa están perfectainente ao tan, 
to; aaemais, á SUa debemos SU' 

mar (en Narcos) a morriña que 
experimenta D. Orlando no cár, 
cere, que esa-si é imprescindíbel. 
Por outro lado, Nivardo non fai 
nada en Madrid, hoxe non son 
os oitenta e é perfectamente crí, 
beI a personaxe dun detective 
na Galiza. Outra cousa é que 

(Pasa á páxina seguinte) 
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1 conta de-librosJ 

lnstrucións 
para querer 
CaTlos Mosteiro apresenta estes dias a 
novela coa que gañou o último Prémio 
Abril de Narrativa para a Mocidade, Ma, 
nual de instruccióm para querer a Jre, 
ne. Para a adolescente 

_ protagonista o 
triángulo arnoro, 
so no que se verá 
envolta fa.ralle 
padecer, pero ta
rnén abrir os olios 
a unha nova rea
lidade. Sobre o 
papel dos adultos · 
na novela, Mostei
ro e~lica que "a 
verdade é que non 
quedan ben para- . 
dos: queria.reflectir 
a mediocridade dos maiores na sua rela-
. ción cos xóvenes". Nesta novela, que 
sa_e publica& én Galaxia pero tamén se 
edita noutras língt.IíiS do Estado, Mostei
m introduce un narrador-espia e enca
rrégalle á mesma Irene o prólogo. fu 
ilustracións, de Sérxio Suárez. + 

Dez anos de revisión 
_. -Hterária 

Textos de moi variada índole e achega
mentos a diferentes xéneros reúnense 
en Papeis de literatura, o volume de 
Ramón Nicolás que aparece na colec
ción Petó de Xerais. Inclúense reseñas 
que na última década . 
o autor escrebeu en 
diferentes publica-· 
cións ao redor da . 

- narrativa, dos textos 
poéticos, ensaios 
non literários, clási
cos, ensaios literários, 
libros de memórias e 
biografías. Nicolás, 
profesor e_ crítico, é 
autor de diferentes es
tudos literári<:>s · 
ademais da tradución 
das obras de Jack London, Unha odisea 
n6rdica e Cairo branca.+ 

Cinco histórias 
de S~telo Blancó 
Cuba é o destino dos emigrantes e tu, 

ristas galegas que protagonizan as cin
co histórias de 
Non houbo 
queixa e outros 
cantos exempla, 
res, da autoria de 
Olegári6 Sotelo 
Blanco. Escrébe
as o editor, xor
nalista e escritor 

_· con afán desmiti
ficador e co ánimo 
de amasar que xa . 
non quedan parai
sos. Este é o seu se- · 
gundo libro de re
latos despois de Con.tos de indianos. + 

Enyolta .ntl,nha -
alfombra afgana 
Ir Indo verte ao galego a obra da cata
lana Mer~é Riv~Torres Nassima, á 
sombra dos talibán,..unha nqvela reco
mendada a partir dos doce anos que 
conta a história dunha nena no Afgá
nistán dos talibáns. 
Através da ollada 
infantil, a autorá 

. descrebe a violación 
dos direitos huma
nos neste país. Xun

. to ao seu amigo Mo
harned vivirá unha 
aventÚra arriscada 
antes de poder fuxir 
de Afganistán envol
ta nunha alfombra. A 
tradución foi realizada 
por Mercedes Pacheco e as 
ilustracións son de Maria Lires. + 
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O C?ºQdeL 
Huevo 
Nº l. Maio de 2001. 

Esta publicación procura servir de plata
forma para artistas e deseñadores novos 
que optan polo papel para se expresaren. 
David Alonso utiliza a relación entre as 
aves e para o seu traballo, contrapoñen
do os polos rnortos coas pornbas voado~ · 

ras. Ana Zon 
pescuda ña sen
sación de dor. 
Manuel Novoa 
recorre ao colla
ge e á rnanipu-
· lación fotográ
fica para facer 
o seu diário fn
timo. Alfonso 
Rodríguez 
combina de
seño, fotogra
fía e poesía 

nunha nóva 
.dimensión.artística. Maria Contreras 
proeura a percepción ·de concisos textos 
através de-fotos retocadas con diferentes · 
filtros. David Rubín escolle a estética de 
cómic para recriar o seu mundo, no que 
caben superheroes 'e elementos míticos 
infantis.+ ' 

.Nao senlleira 
N 2 · l. Maio de 2001. Prezo 300 pta. 
Editq: Asemblea Cultura e Nacionalista Nao 
Senlleira. 

Este número está adicado íntegramente 
á figura de Fermin Bauza Brei e as suas 
diferentes facetas, desenvolvidas na sua 
obra. Asi, obtemos información sobre a · 

· sua biogra
fía e movi-
mentos es
téticos aos 
que se ads
cribiu, co
mo o 1;1.eo
trobadoris
mo.Ao 
tempo . 
que litera
to, Bauza . 
fo¡ un et
nógr·afo 
moi ca-
paz e es-

cribiu tex
·tos ao redor dos· costumes galegas. No 
capítulo de· entrevista, Xosé Manuel 
González Reboredo, discípulo do escritor 
ponteareán, recorda o seti mestre. + 

Abren te 
N 2 20: Abril-Xuño de 2001. De balde. 
Edita: Primeira Linha (MLN). 

A folga xeral que viviu Gá.liza o pasado 15 
de Xuño centra a información deste nú
mero. Outro tema de. portada é o quinto 
aniversário do grupo político Primeira 

. Linha (Movimento de Liberta\:om 
Nacional), nacido como unha opción 
independentista de esquerda que camiña · 

cara ao fu
turo no 
Processo 
Espiral e 
na 
flamante 
Unidad e 
Popular. 
Opró
prio vo
ceiro da 
organi-
zación . 
tamén 
chega 
.aos 5 
anos, 

cunha fonda evolu-
-ción no seu des~ño e contidos nestes 
anos. No capítulo de opinión, lñaki Gil 
de S'án Vicente,··membro da Rede Basca 
Verrnella, aponta as liñas políticas que se 
deben seguir desde a óptica comunistá · 
neste novo séculg, Para est~ comentai;ista, 
a esquerda deoe aprender·a situarse e a 
exixir o que a sociedade merece. + 

(Ven da páxina anterior) 

son a parella protagonista, pero 
o seu protagonismo non é nunca 
absoluto . Polo que tamén se 
agradeceria que tiveran meiran
de protagonismo no desenlace 
da.trama, do que son máis indu
tores que autores -conste que en 
absoluto reclamarnos nada gue · 
se pareza aos superdetectives 
norteamericanos, fican nioi lon
xe da ri.osa tradición e tamén tlá 
nosa realidade europea. 

Narcos é, máis que contihua, 
ción, a evolución natural de A 
guerra do tabaco. Conserváse o ~· 
mundo, o mundo segue senda o 
mesmo, -a mesma sociedade cos 
mesmos protagonistas e alguns 
novas que irán xurdindo. Palas 
páxinas de Narcos aparecerán 
{con diferente grao de protago
nismo., ás veces só como refe
réncia) personµes que xa esta
ban en ~ A giierra do tabaco, co
ll\º D. Plácido, D. Orlando, D. 
PablO, Roqu,~ Caroncho, Franco 
Franzini, Remixio Caaveira, Ai:
berte Cuñal, ··Lito Ferro, Agapi
to Landin,- Desidério Mondelo, 
Darlo Berdial pu Elpidio. A ac.
ción céntrase nas Rias Baixas, 
en Vilavedra, Valverde-, Beira
mar, Marmariz, Vigo, Ponteve, · 
dra ou Santiago, con "excúr
·sións'.' a Mondoñedo, Lugo, Ma, 
drid ou Portugal. O que cáµibia, 
é a matéria obxecto de contra
bando, antes era o tabaco e ago
ra é a ~:lroga. Polo demais, as re
lacións entre as personaxes es
tabe lécense sobre a dinámica 
que enfronta· a desconfiada pru, 
déncia dos vellos contrabandis
tas, xa asentados e con prestíxio 

·Terror e sexo 
nun colé:xio· 
de curas 
TítUlo: La memoria oscura, 
Autor: Jaime Mart(n. 
Edita: La Cúpula. 

· ''Non podo evitar, cando comen
to o m~u paso por un coléxio do 
Opus,. as caras_ de incredulidade. 
Sempre teño que dar explica
.cións. Nos últimos anos do fran
quismo e ao início da . transición 

... democrática non· era tan fácil 
atapar praza rur escala pública. A 
min me pasou e perta da casa 
habfa unha escala da secta (cha
.memos ás._cm.1.sas polo seu no
me). Os meus pais fixeron de tri
pas corazón (os dous eran mili
tantes do partido comunista) e 
decidiron meterme ali". Este é o 
ponto de partida da formación · 
do debuxanteJaime Martín, e da 
sua história La memoriq. osc;ura, 
que recolle páxinas publicadas 
xa no Víbora. Aqui Jaime non se 
chama Jaime, senón Abel, pero 
ben poderia. ser calquer pre-ado
lescente . da década dos setenta 
en- Catalunya, rodeado de curas 
que imparten a relixión como a 
verdade absoluta, profesor"es de 
educación física que a conciben 
como un método de disciplina 
militar e pais que entenden a cu- · · 

no seu labor, e ás présas arricha
das dos novas·, que pretenden 
facerse un oco entre ele.s para 
acadaren o respeito (que se· ve · 
xa no tcitamento) que os vellos 
teñen debido ao poder que os 
cartas He outorgah; onde mellor 
se -notan as diferéncias entre 
-uns e outtos (adema is dos bota, 
dos para adiante que ·son os no
vas) é na mane.ira de vivir: a 
tranquila vida familiar de D. 
Pablo contrasta grandemente 

· coas celebracións sexuais con 
q~e Roque Caroncho se agasa
lla a si mesmo e aos seus colabo
radores, tamén nas casas ainda 
qué noñ de maneira tan percep, 
tíbel. Carlos Conde e Nivardo 
(aos que hai que sumar Maria 
Candea, fotógrafa que acompa
ña a Carlos e que se decide a 
axudalos) irroinpen neste esta-

do de causas para desestabilizar 
a harmonía das mútuas come
néncias dos narcos e emprega
rán como primeira arma algo 
que ten moito que ver coa vida 
perdulária dos novas. Rafael 
Garcia Salas, un xuíz con corre
lato real que o leitor identifica
rá doadamente ; incorpórase 
desde a operación Brancamar e 
terá unha actitude· bastante cu
riosa, senda un representante da 
lei moi botado para adiante e 
p_ersonalista que quer controlar 
todo acabará danClo mostra.S de 
certo' medo ou pasividade cando 
haxa que tomar a.S-decisións de
finitivas. Con el vén o delator 

. que lle p~oporciona a informa
ción precisa para p·oñer en mar
cha todo o operativo; é a figura 
do arrepentido, que neste caso 
encarna HéC:tor Daponte, irmán 

ANOSA TERRA 

do Mancho Daponte que mo
rre~a en A guerra -do tabaco e de-
mai1.da vinganza. · 

No eido estilístico, se ben hai 
unha menor presenza de notas a . 
pé de páxina, a forma de narrar 
segue polos mesmos vieiras. Nos · 
doce capítulos emprégase o frag- . 
mentarismo para cambiar o lu
gar da acción e os protagonistas 
da mesma. Algo clásico xa ben 
acorde cun narrador omniscien
te que non quer protagonismo e 
llelo deixa todo enteiriño ás per
sonaxes, contraste coa frecuén
cia con que os narradores de no
vela negra mostran vontade de 
significación estilística achegán
dose ao tipo de linguaxe que 
empregan a suas personaxes. 

Que desde A guerra do tabaco a 
Narcos pasarán só 5 anos, axu
dará rnoito ao leitor porque lern
brará mellar a pre-história do 
que aqui se canta. Quen non a 
lembre tampouco terá absoluta
mente nengun atranco; pero, se 
o fai, a história de Narcos acada 
unha dimensión moito maior. 
Sírvanos este comento temporal 
para dese~ar que para a próxima 
aparición de Nivardo e Carlos 
Conde non teñamos que agardar 
oito anos, como os que pasaron 
entre O misterio do barco perdido 
e A guerra do tabaco. Canto me
nos se tarde en celebrar unha 
nova aparición, menos razón de 
ser terán os ataques de morriña 
e máis se afianzará o duo Carlos
N i vardo na nasa memória co, 
lectiva.• 

xost M. EJRt 

-----lllJBanaa DeseñadaJll----1 ------'---

riosidade dun rapaz . como unha 
condena. No aspecto no .que 
máis se detén Martíh e ,_ polo 
tanto, que máis padece Ahel ·é a 
represión sexual exercida desde a · 
escala. Mergullado na moral hi-

. pócrita h.erdada do franquisrrio, 
Abel av;mza de viñeta en viñeta 
ao mesmo tempo que vai captan
do cales son a verdades e os en- ' 
ganas dos maiores, alguns deles 
terroríficos. · ' · . 

Sempre quixo Martín realizar 
unha historieta sobre o seu co
léxio, pero antes no ano 1991 
centrouse na série . Los primos 
del parque, baseada nos seus 
amigos de L/Hospitalet; máis 
tebeo urbano en Sangre de Ba~ 
rrio, co que obtivo o premio ao 
autor revelación no Salón de 
Barcelona en 199Ó, e en Flores . · 
sobre el a4alto. Tras apartarse 
nos -últimos anos do retrato de_· 

bairro, aparece agora esta série 
completa que un editor alemán 
renunciou a publicar no seu pa
ís hai uns anos por unhas viñe
tas fortes: as de Abel e os seus 
amigos nunha ¿uriosa sesión 
sexual cunha muller da aldea. 
o ~ditor alemán tivo medo, co
mo o que intentaban inculcar 
os curas a Alsel. + 

A.ESTÉVEZ 
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A arte de madame· Lamba! 
·A Fundación Granell expón a obra dunh~ ·das 
máis relevantes f igurás _do surrealismo 

~c.v. 

