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• O PP continuará coa 
mesma política antinacionalista 

• Zapatero descubre 
a 'oposición útil' 
baseada no 'estilo' 

• Llamazares colle 
o espácio da oposición 
socialista 

Mercedes Vázquez Saavedra 
Carmen Vázquez Pérez-Batallón 

Guía da Ribeira Sacra 
Completo guieiro para visitar unha 
das rutas sagradas de Galicia. Máis de 
cen fotografías a toda cor, accesos, 
situación, axenda de datos útiles, lendas 
populares, receitas de productos da zona, 
monumentos, restaurantes, aloxamentos e 
moitas cousa máis. 

* .... 
* .. 

Aznarnon 
resposta sobre o , . 
que ma1s preocupa 
aos galegos 

Ence/Elnosa: proceso á peste 
Que Ence/Elnosa contamina por terra, mar e aire 
sábeno todas as persoas que están condenadas a vi, 
ver na proximidade da fábrica e, segundo a inten, 
sidade do vento, ·as que residen a máis de vinte 
quilómetros dos seus fumes. Tamén o resenten 
dende hai ben tempo os traballadores do mar, sen 
necesidade de que unha auditora internacional 
contratada pola Xunta confirmase as cantidades 
insuportábeis de veleno que a fábrica deitana Ria. 

·Agora tamén o sospeita a Audiéncia de Ponteve, 
dra, cando decide, nun auto da sua Sección Pri, 
meira, non atender dous recursos de Ence/Elnosa 
contra a demanda popular por delito ecolóxico, 
apresentada pala Asociación Para a Defensa da Ria. 
A Audiéncia entende que a fábrica pode cometer 
delito ecolóxico por aire e por mar. 

Mália as millonárias campañas de publicidade que 

en repetidas ocasións anunciaron o final da canta, 
minación, o certo é que unha minoría engorda a 
canta dunha localización industrial inadmisíbel pa, 
ra a maioria e os filtros milagrosos e os cámbios de 
proceso son comos. Pasta ecolóxica en Ence? Unha 
semana de peche de Elnosa abondou para a empresa 
reclamar cloro, so ameaza de peche. O proceso se, 
gue e deberá comprobar se Ence/Elnosa cumpre co, 
mo di coa Lei. 

A Audiéncia cita a nove responsábeis de Ence/El, 
nasa por presunto delito ecolóxico. Catro son di, 
rectivos da fábrica de Lourizán: Xosé Garrido Seoa, 
ne, Xosé Manuel Seoane, Cándido T aboada Otero 
e Francisco Gil Mayoral. Os outros ou son proprie, 
tários ou están na dirección da empresa en Madrid: 

·Juan José Guibelalde lñurritegui, António Va.lcar, 
ce García, Juán Ignacio Villena Ruiz,Clavijo, Fer, 
nando Garcia Rivera e Pedro Blanquer Gelabert. + 



N2 993 -ANO XXIV 

•••••••••••• 
ANOSA TERRA 

Empresa Xornalística Editora: 

Promocións Culturais Galegas SA 

Consello de Administración: 

I'REs!DENTE: 

Cesáreo Sánchez Iglesias. 

CoNSELLEIRO DELEGADO: 

Xosé Femández Puga. 

VOGAIS: 

Xosé M1 Dobarro, 
Alberte Ansede, 

Antolin Femández, 
Manuel Velga, 
Bleto Alonso, 

Xan Costa, 
Xan Carballa e 
Miguel Barros. 

SECRETARIO: 

Xan Piñelro. 

Director: 

Alonso Elré López 

Redacción: . 

Gustavo Luca de Tena, 
Xan Cart>alla, Manuel Veiga, 

Horácio Vlxande, 
Arantxa Estévez, Carme Vldal, 

Paula Bergantiños, 
César Lorenzo Gii. 

EDICIONS ESPEC!AlS: 

Xosé Enrique Apuña 

~o DE MAQUETA: 
Xoselo Taboada. 

Colaboradores: 

MADRID: 

Manuel Seoane. 

BARCELONA: 

lria Varela. 

PORTIJGAL: 

Goncalo Nuno. 

SAN!DADE: 

Marta Alonso. 

Cm.TURA: 
Xoán M Estévaz, 

Celso López Pazos, 
Manuel Vllar, Lupa Gómez, 

óscar Losada, Gonzalo Viles, 
Xosé M. Elré Val, 

Xosé M1 de Castro Erroteta, 
Xesus González Gómez, Manuel 

Rlvas, Borobó. 

LECER: 

Eva Montenegro Plñeiro. 

Fotografia: 
Andrés Panero. 

Xosé Marra, 
Voz Notfcias. 

Ilustración: 
Xosé Lols, Pepa Carrelro, 

Calros Sllvar, Gonzalo Viles, 
Suso Sanmartln, Ana Plllaqo 

Vega. 

Xefe de Publicidade: 
Carlos Martfnez Muñoz 

publicidade@anosaterracom 

Xefa de Administración: 
Blanca Costas 

Subscripcións: 
Lola Fernández Puga 

subs.anosaterra@terra.es 

Vendas: 
Xosé M. Fdez. Abraldes 

Redacción e Administración: 
Rua do Príncipe 22, bab<o. 

._... 36202Vigo 
Apartado 1371. 36200 Vigo 

Edición Electróñica: 
www.anosaterra.com 

Teléfonos: 

REDACClON: 

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

lnfo@anosaterra.com 

ADMINlSTRAClON. SuBsc:RlPCIONS E 

i'uBUC!DADE: 

(986) 43 38 30• 

Imprenta: 
E.C. C-31958 

Depósito Legal: 
C-963-1977 -

ISSN: 
0213-3105 

Non se mantén 
correspondéncla sobre 

orlxlnals non solicitados. 

Está permitida a reprOduclón 
sempre que se citar 

procedéncia. 

"' o ·¡¡ 

'a z 
~ 

ESTA SEMANA 
ANOSATERRA ,1 28 DE XUÑO DE 2001 

DEBATE DO ESTADO 

Zapatero deu un perfil de centro e apenas entrou en cuntrovérsia con A:z:nar, entanto Uamazares conseguiu renovar a imaxe de esquerda de IU. 

lns~a~rase un bipartidismo que pretende abranxer pactos e desencontros 

Aznar e Zapatero apresentan 
a mesma alternativa política 

-0- AFONSO EIRÉ 

Non existiu debate. Aznar mostrouse, coma sempre, prepotente e desprezativo coas minorias, negán
dose· a render contas, e Zapatero renunciou non só a esixirllas, senón a expoñer unha alternativa dife
renciada no que calificou como "oposición últil". Só IU, PNV e BNG tentaron un verdadeiro debate. 

elébrase hai duas semanas un
ha folga xeral contra o Governo 
con evidente éxito e só o depu
ta do galego Francis~o Rodrí
guez se refiriu a ela. E todo un 
síntoma do que foi o debate do 
Estado, por onde vai a socieda
de e por onde discorren a maio
ria dos partidos políticos. 

O lider do PSOE, José Luis Ro
dríguez Zapatero, partic~a no 
seu primeiro debate e puxo en 
cena a "nova forma miña de facer 
política". Zapatero xogou co tono, 
empregando unha linguaxe perto 
dos cidadáns e tran.smitiu seguri
dade e confianza baseada na sua 

imaxe, renunciando a ler o discur
so para mostrarse máis solto. 

Pero o "novo estilo" forma, ao 
mesmo tempo, parte consus
tancial da sua "poi ítica perma
nente de acordos" co PP, vol
tando a ofertarlle outros catro 
novos pactos: axudas á família, 
reforma do Senado, novas tec
noloxias e cuarto centenáro da 
publicación do Quijote para o 
"impulso da promoción cultural 
de todo o hispano". Con este 
estilo e con esta política; Zapa
tero aparece nos inquéritos co
mo millor valorado que Aznar, 
pero o seu partido, o PSOE, 

alónxase eleitoralmente cada 
vez máis do PP. 