Prima...,era, a pesar de todo é o ·título do máis 
grande cadro ·da exposición e dá tamén nome á 
mostra de Jacqueline Lamba que a Fundación 
Granell ten aberta até o dia 9 de Xullo ria sua se
de dé Santiago. Detrás dos cadros adivíñase a 
axitada traxectória vital da muller que· compartiu 

parte da súa vida c.on André Breton, c~ñecido 
como guru dos surrealistas, e que inspirou unha 
das suas obras máis relevantes L 'Amour foit. A 
Granell convida a coñecer o seu traballo artístico 
e acompaña a mostra ·retrospectiva con obras de 
ilµstres amigos que agroman na sua biografia, en
tre eles, Pablo Picasso e o próprio Euxénio Gra:. 
nell, con quen conviviu ~o exíli~ americano. 

O nome de "musa" é o 
máis empregado á hora de 
falar de Jacqueline Lamba, 
en especial, ao apresentala 
como compañeira e ins
piradora de André Bretón. 
A sala da Fundación Gra
nell que expón agora a sua 
_ bra dá canta da particu
lar e moito menos coñeci
da história artística desea 
muU r que viviu os mo
mento de maior esplen
dor do surrealismo. Sur
prende, <liante dos cadros, 
a sua auséncia da nómina 
que deu relevo a este mo
vimento artístico. 

"Jacqueline Lamba naceu 
nena para disgusto dos 
eus pais, que a vestían 

como un rapaz e a cha
maban Jacko". Asi son 
descritas na exposición as 
orixes da pintora no mo
mento de comezar a construir 
unha biografia que responde ao 
epígrafe: "unha vida irrepe'tíbel". 
Fara deste primeiro aponte "ori
xinal", a história de Jacqueline 
Lamba semella cobrar carpo 
cando inícia a sua relación con 
André Bretón, a quen coñece 
en 1934, e se convirte na "musa 
oficial do surr~alismo", deixan
do de man asi as suas próprias 
inquedanzas criativas. A exposi
ción ábrese precisamente cun 
retrato de André Bretón a quen 
Lamba o identifica co revolucio
nário Saint Ju te. 

Na v~da de Jacqueline Lamba e 

André Breton aparecen con for
re presenza alguns dos primeiros 
nomes da arte do século pasado. 
Convertidos en exilados pola 
Segunda Guerra Mundial, a pa
rella recala na casa de Gordon 
Onslow Ford e clise que o mes
mo Picasso ofértalles cadros 
seus para que poidan sobreviver. 
Con Picasso e a fotógrafa Dora 
Maar -grande amiga da pinto
ra- viven J~cqueline Lamba e a 
sua filla Aube na sua casa en 
Antibes, cando Brecon é mobi; 
lizado como médico. Na sua fu
xida da Franza ocupada a pare
lla cofiece e convive con. Euxé
nio Granell en Santo Domingo 

e viaxan até Nova lor
que na campana de Wil
fredo Lam, Víctor Serge, . 
Goldberg e o antropóh 
go Levy - S trauss. Será es
ta tamén a cidade onde a 
pintora sinta de novo a 
necesidade de expresarse 
artisticamente e a sua 
obra ten un grande reci: 
bimento público. "Agora 
estou traballando com
pletamente en sério, a tal 
grao que me é imposíbel 
entender como puden 
arranxarme sen telo feito 
antes", escrébelle a Dora 
Maar. N un ha vi axe a 
México- tamén coñecerá 
e entablará ~mizade coa · 
pintora.Frida Kahlo e 
con Diego Rivera. Lam
ba relaCionarase, despois 
do fin da parella con 
Bretón, co fotógraf9 e 
editor David Hare uns 

anos antes do seu retiro á costa 
mediterrán~ francesa. , 

Na sua casa de. SiÍI\iane- la- Ro
tonde, a vida de Lamba alléase 
da rutiláncia doutros tempos e 
ali reside durante dezasete anos 
até que en Agosto de 1988 se re
cluirá na que seria a sua residén
cia até a morte en Xullo de 
1993, ~ castelo convertido en 
cornunidade de anciáns en La · 
Rocheborbon. 

Un universo surreal 

A mostra aberta en Santiago 
recolle trinta obras da pintora, 
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A pintora Jacquelíne Lamba, arriba, retratou o seu _compañeiro André Bretón, á es
querda, como o revolucionário Jaint Jus;te. 

adubiadas cos traballos de ou
tros artistas que tiyeron presen
za na sua vida. Deste xeito, no 
primeiro andar, oferécense os 
fundos da. Fundación de artistas 
como Pablo ficasso, Wilfredo 
Lam, Max Ernst, Toyen, Rober
to Matta, Esteban Frances, Max 
Walter Savanberg, Francis Pi
cabia_ou Joan Miró. De Pablo 
Picasso', a quen Jaéqueline tan
to admiraba e de quen <licia que 
era corno o seu irmán maiord 
pódese contemplar· tamén no 
edifício da Praza do Toral unha 
mostra da sua obra gráfica. 
Completan o "universo." criado 
arredor de Lamba unha sala na 
que se recolle a obra de Euxé-

. nio Granel! de 1941, ano no 
que compartiron exílio en San
to Domingo. A última vez que 
a obra de Jacqueline Lamba 
protagonizou unha exposición 

foi no ano 1967 e foi o próprio 
Pjcasso o autor dá selección dos 
cadros. Primavera, a pesar de to
do poderase ver despois de 
Compostela na Casa de Jackson 
Pollock en· Long Island e no 
Mills College Art Museum de 
San Francisco. Diante dos ca
dros que mostra a Granell se
mellan continuar vivas as pala
bras da pintora escritas para a 
sua primeira exposición de 
1944 en Nova lorque: "Arte, 
poesia, é a precipitación da fer
mosura na emoción. O home só 
ten duas emocións impulsoras: 
Amor e Liberdade. Calquer ex
presión .da arte que non xurda 
da Liberdade ou o Amor é fal
sa". A rnostra péchase coa ·obra 
Ciel Noir, atopada no seu estu; _ 
do despois da rno~te na que a 
pintora estampara o lema "sen 
rematar".• 

FRANCISCO A.Nr. VIDAL 

Por medio da haxiografia deste 
santo tudense, a quen se repre
setna cunha espada sarracena 
cemándolle o pes~ozo, Abderra
mán III, un dos máis grandes e 

O· arroutado san Paio · os seus se~icios -políticos e me
diáticos con Tuí, entendernos 
uns, sexuais entende a lgrexa
podía cheg;µ- a ser un qos gran
des homes do califato. 

; prósperos gobernantes de Cór
. doba segundo a historia, quedou 
reducido a un vil luxurioso. 

O monarca cordobés accedera ao 
poder con vinte e poucos anos, 
tras herdar a seu avó, cando o pai 
e os tíos, recoñeceron nel ao máis 
preparado para ocupar. o trono. E 
demostrouno: Desde o primeiro 
momento · ocupouse, prioritaria
mente, de pacificar e unir os dis
tintos grupos, rnusulrnáns do sur 
,da ·península, fortalecer a indus
tria e a agritultura, e desenrolar o· 
comercio con outros reinos e ci
dades do Mediterráneo. 

Políticamente ambicioso, inde; 
pendizouse de Bagdad e procla
mouse califa. Saneou a facenda, 
fundou a primera escala europea 
de medicina, e construíu edifi
cios_ tan esplendorosos corno a 

mo prezado tesauro, prometedor 
r dun fabuloso rescate. 

Mezquita ou Medina Azahara. 
Sen embargo aí, está, converti
do pala santa lgrexa no perver ... 
tedor dun menor. A negociación da paz ·posterior 

á batalla pasaba' pola liberación 
Sen pretender sacar a cara por do bispo a cambio dun tributo 
ninguen, eviden~emen't~; esa . ~- imposto polo rexente musul
chata tan grande venlle por bo; "mán, e como sernpre pasa, na 
ca dos seus inirnigos cristiáns, escada de valores, a importancia 
contra quen pelexou para freaF o dun prelado facíalle dicir aos 
avance dos reinos norteños, que negociadores que si .a todo can-
ana a ano ampliaban as ftontei- to os mour.os lle pedían. Claro · 
ras cara 1 o sur, apoderándo_se do que·, para que a neg0ciación fo. 
rico e fértil celeiro da meseta. se efectiva, era imprescindible 

Nestas loitas polo dominio da 
península, guerra económica· an
tes ca relixiosa, os soldados de 
Abderrarnán enfrentáronse e 
derrotaron, no v.al de Xunquei; 
ra, ao exército cristián, facendo 
prisioneiros aos piincipais diri
xentes, entre os que se encon
traba Herrnoxio, hispo de Tui, 
quen foi levad.o a Có'rdoba co- · 

Jiberar a Hermoxio, o único que 
podía presumir dos nobres e ri
cos cristiáns os valores da súa li
beración. p.ero para soltalo, os 
cordobeses pediron un aval algo 
que Hes asegurase que ía curn
prir coa palabra: debían deixar 
un refén en prenda, unha per-

. soa. de suposta alta estima para 
o liberado, e tal era o noso san
to Pai'o, sobriño. do bispo. 

E xa fose porque o prezo era moi 
alto ou porque o aval non era, 
no fondo, tan importante para 
Hermoxio, os anos foron pasan
do e o rapaz permanecía esque
cido nos calabozos do califato. 

.Un día, recontando os debes e 
haberes do reino, presentáronlle 
ao refén, · xa un mociño, gÜapo se
gundo as _haxiografías e espabila
do segundo a historia, que o Cali
fa quixo interrogar persoalmente, 
-por ver como podía presionar, a 
través del, ao hispo caloteiro. 

O rapaz amosouse intelixente 
nas respostas que daba cando lle 
facían ver que fora esquecido 
polos seus, e o propio Abderra
mán, admirado da lucidez .do ca
t i vo, pensou que, mellor que 
calquera saquera de alfaias, era 
aquela mente esperta, e entón 
prometeulle que, se lle prestába 

A hax:iografia engade que o ra
paz sentiuse aldraxado e respon
deu con insultos e incluso coa 
arroutada de botarse ao califa e 
rabuñarlle a cara, de tal maneira 
que, a insolencia do cati~o e o 
atentado rexio, cabreou tanto 
ao monarca, que mandou despe
dazar o seu carpo ~ arroxalo ªº 
Guadalquivir. -

A lenda cristiá do seu martirio 
presenta a un xove ousado e fiel á 
súa fe, e que os poucbs cristiáns 
que vivían nas beiras do río apre
suráronse a rescatar os seus ana
cos para traelos ás terras do norte, 
repartindo as súas reliquias polas 
igrexas ·e conventos do carniño, 
ata converter a súa epopeia en 
motivo de culto xeneralizado aos 
tres anos da nefasta discusión e 
consecuente execución. • 
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Laura _Gardós: -'Estanse a recoller 
os froitos do labor de recuperación de Velo na Galiza' 
A neta do c~neaSta asiste en Compostela á eStrea de Romancero Marroquí 

1 ~ -

' - -0- c.v. 
- Laura Gard~s Velo abriu en Compostela o ciclo Carlos Velo, mestre do 
- documental cunha carta remitida pola sua nai Teresa Velo, fi1la do ci, 

neasta. "En 1985 meu pai tivo a fortuna de r~cebe~ en vida unha lío-:: 
menaxe que se lle rendiu no -Carballiño, o que perinitiu comprobar , 
que, sen -telo proposto e ~n contra do dito, resultoti que conseguira ser 
profeta na sua terra ... profeta dese profundo nacionalismo galego, que 
Jeyou no coruón durante tantas décadas de exílio", dicia o teXto de Te, 
resa Velo. A realizadora Laura Gardos asiste a todas as sesións do ciclo 
e pode ver alguns dos documentais do seu avó que ainda non coñecia • . 
Directora do documental Vieiros que rememora a vida de Carlos Velo, ·_ 
Laura hercfa do s~u avó a adicación profisional ao mundo .audioyisual. 

Yebala foi o título que Velo ima
xinou pará unha füa que o pri
meiro ·franquismo .convertiu logo 

· en Romancero marroquí, e que si
tua ao cineastá galego nas cimei
¡-as do documentalismo. A fita, 
que se consideraba desaparecida, 
estréase por vez primeira na Gali
za no marco do ciclo Carws Vew, 

_ mestre do documental que desde o 
Luns 18 até Martes 26 se celebra 
no Salón Teatro de Compostela e 
no Centro Galego de Artes da 
Imaxe da Coruña. A proxección 
ten unha expectadora de ex~ep
cipn en Laura Gardos que viaxou 
desde México para asistir ao 
ciclo. Xunto a Galicia -por pri
meira vez proxectada en Ponte
vedra no congreso O exi1io galego
e Castilws de Castilla ~a que apa, 
receron sete minutos en ,Berlin-, 
o docu{Ilental Romancero marro-. 
quí supón a relevante recupera
ción de tres títulos importantes 
da produción de Velo. "Paréce_me 
magnífico que se recupere e se 
complete a sua filmografia. Fíxose 
.un grande esforzo por reivindicar 
a sua obra e sacala á luz como 
grande figura do documental e do 
exílio" afirma Laura Gardos na 

sua terceira visita á GaÜza; . des, 
pois de que acompañara a Velo 
na homenaxe que lle fixeron-no 
Carball@o en 1985 e regresara 
despois para rodar a8 escenas ga
kg::is do s_€u doq1mental Vieiras . 

A herdanza de Velo· · 

Neta de Velo, Laura Gardos ·herda 
do avó a ~ua adicación ao mundo 
audiovisual: Da sua autoria, acle, 

-_máis de Vieiras, son o documental 
Antes de la música ( 1992) e o filme 
de fición Estar a tiempo (1995). 
Afirma Laura que non tivo en vi
da un contacto estreito co avó e 
que a aproximación máis intensa á 

- .sua figura xurde despois da morte 
do cineasta, cando a sua nai T ere
sa Velo se atopa cunha grande 
cantidade de · material de Carlos 
Velo. "Eran caixas e caixas ·e non 
sabíamos que facer con elas. Xur-· 
diu entón a idea de elaborar un 
documental e foi facendo o guión 
cando -máis nos achegamos a el, 
examinando desde a sua.obra até a 
sua correspondéneia privada" en
gade Gardos. 

Como realizadora valora tarrién a 

obra de Carlos Velo desde o pon, 
to de 'vista profisional. -.. A~opo 
un traballo interesante e sobre 
todo parece que sae das entrañas. 
Entregaba todo, era natural pero 
coidado tecnicamente, enttañá, 
bel e visceral" afirma La{ira. -

En-VieirüS surp~ende como as 
duas mulleres, Teresk Velo e 
Laura Gardos, se achegaron ta
mén á Galiza conseguindo -unha . 
proximidade que se apreza no 
documental. A realiiadora coida 
que ese proceso se foi dando na- -
turalmente, de xeración eri xera
ción, transmitido como herdan
za. Gastaron as duas daquelá co
labon~ción entre nai ·e filia e en- -
tre ambas artellan a posibilidade 

-de materializar un -novo pro
xecio documental _ que se cen
traria nos fillos e netos dos exi-

A. PANARO 

lados que recalaron en México. 

Galiza estaba tamén,-ao dicer da 
neta, -no pensamento de Velo. 
"nunca se alonxou dela, na sua 
obra hai un volver a ·empezar 
cando vai para México despois 
da guerra, unha nova vida e ali 
está a sua pátria na que botou 
raiceiras firmes, pero sempre fa
laba do seu país de orixe". Agra
dece Laura Gardos o labor de re
descubrimento da obra de Carlos 
Velo, promovido desde o ámbito 
particular cun especial énfase de 
Miguel Anxo Fernández, autor. 
da biografía Carws Vew. Cine e 

- exilio (A Nosa Terta). "Foi el 
quen tirou para a-diante con 
moitos dos proxec~os e conse
guiu contaxiamos o seu entusias
mo para continuar afondando na 
sua obra e na sua vida", recoñece 

Gardos. Se na Galiza o protago
nismo de Velo na nosa história 
audiovisual é traballo dos últi
mos anos, segundo a neta en 
México "é recoñecido xa 'que foi 
fundador dunha das duas escalas 
de cinema do país e iso deulle 
grande peso, entre outras cousas, 
porque foi formador de estudan
tes que agora están na profisión". 

As imaxes sobre o México dos 
anos cincuenta que aparecen no 
documental Vieiros de Laura 
Gardos son obra do próprio Ve
lo. Resgatounas da multitude de 
material da sua autoría que for
ma parte do conxunto de peque, 
nos cortos que se emitían no ci
nema antes da proxección das 
películas. É outra herdanza do 
avó. "Foron anos de facer cápsu
las das que hai un importante 
arquivo, reportaxes culturais e 
políticos sociais que seria intere
sante ver" defende a realizadora. 

"SeQtin un-dia a imperiosa nece
sidade de coñecer as miñas ori
xes, o que 'se convertiu nunha 
marabillosa experiéncia, que non 
esquecerei xamais, parte da cal 
está recriada en Vieiras, o docu
mental adicado a meu pai, reali
zado pola miña filla Laura Gar
dos, producido e editado polo 
meu xenro Ignacio Elizarrarás, 
con guión meu e o apoio incon
dicional do meu esposo Alfredo 
Joskowicz" di Teresa Velo na 
carta que abriu o ciclo adicado a 
seu pai e que rematou cunha 
agradecimento aos que mante
ften viva a sua memória, idea que 
tamén compane Laura Gardos. • 

Laio actuará-_nalguns dos máis prestixiosos festivais de Norteamérica 
N9.Üutono -editan o seu prime~ro disco pero en-Xullo escoitaranos máis de 50.000 persoas 

-0- PAULA BERGANTIÑOS 

"Pode darse a -paradoxa ~e que 
empecemos a ser máis coñecidos 
antes fora que dentro de Galiza". 
Esta frase de Pablo Pascual, 
membro de Laio da canta da pe
culiar ttaxectória desta banda 
de recente criación. Ultiman o 
seu primeiro disco, que ~airá á 
verida no Outono, pero xa tefien 
confirmada a sua apre~entación 
no mes de Xullo en Norteaméri, 
ca, onde foron convidados a ro.: 
mar parte en festivais ,como o 
RootsFest, de Canáda. Ali xa so
an en programas espedalizados. 

Pero quen son Laio? Hai c·atro 
r; - anos que este grupo de músicos 

traballan xuntos, e durante boa 
parte deste tempo participaron 
nos dous discos de Xosé Manuel 
Budiño é no seu directo. Cada 
un deles conta cunha dilatada 
traxectó,ria prévia e non gostan 
de seren encaixoados como a ex
banda de Budiño, _ co que deixa~ 
roti de colaborar · hai aproxima
damente un-ano. "Traballar con 
el permitiu que nos coñecera, 

- mos, foi o ponto no que conflui-

· mos. O que nos une é a 
mus1ca tradicional. 

-Montar a banda foi un, 
- ha maneira de rendabi-

liza r esa expetiéncia 
que nos deu solidez e un 

·son", explica Xavier 
Diaz. 

A música tradicional é 
o seu ponto de arran
que pero -a maioria dos 
temas do _ seu repertório 
son composicions pró
prias. "Definir o que fa, 
cernos non é doado 

:-explica Triki. É unha 
amalga_ma, o resultádo 
da mistura de diferentes -
influéncias que ~porta
rnos cada un de nós, 
soul, funky, pop ... Hai 
quen di que facemos 
tecno-folk, , pero iso -
non é de todo certo porque ain
-da que botamos man da electró
nica tamén facemos temas só 
acústicos". -

. "Un traballo por e para nós", di -
Pablo Pascual. Ecléptico como 
os títulos das cancións. · Lemas 

como Herrera, Je Sacrificie les 
Poulets, Faj&]asto, Canto de Reis 

- ou Estilo Vaiche,boa. O título 
provisional do disco é "Como 
corre o tempo", moi definitório, 
ao entender de Xavier Diaz, do 
que fan. O do nome do grupo 
tamén ten a sua história:. "Tiña-

mos ·un listado de máis de cen 
nomes", explica T riki. "Queria~ 
mos algo curto", aponta Pablo 
Pascual, "~ que soara ben no ex
tranxeiro", engade Xavier Diaz. 
Pero, ademais, "define o mo
mento difícil que estabamos a 
viver. No prazo dun mes pasas 

de ter unha multinacional 
detrás a non ter nada", 
lembra T riki. 

Colaboracións 

Ademais de Pablo Pascual 
(clarinete e clarinete bai
xo), Xavier Diaz (acorde
ón), e Triki (programación 
e samplers) forman parte 
de Laio Leandfo Deltell 
(percusión, kalimba e ba
teria), Xan Hernández 
(baixo) e Pedro Pascual 

' (bouzouki). Para o seu pri
meiro disco contan coa co- . 
laboración de J acky-Mo-

. larc;l, Mairin Fahy, o gaitei
ro Edelmiro Fernández, 
Jennifer Stills, Jaime Mu
ñoz e José Climent de La 
Musgaña, Ove Larssen 'e 
Germán Diaz. O seu tour 

norteamericano levaraos aos ce
nários de Granville, lsland, Van
couver ·Fest, Rougue, Whistler, 
Mission Festival, Simshin~ Co, 
ast, Bellingham, Seattle, Roots
Fest, King County. Actuarán 
diante dun público .estimado en 
70.000 persoas. • 
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O exemplo de Vázquez ~e Calo 
A publicación, por Edicións Xe, 
rais de Galicia; na súa Biblioteca 
das Letras Galegas, das obras de 
Gonzalo R. Mourullo que supu, 
xeron o alborexar libresco da Xe, 
ración da Noite, dei¡encadea no 
meu miolo, cunha forza irresisti, 
ble, unha tempestade de acordan, 
zas. Volve á miña.cachola, xa que 
logo, o que falei hai tres anos GQn 
Teresa Bermúdez, a excelente 
editora e introductora desta nova, 
noviña do trinque, impresión de 
Nasce un árbare e as Memorias de 
T ains. E tamén o que me quedou 
na testa, sen decilo entón, pero 
que cecais rebrote ao poñer aqui 
o baríl exemplo de Vázquez de 
Calo, o pai de Mourullo. 

Chamábase efectivamente, no 
Rexisto Civil, Xosé Rodríguez 
Vázquez, pero todos os seus ami, 
gos esqueciamos o seu primeiro 

. apelido pra nomealo sinxelamen, 
te Pepe Vázquez; e cando se lle 
despoxaba do seu hipocorístico, 
sempre se ennoblecía co topóni, 
mo da súa fermosa parroquia. Así 
viña a chamarse Vázquez de Ca, 
lo, dista maneira, o simpático e 
popular pai de Rodríguez Mouru, 
llo. Un tímido R, será no nome 
corrente do inxel penalista, o 
vestixio do primeiro apelido Pª' 
temo, superado pola concisión do 
Vázquez e a rareza do Mourullo. 

Era V ázquez de Calo un home 
alto, moreno e corpulento que 
de mozo tivo que atraer moito a 
ilusión das rapazas. Mais, nas 
festas e nas folgas, alá ía Pepe 
Vázquez con Xesús Lista Forxán 
(logo xeneral Enrique Líster) e 
os seus i.rmáns, a mostrar a súa 
ousadía nas romarías e nas loitas 
sindicais do xiro compostelán. 
O que non lle impediu cursar a 
carreira de Maxisterio e porse 
axiña á cabeza dos republicanos 
de esquerda no concello de T eo. 

• A NAI DE MOURULW. Tal 
era a moza gallat<lía de V ázquez 
de Calo que casou entón coa dO' 
na roáis fermosa e influfnte da 
Amahfa: Adelina Mourullo, a 
panadeira de Calo. Quen xa de 
mociña, co seu rico mantón de 
oito puntas, chamara a atención 
do Marqués de Estella, o Dicta, 
dor de España, cando tomara as 
augas de Mondariz. Pois Adelina, 

cada verán, acostumaba a pasar 
unha tempada no Hotel Balnea, 
río dos Peinador; ou ben no da 
Virxe, de Marcial Campos, en 
Cuntis. E de alí lle viñan as súas 
amistades, con persoas de moito 
copete. Non era raro que foran 
_visitala a Calo, algunha vez, as fi, 
llas do xeneral Primo de Rivera, 
unha delas Pilar; ou despois da 
guerra, as netas de Calvo Sotelo, 
que eran netas tamén de Q. Mar, . 
cial. En canto. ao señor do pazo 
de Faramello, Rivera de Aguilar, · 
era o que máis disfrutaba das em, 
panadas de Adelina; o que expli, 
ca moi ben que fose fama de q·ue 
a panadeira de Calo, empregara 
pola súa mediación, na RENFE, a 
uns sesenta paisáns da Amahía. 

O contraste entre o sentimento 
republicano e galeguista de V áz, 
quez de Calo e as relacións so, 
ciais da súa dona era chocante. 
Máis, cando Pepe Vázquez, co 
trunfo da Frente Popular, é elexi, 
do alcalde do Concello de T eo, 
ao que pertencía, dentro da fre, 
guesía de Calo, a súa aldea de 
Balcaide. Pouco durou o manda, 
to municipal do noso futuro ami
go, pois ao armarse a de Dios es 
Cristo, tivo que porse inmedia, 
tamente a salvo. E veulle, coma 
unha benzón de Deus, a vetera, 
nía, a experiencia balnearia da 
súa dona Adelina. Quen naquel 
tem"bel verán do 1936, en vez de 
ir ás augas de Mondariz, Cuntis 
ou A T oxa, decidiu _tomar os Ba, 
ños de Molgas, co seu marido; en 
certo xeito, de incógnito. 

Perta de Portugal, os Baños de 
Molgas foron a táboa de salva, 
ción de V ázquez de Calo. XestiD' 
nou Adelina alí os servicios dun 
guieiro que levaría ao seu home . 
atá a outra beira da fronteira por, 
tuguesa: Despediuse dil coa ente, 
reza que adoitaba, e voltou a Bal
caide, onde deixara ao seu único 
meniño, Gonzalo, que contaba 
pouco máís dun ano. Pepe V áz, 
quez, tras sortear os riscos que SO' 
frían na nación viciña os fugados 
da zona facciosa, conseguiu em, 
barcar para a Arxentina. 

• A EDUCACIÓN DO FILLO. 
"Durante a súa estadía bonaeren, 
se, Xosé Rodríguez -escrebe cer, 
tamente Teresa Bermúdez- parti, 
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cipou das á~tividades de emi, 
grantes e exiliados, estreitamente 
vinculados ao círculo galeguista, 
e mesmo foi galardonado cun 
premio do Centro Gallego de 
Buenos Aires. Mais, dtin xeito 

· diferente, . Xosé Rodríguez estive, 
ra presente nos anos da infancia 
do rapaz: (Gonzalo), pois mandá, 
halle libros desde _América, moi, 
tos deles imposíbeis de atapar no 
·Estado español, ben en galégo~ 
ben en traduci6ns ao español das 
grandes obras da literatura euro
pea e americana do século x:x". 

A educación do fillo e a máxima 
inquietude do Pepe Vázquei 
transterrado en Buenos Aires, é 
o que Ó induce a regresar á Te, -
rra, cando a súa dona lle abre as 
férreas portas do réxime fran, 
quista, que doce anos antes terí- . 
ao feito fiambre. Chega, no preci, 
so momento no que Gonzalo ten 
que empezar o bacharelato. ¿On, 
de podería cursalo mellar? T ópa, 
se V ázquez de Calo co seu antigo 
e coñecido Manolo Beiras que 

. lle di que está xestionando, con 
outros prestixiosos composte, 
láns, a criación da Preceptotía 
San Xosé, para que poideran es, 
tudar, sen sair de Santiago, en 
colexios alleos, os seus raparigos: 
Atopan para iso, un mestre ex- . 
traordinario: don Xesús Pereira., 
que vai ser o excepcional educa, 
dor de Xosé Manuel Beiras, de 
Mourullo, dos futuros embaixa, 
dores Barcia e de outros privile, 
xiados -por ter tal mestre- rapa_, 
ces da burguesía santiaguesa. 