Aznar e Zapatero repartirónse 
os papeis con bastante compli
cidade máis alá do "tono" e do 
"estilo". O voceiro socialista non 
quixo entrar en nengun dos 
grandes temas que podia per
xudicar a Aznar. Esqueceu to
dos os grandes asuntos que vi
ña criticando nos últimos tem
pos. Asi, despois de ter afirma
do que Aznar se carregara total
mente a pesca, non lle prestou 
atención nengunha. Tampouco 
mentou o sistema eleitoral dos 
emigrantes, por máis que fose o 

O bipartidismo excluinte de Aznar 
Aznar tentou mostrar no seu pri
meiro discurso, como hai un ano 
no debate de investidura, a facia
na centrista e dialogante. No de
bate con Rodríguez Zapatero, se
mellaba ter conseguido transmitir 
unha mensaxe de político dialo
gante, mália a maioria absoluta. 

Pero os demais voceiros puxeron 
de manifesto unha imaxe total
mente distinta do presidente espa
ñol. Xavier Trias, voce:ro de CiU, 
mostrou unha identificación case 
total co programa do PP, acusou a 
PP e PSOE de "considerar que 
para vertebrar o Estado chegan as 
duas forzas", pedíndolle que ten
desen pontes. Trias tendeunas, 
seguindo a política de Pujol de 
arrebañar competér]cias económi-

cas renunciando ás posición políti
cas. Afinnou que "a nosa visión ca
be dentro do estatuto e da consti
tución" e o único problema está en 
que se diferéncie entre "nacionali
dades e comunidades autónomas 
como recolle a Constitución". 

Llamazares recordoulle que 
·"non pode pedir o diálogo no 
País Basco e negalo no Esta
do", ou "ofertar diálogo e dicer 
que os pactos que se asinan co 
PSOE, sen chamar aos demais; 
están pechados". 

lñaki Anasagasti (PNV) referiuse 
a como o mesmo debate dá un
ha idea do "dialogante que é Az
nar'', ao converter as suas inter
vencións "nuns monólogos su-

perpostos", sen que se respeite 
ás minorias "que é o que carac
teriza ás democrácias". 

O voceiro do PNV calificou os 
acordos entre PP e PSOE como 

, "bipartidismo excluinte", acusan
do a Aznar de estar "rachando 
todos os equilibrios que fixeron 
posíbel a Transición". Recordou
lle, entre outras cousas, que Az
nar persegue internacionalmen
te ao PNV, cando foi este parti
do un dos fundadores da Inter
nacional Demócrata Cristiana. 
"O que nega o diálogo nega a 
solución", concluiu Anasagasti. 

F. Rodríguez acusou a Aznar de 
"demonizar ou desprezar con dog
matismo calquer análise da situa-

cabalo de batalla do PSOE nas 
últimas semanas. Esqueceuse 
tamén da folga xeral galega e 
das causas que levaron a con
vocala. Tampouco entrou na si
tuación basca e nas consecuén
c i as da victória eleitoral do 
PNV. Esqueceu Zapat3ro ta
mén dos problemas de Piqué 
ou dos meios de comunicación 
públicos e, igualmente da re
centísima intervención policial 
en Barcelona_ Foron os mes
mos temas dos que fuxiu Aznar. 

Procurou Zapatero, cunha políti
ca paralela á de Aznar nos gran

Pasa á pá:xina seguinte 

ción política que non lle sexa favo
rábel. Empéñase en mostrar a re
alidade do Estado español redu
cíndoa a un modelo bipartidista. 
Este formato antidemocrático é 
para vostede un ha obsesión". 

Tamén denunciou o voceiro do 
BNG o "sectarismo e desprezo 
das mi norias", acusando a Aznar 
de ter unha concepción da demo
crácia "que non reune tan sequer 
o mínimo respeito fonnal polo plu
ralismo político". Afirmou Rodrí
guez por último que "nos últimos 
meses pasamos por un periodo 
de autoritarismo sectário que le
vou a sua fóbia ao discrepante ao 
extremo de agriar as suas rela
cións cos tradicionais aliados do 
PP como a lgrexa Católica".• . 
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Vén da páxJna anterior 

des temas, marcar o seu camiño 
próprio a base de guiños ao 
0,7%, á família, ao retroceso so
cial, aos xóvenes, ás novas tec
noloxias, aos valores cívicos e 
democráticos como adubio da 
forma suave. A modernidade. 
Zapatero nen sequer sa atreveu 
a apresentar a sua proposta fis
cal, outro dos seus temas estre
la. Semella que a sua estratéxia 
é achegarse todo o que poda a 
Aznar para permitir o trasvase 
do eleitorado centrista, "sen go
ve rn ar, responsabilizarnos de 
España", afirmou Zapatero. 