• NA PRECEPTOIÚA SAN xo .. 
~É. Ao pouco de retomar Pepe 
Vázquez apresentoumo un viciño 
e grande ainigo meu, correlixio, 
nario no VIR de Xoán Xesús, e 
que era lonxano parente de Ade, · 
lina Mourullo, ao ser sobriño do 
lexendário fotógrafo Guerra, pro, 
motor dos Coros Galegas e ou, 
tras ·foliadas na Compostela tle 
antes da República. Xa me falara 
con admiración Enrique Morales 
Sánchez,Guer:ra, boticário de 
Campo,Lameiro, da forte perso
nalidade do seu. contraparente. 

Desde aquil momento a miña rela, 
ción'. con Pepe V ázquez foi cons, 
tan.te: ou nos veíamos no Café 
Avenida, ou viña a verme á Noite. 
Seguín así,-día a día; os próiresos 
escolares do seu fillo, o discípulo 
predilecto, con Beiras, de don Xe, 
sús. E cando a preceptoría empe, 
zou a publicar unha revista, V amos, 
que aínda é hoxe o órgano do CD' 
lexio Peleteiro, comentei nun aruv 
co os primeiros escritos daqueles 
rapaces, entre os que destacaba un, 
ha prosa de Gonzalo de Balcaide. 

Logo, dende Vamos, pasarían a 
escribir na páxina de Universida, 
de Literaria do meu xomal, can, 

~ d0 xa ingresaran, coas máximas 
calificadóns, na Minerva galega 
<3.Gs antigos alumnos do mestre 
Pereira. Pasaban os anos, e cada _ 
vez tiña que tratar máis daqueles 
mociños que xa ian senda as bri~ 
llantes estrelas da ·constelación, 
ou Xeración da Noite. 

Gonzaló R. Mourullo, o adian, 
tado narad0r dela, ·seguía a súa 

carreira de Dereito, coas tnáxi, 
mas nota5 das faculdades de tOda 
España. Podería ser uri estupen, 
do civilista. Porque posuía a pra:.. 
xis que no terreo do Castán, lle 
proporcionaban os .eternos plei'· 
tos rurais que se desenrolaban a 
carón de sf. Pero se inclinou po, 
lo Dereito Penal, mentres ía re.' 
novando coa súa criación litera, 
ria as' pautas da narración gale, 
ga, tras os seus prime.iros trunfos 
nas redivivas Festas Minervais. 

V ázquez de Calo infundír~lle ao 
seu único fillo o seu espírito fon, 
damente galego~ · "Foi o meu me, 
lloi: mestre -dirá despois Gonzalo 
nunha carta a Otero Pedrayo-, 
porque soubo ensinarme as cou, 
sas que non se aprenden nos li, 
bros e, por riba de todo, o amor á 
nosa terra". E coma os demais ra, · 
paces daquela xeración que se ¡¡, 
cenciaban en Dereito ou Medid, 
na na Universidade, licenciábañ., 
se en galeguismo en tomo á cele, 
bre mesa-camilla de Ramón Pi
ñeiro. Atá que empezaron os de
sacordes co mentor. Cecais co
mezou coa separación de Gonza, 
lo má!s por motivos literarios que 
ideolóxicos. Diso trata extensa, 
mente Teresa Bermúdez na sua 
Introducción, aportando algún 

·que outro testemuñó de Borobó. 

Eu sementes sabía daquelas .. dis, 
cordias intelectuais polo que me 
contaba, confidencialmente; 
V ázquez de Calo. Estaba moi sa, 
tisfeito dos éxitos universitários 
e literários do seu fillo e tnoi doi, 
do co trato que lle diron os cabe,_ 
zaleiros daquela intelectualidade. 
Tanto que· foi forzado Gonzalo a 
deixar a súa Faculdade, onde xa 
explicaba Penal, e trasladarse á 
de Valencia. Consagrándose des, 
de entón á súa ciencia xurídica 
exclusivamente. Perdéndose, 
non sei se para sempre, o narra, 
dor galega que máis prometía. 
Quedando a súa obra que agora 

. se reedita, casi como se fose a 
dun mozo Rimbaud, en prosa, d~ 
que nunca máis se soubo.-

Pero nen o pai nen o filio, per, 
deron de contado a vinculación 
coa xerite de_ letras. Foron pai e 
filfo, dous dos Catorce de Osebe, 
xunto con Iglesia Alvariño, Va, 
rela Jácome e dezmáis. Vázquez 
de .Calo seguía ·senda o baril e 
entusiasta propulsor das ideas 
-máis claras e limpas. Podíase 
contar con il no traballo arrisca, 
do da clarÍdestinidade. Ou para 

· outro motivo máis á luz do día. 

No Ano Santo do 65 veu a San, 
tiago a peregrinacón cat~lana de 
tnaior xetárquía. Entre tanto xe
rarca viña o xomalista Carlos 
Sentís ·e o novelista lgnasi Agus, 
tí, tan famosos entón. Pedíron
me que os levara a unha aldea; 
onde houbera familiares de emi, 
grantes pra entrevistalos pola 
TVE. Leveinos a Balcaide, con- . 
tanda con que V ázquez de Calo . 
nos atendería. Sorprendeume de 
ahondo topalo no leito, de onde 
xa non se ergueu. Pero xa a pun
to de · cumprirse a súa cantada 
ilusión de q~e Gonzalo gañara ~ 
axiña a cátedra de Dereito Pe, 
nal, en reñidas oposicións. • 
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O director 
galego· 

Carlos Velo 
é ob~ecto 
dun ciclo 

-cinematro· 
gráfico no 

CGAI da 
Coruña. 

Mean Dévils 
toca o 

Sábado 23 
na sala 

Mardigras 
da CORUÑA. 

O Trinque 
Nadonalismo incómodo 

Aproveitando que Josep Huguet 
vén a Galiza dar unha conferén
cia, é un bon momen,to para ler-a 
obra que foco xunta a J oan Serra: 
Os nacionalismos perigosos. Nesta 
obra teor~ase sobre a estratéxía 

global dos nacionalismos de esta
do para demonizar e atacar con 
todas as forzas as reclamacións de 
autodeterminación, orixe de 
moitos conflitos políticos por to
-do o planeta.+ 

• PÁXINAS COORDENADAS POR EVA MONTENEGRO PIÑEIRO • 

········ ·········································~·························· 

Arteixo ñecer na Aula do Mar. 

•TEATRO 
•MÚSICA 

BRITONIA . 
DECORCHEAS . O gt,upo de folc galega dá 
Teatro de Ningures ceni- · un concerto o Venres_29. 
ficaraa no AuditÓao Muni-

. cipal o Venres 22. Caldas. de Rt 
O Barco 
• EXP-.OSICIÓNS 

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

INSTITUTO DE ESfUDOS 
V ALDEORRENSES 
Mostra fotográfica q~e po
demos atopar no Pazo do 

. Castro. 

•MÚSICA 

CAPELA 
MADRIGALIST A 
O Sábado 23 na Casa da 
Cultura dará un concerto 

· ás 20 h. 

• EXPOSICIÓNS 

DEBUXAME UN CONTO 
Selección de debuxos de. 

· ilustradores galegas, acom
pañados de relatos curtos 
escritos por diferentes escri
tores galegas; asi participan 
na mostra até un total de 
18 ilustradores e outros 
tantos escritores. Até o Do
mi11go 24 no C.C. Helios. 

B . otro 
• EXPOSICIÓNS 

FERNANDO S. DE )UAN 
T radicións, ritua'ts, 'herdan
zas . . . colección de fotogra
f ias ao bromuro e viradas, 
titulada Terramar, quepo
demos Dflar na Casa do 
Concello, durante este mes. 

Bu.rela. 
• EXPOSICIÓNS 

MUNDO MARIÑO. 
Mostra que podemos co-

• EXPOSICIÓN§ 

A FELICIDADE DA NADA 
·Mostr; fotográfica que po-

. demos ollar, a P!lrtires do 
Xoves 28 e até o 25 de Xu
llo, na Sala de. Exposicións 
do Auditório Municipal. 

. Ca..mba.dos . 
• EXPOSICIÓN$ 

FRANCISCO PAZOS 
Ten unha exposición coa 
sua obra escultórica e pic
tórica na galeria Borrón 4, 
até o 10 de Xullo. 

. Ca.o.gas 
•MÚSICA 

ÜRQUESTRA DE )AZZ 
A do Morrazo que dará un._ 
concerto o Venres 29 no · 
Auditório Municipal. 

Ca.rbaUedo 
•MÚSICA 

BANDA DE SOBER 
Que levará a-sua música ás 
ruas da Granxa o Domin
go 24. 

Ac.• -.· · ;oruna 
•CINEMA 

CGAI 
As películas que se van pro
xectar ao ,longo desta sema
na no delo Carlos Velo, 
mestre do documental, serán', 
o Xoves 21, La ciudad y el 
campo, Almadrabas, Fe· 
lipe 11 y el Escorial e Ga· 
licia, todas de Carlos Velo 
e Fernando G. Mantilla. O 
Venres 22, Romancero 
marroquí, (1939) de Car· . 
los Velo e E. Dominguez 
Rodiño. O Luns 25, Der 
Stem von Tetuan I Ro· 
ma-ncero marroquí, na 

sua versión alemana, con 
subtítulos en galega:. O 
Martes 26, Torero (1956) 
de Ca~los Velo .. O ciclo 
Novas Miradas de Oriente 
traeranos as fitas Midnight . 
Dancers ( 1994) de Mel 
Chionglo, o Mércores 27; e 
o Xoves 28 e Verues 29, In 
the mood for love (2000) 
de Wong Kar-wai. Todas as 
proxeccións son ás. 29:15. 

• CONFERÉNCIAS 

Ü PAPEL DOS FESTIV AIS 
NA ACTIJALIDADE 
O Sábado 30 ás 12:30, o Fo- · 
ro Cultural Mozart ten pre
vista unha mesa redonda no 
Salón de Actos da Funda
ción Cafra_Galicia (Médico 
Rodríguez 2), na que parti
ciparán Michael Haefliger,, 
Alberto Zedda, J.A. Eche· . 
niqu~ e Antonio Moral, 
organizadores de destacados 
festivais musicais. 

EcoNOMIADA 
EDUéACIÓN E MERCAOO 

- DE TRABALLO 
No Instituto de Escudos Eco
nómicos de Galiza P. Barrié de 
la Maza, o Mércores 21 reali
zarase este seminário no que 
participarán especialistas de 
prestíxio internacional que 
profundarán na situación ac-

- tual das ramas da análise 
económica, coordinado por 
Maria Xesus Freire. 

• EXPOSICIÓNS 

MAYOR BALBOA 
Pintor aferrado á sua terra 
lucense, e influido, xa que 
logo, polo seu contorno, o 
San Froilán, a muralla e os 
recordos da infáncia, tenta a 
través desta mostra ensinar
nos o seu mundo interior, 
expresado a partir da mestu
ra do cómic e o realismo. As 
suas obras transmiten unha 
forte vitalidade ériativa con 
predomínio de fonnas e co
res primárias. A temática, 
moi variada, semella un cre
bacabezas onde predominan · 
os fondos negros e os ele
mentos reais ou fantásticos. 
Na Biblioteca Gonzalez Gar
cés até o 25 de Xt.iño. 

A FOTOGRAFIA DE 
ALFRED STiEGLITZ. 
Co subtítulo de O legado de 
Georgia O' Keeffe, a Funda
ción 'f;iarrié apresenta esta 
mostra, organizada polo mu
seu internacional de fonogra
fia e cinema Ge0rge Eastman 
House de New York co apaio 
de Kodak. Reune 11 O foto
grafías do artista (1864~ 
1946), considerado como un-

- ha das forzas culturais roáis 
1mporrantes do sécJtlo XX nos 
EE W. As obras, a meiran
de parte <loadas pola .sua viú
va, destacan os seus primeiros 
traballos en Europa, as lumi
nosas paisaxes do lago Geor
ge; os rañace6s de New York, 
retratos da sua miiller, viaxes 

-a Europa ... Na Fundación 
Barrié até 912 de Agosto. 

1 ' 

Dark Moor + Red. Wine 

Ao power-metal ádícase o sexte
to madrileño de Dark Moor que 
anda a presentar o seu último 
álbum The hall of the old.en dre
ams. Ao heavy-power-metal fai
no o grupo de Logrono Red Wi
ne. E ambas formacións dan un 

concerto o Venres 22 ás 10 da 
noite na sala Anoeta de VIGO; 
e o Sábado 23, tamén ás 10, na 

· sala Camawey de PONTEVE .. 
DRA. A entradas está a 1.000 
pta (antecipada) ou a 1.300 na 
billeteira. • 

CAIXAS NEGRAS 
Este é o título da mostra iné
dita que ternos na sede da 
fundación Luis Seoane de 
Manuel Facal. A sua obra, 
dispersa en niuseus e galerias 
de todo o mundo, reflicte as 
corren't:es dominantes na Eu
ropa dos anos 70 e resulta 
clave para entender o per
CUISO da arte contemporánea 
galega. Até o 25 de Xuño. 

T AMÉN· FOMOS 
EMIGRANTES -
Até o 24 de Xuño na Sala 
de Exposicións da Funda
ción Caixa Galicia. Máis de 
duascentas fotografías e re
producións de periódicos 
sobre a emigración na se
gunda metade do século XX. 

XA VIER MARTIN 
Na Sala de Exposicións da 
Biblioteca M.Glez. Garcés, 
mostra as suas pinturas nas 

que dá ·priondade á expre
sión e ao poder máxico dos 
cenários espidos .surcados 
por unha liña rítmica e emo
tiva que relembra caligrafias 
de reminiscéncias orientais. 

WILDLIFE 
PHOTOGRAPHER OF 
THE YEAR 2000 

. Até o 31 de Decembro po
deremos ollar esta mostra 
na Casa das Ciéncias, froito 
do concurso roáis prestixio
so de fotografia da natureza 
que existe no mundo que 
organiza o British Museum e 
a BBC Wildlife . A colee· 
ción amosa os principais 
prémios e as mellares ima
xes de cada sección, ade
mais dun audio visual. 

•MÚSICA 

FUN CAFÉ 
Grupo de rock melódico 
xurdido en Laxe no 99, ga
ñador da terceira edición 
do Concurso N ordés ~a 
Coruña, que dá un concer
to na sala Mardigras o Ven- • 
res 22 ás 10 da noite con 
entrada de balde prévia re
co llida de invitación. Ta
mén nesta sala pero o Sá
bado 23 a partir das 22 h. e 
p~r 7 chocolatinas, estará 
MEAN DEVILS: após a 
separación de Tennessee 
Boys, Pedro Serra foi con
vidado por Óscár Gomes 
(Alley Kings) e Nuno Go
mes pára participar nesta 
nova banda, de estilo roc
kabilly dos 50. 

FESTIVAL MOZART 
Dentro deste programa; or
ganizado conxuntamente 
polo Concello e Caixa Gali
cia, terémos, o Verues 22 ás 
21 h. na lgrexa de San Do
mingos, música de cámara a 
cargo do Cuarteto Casals. 
O .Mércores 27, no teatro 
Rosalia de Castro, Recita.is, 
Lied e Ópera da man da 
soprano Isabel Rey e o pia
nista Alejandro Zabala. O 

. 1 
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Fundación Tony Manéro 
Despois dos seus comezos na barce
lonesa sala Bikini, este grupo autén
tico, que se resiste a gravar coas 
novas tecnoloxias, estará o Xoves 

21 na sala Playa Club da CORU
!SlA ás 23:30; e o Venres 22 ás 0:30 
na sala Código de Barras de VIGO, 
para que non paremos de bailar.+ 

José Antonio 
Labordeta 

estaró o 
Sábado 23 

no Clavicém· 
balo de 

LUGO. 

Os R.uxe· 
Ruxetocan 

o Sábado 23 
na Seca de 

POIO. 

Venres 29, no mesmo lugar, 
actuará a Capella d~ la 
Pieta de Turchini, dirixi
da por Antoni Florio. E o 
Sábado 30 será Le Concert 
des Nations e La Capella 
Reial de Catalunya quen 
nos oferezan un concerto 
no teatro Rosalia, baixo a 
dirección de Jordi Savall. 
Todas as actuacións serán 
ás 21 h. e hai servizo de 
venda de entradas no telf. 
902 434 443. 

•TEATRO 

LAS AMISTADES 
PELJGROSAS 
Vai ser cenificada pola 
compañia de Amparo La
rra ñaga, Toni Cantó e 
Maribel Verdu, o Xoves 
21 ás 21 h. e o Yenres 22 
ás 20 h. e 2-3 h. no teatro 
Rosalia de Castro. 

Fe ne 
•MÚSICA 

VELAÍ 
O NOSO FOLCLORE 
O Sábado 23 no Círculo 
Cultural Recriativo e Depor
tivo de Perlio, teremos a ac
tuación do grupo de baile 
Cambadela, e dos grupos 
de cantareiras Bruada e 
Xirifeiras. 

Lugo 
• EXPOSICIÓNS 

ANA PILLADO VEGA 
Coa sua pintura rransforma 
a realidade a través dun fil
tro de cores, de forma, esén
cia, vida, sensación, etc. 
Ten a sua mostra na galeria 
Sargadelos até o 7 de Xullo. 

PrcAsso. CERÁMICAS 
O xénio rompeu tamén 
nesta maneira de expresar 
a ua arte os moldes estabe
lecidos para criar unha ce
rámica libre, nova e dun 
inmeso poder d suxestión. 
No Centro de Artesania de 
DeseñD de Galiza. Aqui ta
mén a mostra de Keoyoo 
A música nos marcapáxi
nas, a~é o Sábado 30. 

PEPEÁLVEZ 
As suas fotografías poden 
ser a liadas na sala Almiran
te até o 1 de Xullo. 

XABIER 
A pintura producida por 
este artista podemos coñe
cela, até o Luns 25, na Bi
blioteca Municipal. 

XEsus ÜTERO IGLESIAS 
A sua obra mostra, T endei~ 
ros e bañistas, estará no 
Museu Prot1incial até o 6 de 
Xullo. 

•MÚSICA 

}A VIER KRAHE 
O cantautor madrileño, 
que vai a cantar o que el 
queira e apresentar o seu 
disco Dol.or de garganta· o 
Xoves 21 no Clavicémbalo. 
E o Venres 22 teremos aos · 
Túzaros, banda composte
lana que mesn.ira o novo 
hardcore CQ metal máis su
xestivo e actual. O Sábado 
23 José Antonio Labor.• 
deta, canta:utor aragonés. 
O Xoves 28 Diego Massi· 
mini, compositor e can- · 
tante arxentino. E o Sába-

do 30, Dani Domínguez 
cuarteto, cataláns que le
varán o seu jazz ao local. 

POHEMIÁ 
Música folc o Sábado 23 ás 
22:30 na Praza do Conde 
Santo. 

•TEATRO 

PARELLA ABERTA 
Da man de Balea Branca, 
será cenificada o Xoves 21 
no Gusta1.1_o Freire. 

Marin 
•ACTOS 

FUTURO DO SECTOR 
PESQUE1RO 
Mesa redonda organizada 
polo BNG e que terá lugar o . 
Luns 25 ás 20:30 h. no salón 
de actos da Biblioteca-Muni
dpal, contando .coa partici
pación de Bieito Loheira, 
parlamentário do BNG, Xa· 
bier Aboi, representante da 
CfG, e o Presidente da 
Asociación de Armadores 
para debatir sobre a situa· 
ción actual do sector e sobre 
as alternativas do BNG. 

Moaña 
•TEATRO 

C@NTANOO 
ASCORENTA 
Casilda Garcia levará esta 
obra ao cenario do café-te
atro Do Real o Venres 22 ás 
23:30. E o Sábado 30 No· 
escafé Teatro cenificará 
Estereól.ogos ás 23:30. 

Monforte 
• EXPOSICIÓNS 

Os RENOVADORES 
Mostra da colección de ar
te de Caixa Galicia que po
deremos ollar até o 30 des
te mes, na Sala de Exposi
cións Fundación Caixa Ga
licia. 

• LEITURAS 

MANUEL MARIA 
O vindeiro Xoves 28 ás oi
to e meia do serán na gale
ria Sargadelos, será apresen
tado o libro Manuel M~ria, 

editado pala A.C. Xermolos 
de Guitiriz. No acto estarán 
Lois Diéguez, Afonso 
Branco, Manuel Raxó e 
o próprio Manuel Maria. 

Nar-ón. 
•ACTOS 

FESTIVAL DA 
TERRA E DA LíNGuA· 
Organizado pola Fundn{om 
Artálrria de Ferro! o Venres 
29 e Sábado 30 deste mes 
no Muiño do Pedroso con 
música, teatro, circo, .deba
tes, artesanat o, xogos .. . 
Habili.tarase un recinto pa
ra acampada libre. Máis in
formación en WWW.festi
valartabro.hpg.com.br. 

Ortig,ueira 
•MÚSICA 

SOLISTAS DE ÜALIZA 
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 ·-
• CONFERÉNCIAS 

SUPERANDO O ESTRÉS 
PERSOAL E LABORAL 
Na Aula Sócio-Cultural 
Xoan XXIII, o Mércores 27 
ás 20:30 da man de Mário 
Salvador Femández. 

• EXPOSICIONS 

FERNANDO ALMUIÑA 
Mostra as suas pinturas na 
galería Estudio 34. Bea Yo
rell ten as suas pinturas col
gadas no Café Calxmilias. Fé
lix Durán ten as suas pintu-

. ras no Café Isaac. Rosa 
Camba os seus óleos na 
Asociaci6n Marea. Javier Pé· 
rez ten unhas tallas en ma
deira no Café Cátedra. Buci· 
ños ten esculturas no Museu 
Municipal. Dolores .Gálvez 
ten a sua obra no Ateneu. 
Xúlio Villariño ten as suas 
fotografiasen Caixa Galicia. 

FOTO TRABALLO 2000 
As fotografias deste certa
me están expostas na Casa 
da xu1.1entude. 

• LEITURAS 

ARREDOR 
DECASTELAO 
Mª Pilar Garcia Negro 
apresenta, este Xoves 2lás 
4 da tarde na café-cultural 
Auriense (Praza do Corrixi
dor) , este libro do. que é 
autora e editado por A Na
sa Terra. 

•MÚSICA 

ROBERTO SOBRADO 
Canción de autor en galega 
o Venres 22 ás 10 da noite 

' no café-cultural Auriense. 

MuTENROHI 
Esta banda de folc moi 
anovador estará-o Sábado 
23 apresentando o seu dis
co Danze. 

GABRIEL ARCÁNGEL 
Ofereceranos un concerto 
de violin o Xoves 28 ás 
20:15 na Aula de Cultura 
Caixanova. , 

Ourol 
• EXPOSICIÓNS 

TORQUES 
Mostra fotográfica no Mu
seu Provincial. Pódese con
certar vis.itar para grupos 
no telf. 982 559 109. 

P .. 
010 

• CONFERÉNCIAS 

ARTE E ESPAZOS 
NATURAIS 
Ciclo de conferéncias, or
ganizado pola Escola de 
Canteiros, que se realiza
rán no salón de actos da 
mesma ás 20 h. este Xoves 
21 Vivéncias no espazo 

- natural: a experiéncia 
de Montenmedio (Ve-
j er-Cádiz) por Jimena _ 
Blázquez, responsábel do 

' proxecto da intervención 
escultórica de Montenme
dio. 

• MÚSlCA 

RUXE-RUXE 
&BELADONA 
Na noite de San Xoán, Sá
bado 23 , na Seca haberá 
sardiñada a partir das 10 da 
noite; ás 11 comezará o 
concerto de Beladona, gru
po folc que basa o repertó
rio nas composicións tradi
cionais galegas e, tamén, 
de autor; seguirá o prendi
do da fogueira a cargo .da 
Meiga do Lume; para re
matar coa actuación de 
Ruxe-Ruxe, aco~deÓn de 
taberna, guitarras eléctri
cas, violin eón sabpr a pin
ta de cervexa e pub, xunto 
con gaitas e bombas de pa
lenque. 

Pontea.reas 
• EXPOSICIÓNS 

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

Pontedeqmé 
•TEATRO 

ROMEO E XULIETA 
O grupo de teatro A.rjé ce
nif icará esta obra de Wi
lliam Shak~speare no insti
tuto de secundária da v:ila, 
este Xove~ ?1 ás 16 h. 

Pontevedra 
•CINEMA 

O VAMPIRO 
DE DüSSELDORF 

: Dirixida por Frizt Lang, es
ta fita alemana de 1931 vai 
ser proxectada o Mércores 
27 ás 20:30 e 22:1'5 polo Ci
ne-Clube, no espazo para a 
cultuta de Caja Madrid 
(Pza. de Sta. Maria s/n). · 

• EXPOSICIÓNS 

}OAM BARRIDE 
Mostra a sua pintura na sa
la Teucro até o Sábado 23. 

}UÁN LUIS LóPEZ 
(Compostela 1894-1988) A 
pintura deste galega é, testi
monialmen te importante, 
posto que amasa unha tipo
loxia e costumes que desa
parecen. Esteticamente é 
fiel ao seu tempo; na última 
etapa da sua vida cultivou 
unha paisaxe de factura 

· moito máis solta, de clara 
ascendéncia impresionista, 
onde. están alguns dos me
llares exemplos da sua longa . 
andadura. Nas salas de ex
posicións Praza de S. Xosé e 
Gagos de Mendoza de Cai
xanova até o 15 de Xullo. 

joAM BARRIDE 
Mostra a sua pintura na sa
la Teucro até o Sábado 23. 

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

0TRAXÉE 
OS COSTUMES 
M9stra que podemos coñe
cer, até o 5 de Xullo, no 
Teatro Prinópal. 

ARTE ROMÁNICA NA 
GALIZA E PORTUGAL 
Colaboración ~tre a Furu:Ia
d6n Barrié e a Fiaulaci6n Ca
louste GiJbenkian de Lisboa, 
que podemos contemplar, no 
Museu de Pontevedra até o 24 
de Xuño. O románico, que ti
vo un extraordinário desen
volvitnento, tanto no noso 
país coma no viciño, dou un 
conxuntq excepcional de 
construcións, esculturas, ma
nuscritos iluminados e pezas 
de orfebrería, 5e ben a di.spari
dade do contexto no que se 
produce o asentamento e di
fusión explica a diversidade 
de manifes~ións. 

Os MEUS 
CONTEMPORÁNEOS 
Baixo este título podere
mos ver a mostra de Da· 
niel Vázquez Día: no 
edifício Sarmiento do Mu
seu de Pontevedra. 

•MÚSICA 

MERCEDES CORTÉS 
Levará o seu fl~menco o 
Verues 22 ás 20:30 ao Café 
Moderno. 

Porto- do Son -
•FESTAS 

SANXOÁN 
O Sábado 23, antes de tirar 
o meigallo, pola tarde, ha- . 

berá teatro de rua e charan
gas; xa pola noite-, cea po
pular con sardiñada, cache
los, churrasco e cachela, 
que é como se lle chama 
aqui ás fogueiras, con gaitei
ros; para rematar cun con
certo, na explanada, a cargo 
de BastaD.tes Llon (Ribei
ra), Jarhanzo.Negro (Ga
liza-Alemaña); e sesión de 
DJs co colectivo Son. 

R·-b d""' ... .t . a .. a.v1a 
•MÚSICA 

CORAL CASABLANCA 
O Domingo 30 celebrarase 
un _concerto na lgrexa dos_ -
Pais Fr.anciscanos, .ás 20:30. 

• EXPOSICIÓNS 

DE PICASSO 
A BA.Rcaó 
Mostra de obra gráfica de ar
tistas contemporáneos, nas· 
que utilizan as técnicas do 
gravado: litografia, serigra
fia .. . como son Piccaso, 
Miró, S. Dali, Maruxa 
Mallo, Luís Seoane, P. 
Palazuelo, A. Tápies, 
Chillida, Susana Solano 
ou Sicilia,· entre. outros e 
que podemos ollar até o Do
mingo 24. 

Salvaterra 
• .EXPOSICIÓNS 

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

Santia_go-
• COÑFERÉNCIAS 

PSICOLOXlA 
CONSTRUTIVA 
Ciclo de conferéncias na -
Aula Sócio-Cultural de Cai
xa Galicia; ás 20 h. o Xoves 
21, Chegando a ser da for· 
ma que somos; podemos 
cambiar?damandeMário 
Salvador Femández. E o 
Xoves 28, Qué nós di a an• 
gustia e cómo manexala, 
por Isabel Aschawer. 

PARTICIPACIÓN SOCIAL 
Dentro do ciclo Cara unha 
cidadania responsábel: vo
luntariado e partidpación so- _ 
cial, enmarcase esta charla 
na que falará Teresa Mo
jin, o Luns 25 ás 20 li.. na 
Aula Sócio-Cultural de 
Caixa Galicia. 

• EXPOSICIONS 

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

Fo'rosouDARIEDADE 
• Esca ro.ostra xui:i.to coa titula
. da "Cara unha cidadania 

responsábel: voluntariado 
e participación social", am
bas dentro das xomadas que 
se celebran baixo este mesmo 
título, estarán na Aula de 
Cultura da Fundación Caixa
galicia até o 29 de X~o. 

Viaxe ao Derrame Rock 

~o 
N 1Z °' :::> o- ·x 
OI W za 

Derradeiros 
dias para 
contemplar 
en 
PONTEVEDRA 
amostra 
que sobre o · 
Románico 
galegoe 
portugués se 
encontra no 
Mu.seu de 
Ponte,vedra. 

O pub A_turuxo de Bueu organi
za unha excursión a Asturies 
para asistir a este festival onde 
van actuar Sociedad Alkohó· 
lika, Boikot, Mala Reputa· 
ción, Reincidentes, La Polla, 
Fe de Ratas, Dixebra e Es· 

cuela de Rock. O bus .sairá o 
Sábado 30 da .. Praza de Abastos 
de Bueu ás 9 da mañá e a volta 
será ao dia seguinte. O prezo da 
entrada máis o bus é de. 6.0ÓO 
pta. Máis información no telf. 
986 322 569.+ 
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JuANTORRES 
Este sevillano é a primeira 
vez que expón individual- · 

· mente no nos.o país e faino 
na galer,ia }osé Lorenzo .coa 
mostra Ambitos y Luces: re
tratos persoais de emocións e 
ambiente8 que logra a través 
da lus e da cor, do contraste 
entre o clásico e o moderno,. 
criando unha atmósfera in-

' temporal; fi~, paisaxes e 
ambientes impregnados de 
morriña. Até o 14 de Xullo . . 

Os TRABALLOS 
ARTESÁNS NO CASTRO 
DE VILADONGA 
No Museu do Povo Galega 
·até finais de Xuño, fa¡ un 
percorrido pola etnografía e 
a história a través dos traba
llbS ~esáns que os habita0-
tes dó Castro de Viladonga 
praticaban: metal, oriveria, 
carpintería,' cerámica, teci
do, cestería, coiro, pel ou 
pedra. Os grupos ou colecti
vos interesados en partici
par poden porse en contac
to co Departamento Educa
tivo do museu. 

JORGE CASTILLO 
Exposición retrospectiva 
adicada a este pontevedrés 
no CGAC. Selección de 

_ medio cento de pezas, da
tadas entre 1959 e 2001, 
que pretende oferecemos 
\:In repaso pola obra pictó
rica e escultórica dun dos 
artistas de orixe galega 
roáis internacionais da no
sa t';poca. A . mostra, cmmi- . 

_ sariada por Kosme de Bara
. ñano estará aberta até o 2 
de Setembro . . 

UN BERRO CONTRA A 
INTOLERÁNCIA 
Organizada polo Concello, 
Asociáción Galega de Es
tudos Sociais e o Museu do 
Povo Galego, que é onde 
podemos ollala, naceu do 
colectivo catalán Un- crit 
contra la ii-itoleráncia no 
marco da campaña europea 
da xuventude contra o ra
cismo, a xenofóbia, o anti
semitismo e a intoleráncia. 
Un berro a prol da diversi
dade, polo respeto ao dife
rente e a i:oleráncia de to
dos. Entre os artistas que . 
mostra obra están Men· 
chu Lamas ou Antón La· 
mazares. 

RAUL MOREIRAS 
Mostra fotográfica do gana
dor do 111 prémio do certa
me Outono Fotográfico 97, 
nó restaurante República 
(República Arxentina 5): 

LE CORBUSIER 
Viaxe ao mundo dun criador · 
a través de vintecinco arqui-_ 

Convocatórias · 
XXV XORNAnAS 
DO ENSINO DE VERÁN 
Está aberto o priizo de matrícula para 
estas xomadas que se celebrarán en 
Vigo entre o 17 e o 21 de Setembro 
no IB Sto Tomé de Feixeiro, convoca
das j)ola AS-PG e a CIG-Ensino. Nes
ta edición os temas que· tratarán os_ 
obradoiros serán: Música tradicional; 
Danza tradicional; A Arte de modelar 
na escala; Actividade física e d~porti
v~; Escritura; Ortofori.ia; Expresión. 
dramática; e Fotografia. A c'onferéncia 
inaugural, Á identidade galega, será 
impartida polo profesor Marcial Gon
dar, e clausuraranse as· xomadas coa 
actuación de _ Uxia. Ademais 'tealiza
ranse os Paseos Pedagóxicos por diver
sas zonas cJ.a xeografia galega sob o te
ma das bioinvasións en diferentes 
meios, incluíndo prática de piragüis
mo. As xomadas e os paseos .están ho
mogados pola consellaria de Educa
ción. 

CONCURSO DE POESIA 
"ROSALIA DE CASTRO" 
A asoéiaeión c~ltural Rosalía de Castro 
de Cornellá· (Barcelona) organiza a 
XV edición'· deste conc.urso en lfngua 
galega no que ;e poder¡í participar c,on 
poemas, cun máximo de-100 versos e 

.• 

Qll mínimo de 30, e tamén se admiten 
conxuntos de temática comun non 
excedendo- os 100 versos. o poema 
haino que mandar antes do 30 de Ou
tubro por triplicado ao enderezo da 
asociación ( r/ Federico Soler 71). O 
sobre que contefia o poema non debe 
facer referéncia nengunha ªº autor e 

·. acompañarase .doutro sobre pecho, no 
interior. dó. que deben.constar os dados 
e ,no exterior o primeiro verso do poe
ma. Os prémios serán 3: uii de 
150.000, outro de 60.000 e \:111 terceiro 
de 40.000 pta. Máis información no 
telf. 933 751103. 

ÜALICJA .SONSFOLK 
Sons Galiza Comunicación convoca es
te certame no qu~ todos os grupos e 

· solistas de música celt:i, folc, ou popu
lar galega, instrumental ou cantada, 
van póder participar, sempre que se 
use a língua galega. Os grupos-(} artis
tas (nunca excederán o número de 8), 
deben enviar unha gravación antes do 
10 de Xullo a San Salvador de Muxa 
s/n, 27192, Lugo. Agravación será de 
4 temas e no exterior da mesma· figu
rará un lema. Nun sobre fechado, hai 
que remitir os dados do grupo é o en
derézo dun responsábel. Nunha pri
meira rolda o xúri vai escoll'er un má-

_ximo :de 16 grupos e distribuiraos en 
grupos de catro. De entre eses escoma
dos haberá que escoller un por cada 
grupo para dasificarse para a rolda se
guinte ·e pasará final do concurso. Pa
ra poder participar, os grupos non po
derán ter asinado· contrato nengun e 
os catro finalistas asinarán con Sons 
Galiza. O gañador gravará u.; disco 
que se distribuirá a nfvel estatal xunto 
con 300.000 pta. Os restantes-clasifi
cados gravarán tamén un disco con 3 

_ temas cada un e 50.000 pta. Máis in
formación en www.sonsgaliza.com. . ~ 

ACAMPALfNGUA 2001 
A Mesa pola Normalización Lingüística 
ten aberto o prazo de inscrición para 
este cargpamem~o de verán, no que po-

. derán participar crianzas de 8 a 14 
anos, e que este ano vaise desenvolver 
en Sarreus entre o 19 e o 29 deXullo. 
O eixo central deste campamento será 
o de achegar a lfngua e a cultura do no
so pafs a unha franxa de idade na que 
precisa de especial atención. Dentro 
das actividades de lecer e de dinamiza
cion lingüística haberá roteiros, safdas, 
obradoiros, veladas, deportes e xogos 
con especial atención á reflexión e au
to-análise dos comportamentos lingüís
ticos. A a~ociadón de tempo hbre 

,. 

"Mistura", cunha grande experiéncia 
neste tipo de actividades, é a que pre
para as actividades. Máis información 
no 981 563 885 ou no Campo do Cru
ceiro do Gaio 7, 12 , Compostela. 

FESTIVAL TERRA E LfNOUA 
Organizado pola fundación Artábria o 
Venres 29 e Sábado 30 de, Xuño en 
Narón, no Mufño do Pedroso. De ca
rácter multicisciplinar, haberá acrua- . 
cións, re12resentacións teatrais, circo 
popular, xogos populares e concursos. 
Ademais atraccións de feira e venda 
de artesana to. T amén haberá tempo 
para as charlas de debates, asi coma 
para un certame poético adicado a 
Uxio Novoneyra no que participarán 
Lino Braxe e J.uis Ma~ás. O festival 
dará comezo co pregón de Vidal Bola
ño e no festival musical actuarán 
Amacuca, MXDXR, Zinza e Sexfolia. 
Haberá unha zona de campismo que 
contará con todos os serviros, incluso 
con Casa das Crian~as para coidar· e 
entreter aos máis novos con xogos e 
outras actividades. Todo co obxectivo 
de promover a cultura galega e os va
lores solidários e fratemais . Máis in
formación sobre horarios e inscricións 
en: www.ieg.com.br ou en www.festi
valartabro.hpg.com. br. • 

· tecturas é o título da mostra 
que poderernos coñece~, 
até o 29 de Xullo, no Audi
tório de Galiza ate o 29 de 
Xullo, adicada á obra deste 
criador, considerad_a por 
mqitos como a máis impor
tante contribución realiza_. 
da á arquitectura do noso 
tempo. Organizada pola • 
Fundación Barrié en cola
boración coa ETS de Ar;' 
quitectl)ra da Coruña, está 

'autorretrato como leit-motiv. 
Nesta ocasión terá como re
ferencia o Pórtico da Glória 
e os pecados capitais, os mi• 
lagres do Apóstolo e a de
voción galega ás ánimas. 

patrocinada.polo Consello 
da Cultura Galega, Unión 
Fenosa e a Universidade 

Valga 
•MÚSICA 

DEBUXOS 
REANIMADOS 

• CONFERÉNCIAS 

PSICOLOXIA 
CONSTRUTIV A 

· comisariada por Pedro de 
Llano e coordenada por 
Plácido Lizancos. 

ZHANG _HUe.N 
Até o 8 de Xullo no Museu 
das peregrinacións, exibirá 
as suas obras máis represen
tativas realizadas na C.hina, 
New 'York, ,e Bélxica, ade
mais dunha escultura, re
presentación de si mesmo. 

EFRAIN ALMEIDA 
Primeira mostra individual 
deste brasileiro no Estado 
t~mando como referéncia a 
iconografia de Santiago 
criará unha série específica 
para a sua mostra no 
CGAC, que poderemos 
contemplar até q 8 de Xu- . 
llo. As obras, tallas en ma
de ira de escala reducida, 
evocan lendas populares, 
epiSódios bíblicos ou anéc
dotas persoáis, aportando 
un toque de ironia que se 
acentua ao descobrir o seu 

P AMEN PEREIRA _ 
Gabinete de traballo, o en; 
contro coa sombra é o títufo 
desta mostra .retrospectiva 
da ferrolana qu'e -contempla 
obra desde os princfpios 
dos 80. A poética que des-

- prenden os seus traballos: · 
pintura, escultura, obxec
tos e instalacións porase 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 suízo, 
que inclue unha retrospec-

r tiva de instalacións inéditas 
- re~lizadas para a mostra e 

con relación co próprio edi
ficio. Pintor, escultor e fo
tógrafo, usa os libros como 
matéria prima para cons
tniir ou arremedar obxectos · 
e paisaxes. As solucións de 
ton post-miminal adquiren 
unha ~onfiguración pictóri
ca nese xogo cromático. 

ANOITEESTÁ 
V ARRIDA DA TERRA 
.Mostra con motivo do ses
quicentenário da aparición 
da luz electrica no Estado, 

· Compostelá, na l¡;re:xa da 
Universidtule . Até o 30 de 
X uño. 

•TEÁmo 

EsPANTOSO 
A produtora Mohicania, 
traenos este teatro feíto de 

- ritmos e xestos, sen pala
bras e valorando o detalle 
por riba do conxunto. Un
ha mestura de clo:wn mudo, 
mimo e .teatro visual que 
reivindica o sabor doce da 
inxenuidade. Os Venres 22 
e 29, ás 23 h. na sala Nasa. 

CONlRÁ TINOS 
POR FAVOR 
Oe novo o cabaré, da man 
de Camila Bossa e Marta 
Pazos na Nasa. Un espec
táculo que aposta pola sin
xeleza, polos pequenos for
matos, para lograr un teatro 
1ibre de ataduras que poida 
chegar a todos os recantos 
oride poida atapar un espec
tador. O Sábado 30 ás 23 h. 

CAPRICHOS 
DE CERVANTES 
Teatro Galileo levaráa a 
cena o Xoves 21 e Venres 
22 no teatro Principal.. 

Tri.ves 

Grupo de pop-rock de · 
Pontevedra que serve para 
inaugurar a tempada de ve
rán da Casa Vella, en 
Campaña, o Venres 22 a 
partir das 11 da noite de
baixo da viña desta taber
na, que todos os anos orga
niza en Xullo (este ano o 
20) a Festa da Casa Vella e 
da que darán máis infor
mación. 

Vig~º----
•ACTOS 

SEMANA DO ORGULLO 
LESBIGAI 

Ciclo no que se enmarca a 
charla Qué nós di a an• 
gustia e cómo manexa· 
la, da man de babel As· 
chawer o Martes 26 ás 20 
h. na Aula S6cio-Cultural 
de Cai.xa Galicia. 

ALEIDO~OR 
Seminário organizádo pola 
Agrupación de A vogados 
Novos, o Xoves 28 e Ven
res 29 ás 1 O h. con inscrip
ción prévia, no Auditório 
Municipal. 

• EXPOSICIÓN$ 

BG WII.DLIFE 
PHOTOGRAFER OF YFAR 
Máis de cento vinte imaxes, 
que incluen as fotografías 
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 mostta 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 Cultur:al Caixanova 

E.n ·Pé de Pedra en Sao.ti.ago 
•MÚSICA 

ALBERTO CONDE -
Dará un concerto o Do
mingo ·24 no Auditóti.o 
MunicipaÍ. 

Organizada por LEGAIS en 
colaboración co Concello; 
haberá distintas actividades. 
Comezou o pasado Xoves 14 
e continua coas conferén
cias, o Xoves 21, ás 20:30 
Matrimónio entre persoas 
do mesmo sexo. Hiatória 
e estado actual da cues .. 
tión, por J.A. Herrero Bra. 
sas; o Venres 22 á mesma 
hora O cinema diante e 
detrás da cámara, desde 
dentro e fora do 3nnário, 
por Marta Balletbó-Coll. 
O Venres 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 
entrega dos prémios Le· 
gais e Degais 2001, no Ho
tel Palacio de Vigo. 

EMfDIO GUERREIRO: 
100 ANOS DE HIS'TÓRIA 
Na Casa Galega da Cultura 
podemos atopar esta mos
tra até o 30 de Xullo. 

Autodefinese como Festival Jn, 
terruzcicma1 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 libre 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 
Pun_to! Danza Teatro (Sevi
lla) apresentarán Jaµ)a de Gri· 
llosnoCGAC. AsOh.Au 
Ments (Palma de .Mallorca) ce~ 
nificarán El viaje Tarambana, 
na Carballeira de Sta. Susana. O 
Sábado 23 ás "13:30 Lapsus 
Dan::r;a (Barcelona) cenificará 
Zoom na Praza da Qumtana. Ás · 
18 h. Tetesa Nieto en Com .. 

pañia cenificará &-dos no Par-, 
que de Bonaval. Ás 20 h. ¿Qué 
tal estás·? (Canárias-Alemañ'a) 
levará a cena. ¿Qué tal es~s? 
we don't have video yet, 
diante do Convento· de Bona
val. Ás 22 h. El Punto! Daru:a 
Teatro conJau.Íá de Grillos no 
CGAC. Ás O h. a Coo1pagnia 
Bassiili 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 dian
te do Convento de ·Bonaval. Ás 
18 h. Mal Pelo estará coa sua 
Canción para Santiago (can· 
t;ión 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 Com: 

· pagnia Bassini Bruni levará ao 
Paseo da Ferradura Tanga::r;. Ás 
O h: Lapsus Danza cenificará 
Zoom na Quintana. E este ·mes-

rilo lugar serve para o peche do 
festival, ás 0:30 por El Punto! 
Dan::r;a Teatro cunh1:1 exhibi· 
ción de hip-hop; • Tui 

• EXPOSICIÓNS 

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

ROBERTO ÜLEZ. -
- FERNÁNDEZ 

Obra Gráfrica / Prints titula 
a mostra de pinturas que 
inaugura o Sábado 2 de 
Xuño, na galería T risquel e 

. Medúlio, ás 20:30 horas cun 
mini concerto a cargo do 
Coro de Cámara Tempus. 
Até finais de Xuño. 

•CINEMA 

LA. WITHOUT A MAP 
O Luns 25 no Auditório 
Municipal será proxectada 
esta fita, ás 20:30. 

CASTELAO E OS 
IRMÁNS DA LIBERDADE 
Filme que se vai proxectar 
no C.C. Caixanova o Xoves 
28 ás 20:30. 

VÍDEOS DE CIÉNCIA 
FICCIÓN 
IV ciclo sobré este tema, 
organizado polo Colectivo 
"Nemo", no café Uf (rua . 
do Pracer 19). Este Xoves 
21 poderemos ollar Ulti· 
matum á Terra (1951, 
b/p, de Robert Wise). Re
ali:ian tertúlias tddos os 
Xoves e proxeccións o 12 e 
32 Xoves de cada .mes. 

LIBROS PARA SOÑAR 
Nesta libraría (Triunfo 1) 
poderemos atopar até finqis 
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 Alícia Suáre::r;. 

PATRICIO CABRERA · 
Na galeria Ad Hoc teremos 
unha mostra da pintura deste 
sevillano até o 30 de Xuño. 

MARTA ARMADA 
Até o 27 de Xuño na-. gale
ria Visual Labora (López de 
Neira, 5) ternos unha mos
tra do seu traballo. 

FRIDAKAHLO 
A cervexaria A Popular 
(Elduayen 40) mostra unha 
série de serigrafias sobre 
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La mujer de 
. negroé 
representa- · 
da este Xo-

ves 31 no 
teatro Fraga 

de VIGO. 

A Rede 

LOURO 
www.louro.org 

cartón de autoretratos da 
artista até o 2 de Xullo. 

ÍNDIOS E ESQUIMÓS 
As culturas indíxena's de 
América do Norte van ter 
un espazo na Casa das Artes 
até o 1 de Xullo. Organiza
da pala Fundación La Caixa 
e o Concello, e producida 
polos Museus Reais de Arte 
e Hist(iria de Bruselas, ofe
rece unha mostra da diver
sidade cultural de aquelas 
povoacións ao longo duns 
2.000 anos da sua história. 

VrsróNS FRONTElRIZAS 
DA NOVA FOTOGRAFlA 
Refrrese á fotografia galega, e 
é unha mostra artellada polo 
Centro Galego de Artes da 
[maxe con máis de cincuen
ta obras que representan as 
últimas tendéncias no pafs. 
Con obras de Xoán Anleo, 
Vicente Blanco/Salvador 
Cidrás, Vari Caramés, To
no Carbajo, Calos Nieto, 
Simón Pacheco, Alberto 
Varela Ferreiro e Manuel 
Vt1ariño, podémola coñecer 
na Fundación Laxeiro até o 
15 deXullo. 

Páxina dedicada á parróquia do mesmo 
nome no concello de Muros. A páxina, 
fundamentalm nre fot.ognifica, inclue v.is
ta~ do mont Louro, dru. praias da locaUda
J en 1nvt:rno e en v tán, infutmadón. so
bre a grand canticladc d petroglifos que 
conserva e un álbum de fot antergas. • 

PERSOAS QUE 
ESTIVERON NA CADEA 
T rátase de amasar as teste
muñas e vivéncias destas 
persoas. Na Cava dos ratos. 

• LEITURAS 

DESCARGA 
DE PALABRAS 
Repichoka poética, espazo 
aberto para recitar ou ler os 
teus textos, na Cova dos 
Ratos o Venres 22. 

•MÚSICA 

MANO AMANO 
Guitarra e voz; concerto o 
Sábado 23 ~ 21 h. por 300 
pta. na Cooa dns Ratos (Ro
mil 3). E o Venres 29 ás 22 
h . Arte Nut oferece un 
concerto neste mesmó local. 

•TEATRO 

UN OUTRO FAUSTO 
Da · man de Teatro de 
Ningures subirá ao cená
rio o Xoves 28 e Venres 29 
no C.C. Caixanova. 

MOARE 
' Dentro da Mostra de Arte 

Escénica, que ~a chega ao 

seu fin ternos as seguintes 
tepresentacións: o Xoves 
21 La mujer de negro, de 

. Susan Hill, no teatro-cine
ma Fraga ás 20:30. E o Xo
ves 28 La Bella Helena, 
de J. Offenbach, no Audi- ' 
tório· Quiñones de León ás 
22:30. 

Vilaboa. 
•MÚSICA 

NOITAREGA 
A Casa dns Druidas acolle, 
o Sábado 30, o concerto 
<leste grupo folc das 23:30 
h. en diante. 

Vila de Cruces 
•MÚSICA 

ZEN ZAR 
O grupo rockeiro de Cerceda 
presentará as novas compofil
cións do segundo traballo, 
T odn vai ben, na discoteca 
Clave a partir das 12:30 da 
noite con entrada de balde. 

Vil alba 
• EXPOSICIÓNS 

GARMENDIA 
Mostra as suas esculturas 
no Parador da vila. 

Barcelona 
•MÚSICA 

CRISTINA PATO 
A gaiteira ourensá toca en 
Hospitalet o Venres 29. 

Segovia 
•MÚSICA 

MUTENROHl 
O grupo focl ourensán dará 
un cocerte o Venres 22 . . 

Porto 
•MÚSICA 

NOVAS TENDÉNCIA 
DO JAZZ EUROPEU 
Maria Joao & Quarteto 
de J oe· Zawinul, encentro 
inevitábel, as tendéncias 

A ,,, .. dbl'd . . nunc1.os ·.e· :,,a :, e 
• . Vendo furgoneta Ford Transit ~-
409, 11 anos. Sen tarxeta de tanspor:. 
te. 650421771 . 

• Busco casa com flnca ,fechada 
para alugar pela zona de Tlii ou 
aforas de Porrinho. lmprescindível 
admitir cam. Teléfone de contacto 
636 566155. 

• Santiagués de 30 anos, residente 
en Vigo, desexa coñecer mozas de 

. idade semellante para amizade. 
Telf. 658 655 472: 

• Camisola coa legenda "Um outro 
mundo é PO!>Sível" impressa a tres 
tintas sobre fundo de-várias cores: 
azul, cinzento, castanho, verde ... Tal
has M, L,4 XL e XXL. Prei;:o: 2.000 pta. 
gastos de envio incluídos (paquete 
azul de Correios con entrega a domi
cílio). Encomendas a Fundacom Artá
bria, Apdo. 570, 15.480 - Ferrol. 

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

- ·• Buscamos vlollnista, segunda 
voz vemlnlna e .frautlsta para gravar 
disco. Razón no telf. 677 229 434. 

• Alúgase apartamento en Camota, 
a carón da praia para 4 persoas: 1 m 
quincena de Xullo, 65.000 pta; 21 quin
cena Agosto, 80.000 pta. Telf. 981 761 
144 (de preferéncia pola noite). 

• A asociación cultural Caleldos
cóplo de Vigo xa ten un sitio na rede 
onde se poden consultar todas as ac
tividades que realizan na Cova dos· 
ratos. www.freespeech.org/caleidos
kopio ou caleidoskopio@lettera.net. 

• Xa está á venda a Unldade Di
dáctica do Museu do Povo Galega_ 
adlcada aos cantelros, de Isabel 
Méndez Loxo 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 as9ciación 
Maximo Gorki. Información no telf. 
986 224 457 de 17 a 19:30 ou na R. 
Arxentina 17, 211 esqü .. 

• Grupo de música Irlandesa oferé
cese para tocar en baiucas, tascas, 
festas e outros actos sociais. As per
soas interesadas poden chamar aos 
telf. 620 143 494 / 981 560 159. 

· • Xa está á venda .o cademo: "Ache-

: 

gamento a Segunda Repúbllc~ en 
Ordes. Artigas, documentos orixinais, 
denúncias. .. Por cen pe50s máis gas
tos de envio. Pedidos a : AC "Obradoiro 
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. Chamada ao ·telf. 981 
57 4 635 ou ben mandar mensaxe a 
mesiasgaliza@hotmail.com . 

• Alúganse cuartos na zona da Pra
za Roxa en ·compostela. Noites ou 
meses completos. Telf. 61~ 065 527. 

• Lantanla estr.ea nome e endere
zo na web (Ylww.lantania.com}. Xa 
está na internete a nova edición. 
Ademáis edicións ántigas e foro . Ex
presa a t~a opinión. 

• Profesor de formación vial oferé
cese para traballar en auto-escalas de 
toda España,. José. Telf. 91~760 723. 

• Vendo taberna-pub tole funcio
nando, a 5 Km. de Bueu, con casa 
de pedra .restarurada coo calefacción 
·e amoblada, terreo de 500 m2 e ·ma
nancial de agua. Telf. 600 717 628. 

•Particular vende Cllo 16 V do ano 
1992, impecábel. Razón no telf. 981 
128 6_30 polas noites. 

• O grupo Pozo de Ideas busca 
"voces". Este colectivo literário reú
nase na R.U. Monte da Condesa (Sa
la de Ensaios, 22 andar) de Santiago, 
para lar e talar de diversos temas. Es
tamos ·a prepara a publicación dun li
bro e vários recitais. Achégate ás reu
nións (Luns ás 22 h.) ou chama ao 
telf. 658 486 603. (Marga Espiñeira). 

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

• Selos ngvos; con ou sen goina, .usados_ 
mundiais e tarxetas telefónicas novas ou 
usadas. Merco. Libros de EXB, BUP, 

· COU, maxisterio, leitura Vendo baratos. 
Jose. Apdo. 32 004, 28CJ80.Madrid. 

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

• Vendo forno xiratório, para pana
daria ou confitaria, de catro metros de 
diámetro. Dous anos de uso, en perfec: 
to estaáo. Funciona con leña ·ou. fuel, 

incluído roecheir6. 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 morte do crego na
cionalista Mancho Valcarce. Os intere
sados en recibilo, de balde, poden soli
cítalo a: Asóciazón·Cultural "Obradoiro 
da História", apdo. 42, 15.680, Ordes. 

• Véndese piso na Travesia de Vigo 
(Vigo) de 111 m", todo exterior, alto, lu
minoso, 3 cuartos, 1 despacho, cociña 
nova, calefacción individual, garaxe e 
·trasteiro. 18,6·millóns. Telf. 986 378101. 

• A peña deportivista Pardo de Ce
la tén á venda camisolas, puchas ... 
coa simboloxia da equipa branquia
zu l. Tamén organizamos viaxes en 
auto-carro a Riazor. Máis información· 
no próprio local social : Bar San Pe
dro, Correlos 19, Mor Alfoz (Lugo) . 

• Alúgase casa amoblada por tem
padas na Ribe.ira Sacra (Nogueira 
de Ramuin). 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 -144151 e 
686 307 543, de 18 a 20 h.e todo o día 
respectivamente, ou no Apdo. de C0-
rreios 24 c.p. 15.080 da Coruf.ia. Correo 
electrónico: milhomes53@latinmail.com 

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

• Técnico de son con experiéncia 
busca traballo nese campo ou do que 
sexa. Dispo_nibilidade total de mobilida
de xeográfica. 981 20_0 229, ~érgio . 

• Alugo piso en Compostela totalrrien
te amoblado. Tres cuartos, 2 baños e sa
la .. Frente ao Hipercor (bairro do Resta:
llal). Telf. 639129 585/981578070. 

• Meréo mónecos Geyperman, Ma
delman, e Scalextric. Non importa o es
tado. Pago moi ben. Telf. 699 59<J273, 

• Para non ter que emigrar ás Ca
nárias, diplomado en primária busca 
calquer traballo na Galiza: Manuel, 
telf. 616 354 911. • 

que confluen nas suas mú- XX rasurado ás mans dun re- concerto o Sábado 23 ás 1 O Lounge Li.zards o Sábado 
sicas -xeran tantos mecanis- xime castrador, este movi- da noite. no Tivoli (Avda. 30 de Xuño e 1 de Xullo. 
mos de sobreposición que mento ficara na história co- da Liberdade 188). N este Na Esta~ao Ferroviária de 
antever un momento como mo modelo de vanguarda mesmo lugar e á mesma ho- Sta. Apol6nia a New Orle· 
este é desde logo un farto catalizador da produción ar- ra será o concerto de Sons ans Jazz Band.o Xoves 21 
prazer, o Venres 29 no Co- tfstica das xeracións s€guin- do Tempo e.Quarteto de ás 18; e na Estcu;an Ferroviá-
liseu dn Porto. tes. Dacosta, Marcelino · Saxofones de Amster· ria dn Oriente, o Xoves 28 ás 

Vespereira, Femando de dam o Luns 25. Mais; no 18 horas estará a Big Band 

Lisboa Azevedo, Jorge Vieira, Centro Cultural de Belem, de Claus Nymark. ·No 
Femando Lopes, Cruzei. no Bar Terr~o, - estarán ás que se refire ao pop-rock, o 
ro Sei:xas, son alguns dos 19 h. Gershwin & Porter Mércores 27 teremos· no 

• EXPOSICIÓ~S moitos nomes que · aparecen Groove o Xoves 21; Carla Cais do Gás a Cool Hip· 
nesta mostra. Pinto o Luns 25; e But• noise, Zion Train e Mad 

SURREALISMO tertly Grooves o Mércores Professor; ao dia seguinte 
EN PORTUGAL •MÚSICA 2 7. T amén no Centro Cu!- a Hipnótica; e ao seguinte, 
Movimento de ruptura fron- tural de Belem, no Grande é dicer o Venres 29, ao DJ 
te a un modernismo tímido . CHARLIE HA.DEN Audit6rio, será a actuaci.Pn Cmzzfader. Estas attuadóns 
dos primeiros anos do século E Ricardo Rocha dan un de John Lurie e The a partir das dez da noite. + 
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O. Compostela ponlle fin á sua época dourada e retorna á 2ª diVisión B 

Deportivo e Celta aproban todas ~n .Xuño 
B '* CÉSAR LORE~ZO GIL 

Cos deberes feítos chegan ao · 
final de CL!rso .. as equipas ga
legas da primeira divisióo. ·o 
Deportivo asegura a sua parti
cipación na Liga de Campións 
da próxima tempada.e o Celta 

, ~ntra por cuarto ano consecu
._ tivo na Copa da Uefa. Todo o 
.contrário fixo o Compostela, 
que se despediu da elite logo 

· dunha década na que San Lá
záro foi case tan importante 
coma o Apóstolo Santiago. 

Sen présas e con boa letra aca-
'. baron a liga o Celta e o Deporti

vo. Os vigueses . cumpriron o 
seu obxectivo de entraren entre · 
os seis ·prim·eiros, pese a u_n 
cerne de campiónato nefasto. 
Os da Coruña aturaron moi ben 
a resaca do seu primeiro título 
de liga e .só tiveron no multim.i
llonário Madrid de Luís Figo un 
rival á sua altura. · 

Na Coruña permaneceu o sen
tidiño da triunfal campaña pá
sada. Mália ao estarzo que su-

, puxo a Liga de Campións, na 
que os deportivistas chegaron a 
cuartos de final, Javier lrureta 
soub9 manter as posicións de 

¡" cada liña de combate e asegu
rar o triunfo. Os branquiazuis 
volveron contar coa eficácia co
mo. a sua maior virtude. Os 
máis de 2.000 millóns pagos 
por Diego Tristán convertéron
se en rendíbeis. O sevillano 
marcou 1.9 goles e perfílase co
ma un dos máximos valores do·_ 
futuro, ben como xogador ·do 
Deportivo ou como opción para 
ei:1cher as arcas do clube. 

Éverton Giovarie!la .(en primeiro plano) e Juan Carlos Valerón deixaron pegada no mecliocampa~ de Celta e Dépor.· MIGUEL RIOPA 

longa tempada que iniciou éoa 
Copa ln.tertoto hai 1 O meses. 
Co tempo, o c~dro .conseguiu 
adaptar.se, acha_r o model.o ae 

Ao 'seu carón, dous veteranos ·. ·xogo máis axeitado e ·resgatar 
qúe seguen a ilústrar as ·suas ..;..alomenos .ao xéito das som-
cicatrices con partidos lumino- bras da caverna de Plafón- · 
sos: Roy Makaay e Djalmir:i·h~. aquel futbol alégre -_e especta-

:Y. O holand~s, que empezou le- é::ülar que fixo -famoso o clube 
sionado o campionato, é coma céltico eh toda Europa. 
un aparello de precisión. De . . . 
pouco vale ql.Je as defens_as, .. !\la re~~rr~cc1ón t1y~,ron · ~01to 
·ne chanten os dentes e que os ·:. qu~ d1c1r Most.ovo1 . e Gusta_v~ . 
porteiros soñen con el. Pouco L~pez. O ruso ~aceu coa v1-
a pouco vai gañando a con- s1on do axedrec1sta e o p_ulso 
fianza dos rivais coa· sua cara ~-· -~~--,,-

de coítado e ao final mete 
·- dentro case que· todos os ba

lóns que toca. 0-brásileiro ten 
un compromisó coa arte do 
futbol, un intento de ser gran- _ 

· de no que avanza minuto a mi
nuto, perfilando cada movi- _ 
mento e chegando a porse ~ 

. aborrecido. cando non .co·nse-
gue o se.u obxectivo. · 

Donato merece xa qua,-os afei
. · zoados galegas memoricen o 
·"'~ seu nome para sempre. Se o 

seu físic.o aguanta, chegará 
aes 40 anos fresco coma unha 
rosa, gañándolles aos diantei
ros nas suas carreiras na área 
coma cando tiña seis anos 
menos. 
i 

Traxicomédia en Balaídos 

En que posta acabaria o Celta 
sen a focha do framo final da 
primeira· vólta? Está .claro que 

, . .a Uefa pareceria daquela un 

do xogador de póker, posue a 
habeléncia do bailarin e a 
planta dun heroe do realismo 
·soCialista. Nos seus ombreiros 
cabe todo o discurso futbolísti
co do Celta e cando se inspira 
fai evolucionar o futbol. O ar-· 
xenfino n·eto de galegas é es
pabilado e valente. Prefire o 

, tisco dun sopapo a pasar sen 
a glória dun beixo roubado. 
Fai. da ·banda esquerda un feu
do 'privado no que marca fron
teira e emite moeda própria. 
cada Domingo.' 

p r é mi o me n Q r. A equipa de A traxédia do Compas Tivo o •eu cénit cando o cadro se fechou nos vestiários para 
~,./' Víctor Fernández l?agou cara a _ reclamar as pagas atrasadas. A. PANARO 

Féchase o círculo 

A alegria pela salvación do 
Rácing de Ferrol desluciuse 
polo anunciado desastre do 
Compostela. A xestión de Ca
neda acabou por dar os seus 
froitü's e nunha tarde maligna 
en Elxe esfarelouse todo o tra
·ballo de case dez anos por 
converter os albiazuis na ter
ceira equipa de Galiza. 

As bágoas de Nacho, Fabiano 
ou aellido fechan o eírculo que 
nacera na chúvia de champaña 
que acompañQu o ascenso á 

, primeira división. Agora pare
·cen estampas moi vellas aque
las de Fernando Castro Santos 
con bigotón e chándal. 

Ao final, as vidas paralelas en
tre o Campos e o Xacobeo po
den separarse _para sempre. A 
capital galéga seguirá recibindo 
peregrinos e turistas, amames 

1 da história das vellas pedras. 
Esperemos que o tixolo de San 
Lázaro non acabe sendo vestí
xio de glórias pasadas; coliseu 

. inzado de musgo no ql,Je os 
máis vellos revivan aquel tamo-: 

_ so gol de Ronaldo ou a tunda 
que levou o Deportivo na era 
de Fernando Vázquez: 

" • • I 

No resto da xeografia futbolís
tica, resta por saber como 
arranxarán os méaios madrile
ños e a gran marca deportiv·a 
Nike a prórr~ga en segunda . 
división do Atlético de Madrid. 
Chama,ranlle Un añito en el in
fierno. JI parte? • 

A .guerra 
de troia e 
unhas turistas 
RAMmoFo~ 

Unha praia. Unhas turistas 
en traxe de baño. Un 
vendedor de souvenirs que 

comeza a contar un conto. Así se 
abre T antalus, a obra de teatro es, 
crita por John Barton e dirixida 
por Edward Hall, dous gurús da 
escena inglesa, e correpresentada 
pola Royal Shakespeare Com, 
pany e os americanos de Denver. 
Unha maratón d~ nove horas de 
representación, na que un se 
adentra no vello territorio dos 
mitos gregos, que nunca deixaron 
de explicar o home. 

A min fóronme afastando do tea
tro as malas representacións ás 
que asistín (un teatro sen escola e 
sen tradición non é un verdadeiro 
teatro, agás que xurdan persoas de 
talento, xenio, e moita vocación) 
e fóronme achegando outra vez a 
el as obras de Shakespeare, e estes 
malditos ingleses, que fan tan ben 
as cousas cando soben a un esce, 
nario. Xa vira as batallas e o cerco 
de T roía, pero agora estaba vendo 
a poderosa e ennovelada xeano, 
loxfa dos mitos pelexand? no es, 
cenario. 

Os personaxes clásicos levan to
dos máscara e, anque o estilo s~ 
modifica nalgunha das partes (so
bre todo cara ó final) aparecen 
caracterizados como nas antigas 
·traxedias. É case obsesivo velos 
actuar así durante tantas horas, 
transmitindo emocións mentres 
inÍaxinamos os rosrro que escon, 
den debaixo delas. A monta:xe vai 
sumando xéneros: desde o máis 
tradicional ó dos efecto.s especiais, 
como de guerra intergaláctica. 
Dous momentos inesquecibles. A 
entrada do cabalo entre as mura, 
llas ( dúas rodas enormes suxiren a 
súa magnitude) e cando Cassan, 
dra, convertida en escrava e con
cubina de Agamenón, quita a 
máscara atormentada, para deixar 
ver o rostro dunha muller fermo
sa. Pensei que este sería o tipo de 
teatro c9 que soñou o mellor 
Cunqueiro, pensei nos nasos en, 
trañables mercenarios do teatro 
de costumes. Pensei, incluso, en 
poñerme a rescribir eu, en clave 
actual, a nosa Crónica Troiana._. 
e fracasar como sempre. E no acto 
joyciano de ocupar un día enteiro 
da mifia vida cos mitos. Despois 
de nove horas, o coro volveu 
transformase no grupo das turistas 
americanas mm.ha praia do Medi
terráneo. Todo sucedera. E nada 
sucedera no tempo no que os ho, 
mes e os deuses andaban enleado 
nas mesmas guerras, nas mesmas 
incertidumes. A realidade foi, na
quel momento pasaxeiro, a loira 
do coro de turistas americanas 
que choraba de emoción ó reccr 
ller os aplausos dun público que 
fixera a heroicidade de estar aí. 
Despois .de moitos anos cumprira 
o soño de aparecer no escenario 
do, Barbican, cunha das mellares 

· compañías do mundo.+ 

Va L 

A cabouse o idílio interesa, 
do dos meios de comuni, 
cación co movemento de 

Seattle. Despois do sucedido en 
Gótell)burgo, pasaron a ser trata, 
dos co patrón do pensamento 
único;,...son "terrohstas" ou aprén, 
dices de tal. Detrás da violéncia e 
a mobilización só haberia anar, 
quismo e guerrilla urbana. Viva a 
liberd~de de pe~amento! t 