Réplica de 
Gaspar Llamaz:ares 

A auténtica réplica a Aznar deu
lla Gaspar Llamazares. O coor
denador da IU, criticoulle a Az
nar que realizase un discurso no 
que non aparece nengun pro
blema económico no Estado 
nen tampouco na política exte
rior. Criticou a política privatiza
dora e de corrupción "que van 
intrinsicamente unidas" e pediu
lle que cese a Piqué, ao que se 
negou Aznar redondamente afir
mando que as imputacións son 
anteriores á sua entrada no Go
vemo. Tamén criticou Llamaza
res que non apresentase pro
xectos de paz para Euskadi e 
que reducise o mal das vacas 
tolas a un problema alimentário, 
responsabilidade das comunida
des autónomas e da UE. 

ESTA SEMANA. 3 
ANOSATERRA ~ 993 - ANO "1:1..IV 

DEBATE DO ESTADO 

Tamén puxo de manifesto Lla
mazares o autoritarismo de Az
nar e o medre dos contrastes 
sociais no Estado, así como que 
esteña a "criminalizar toda pro
testa e toda disidéncia". Califi
cou ao Governo español como 
"axéncia comercial das multina
cionais en América Latina", po
ñendo de manifesto que unha 
cousa é a macroeconomía e ou
tra a economía real, ao tempo 
que o acusaba de "renderlle va
salaxe aos EEUU". Por último 
lembroulle que "non habita no 
lugar político, o centrismo, que 
pregoa", senón que ten un ha 
concepción "absolutamente de
reitista". 

Axnar mantívose no ton monocorde habitual e sentiuse cómodo con Zapatero. 5ó UamC1%Gres, .Anasagasti e Rodríguez foron quen de focelo empregarse a fondo. Voz Noticias 

O PP non se move en Euskadi 
• 

José Maria Aznar e o PP tañen 
unha idea moi clara do que é 
España, "canovista", segundo 
Anasagasti, que tolera con des
gana a pluralidade. Unha idea 
que, segundo Aznar, pensan se
guir defendendo. 

que o deixen seguir coa mesma 
poi íttca que o levo u ao fracaso 
eleitoral en l;uskadi. 

ria dos grupos denunciasen un- que "ninguén ten o património da 
ha "involución autonómica". Constitución nen da sua inter

Llamazares colocou a IU, co 
seu discurso crítico no fondo e 
na forma, como se agarda dun 
partido da oposición, no lugar 
que abandonou Zapatero para 
aconchegarse o máls posíbel a 
Aznar, mimetizando ambas polí
ticas para, dentro de tres anos, 
situarse el como recámbio sen 
que se note o cámbio. • 

Primeiramente en Euskadi, onde 
Aznar se reafirma na sua políti
ca como alternativa ao PNV, 
mentres se nega ao diálogo pa
ra acabar con ET A. Un Aznar 
que lle pediu reiteradamente ao 
PNV que abandonase o "sobe
ranismo" e que agora demanda 

Por toda concesión, Aznar anun
ciou un "compás de espera para 
coñecer o que fai o /ehendakan"'. 
Se lbarretxe asume que o principal 
problema é o terrorismo, "non ha
berá nengun problema". Anasa
gasti contestoulle que "o tema bas
ca non só é o terrorismo de ETA". 

Aznar, como sempre, µtilizou a 
Constitución como escudo e co
mo bandeira, ainda que a maio-

Francisco Rodríguez desmontou 
a sua referéncia a que a política 
do PP se basea no pacto consti
tuinte, "porque poden existir ou
tros pactos constituintes e a pró
pria Constitución tamén se pode 
interpretar doutro xeito, de for
ma que sexa mellar para o con
xunto do Estado e para Galiza". 

Llamazares mostrouse preocu
pado pola idea de democrácia 
que ten Aznar, recordándolle 

pretación". Anasagasti, pola sua 
banda, púxolle de manifesto que 
o Estatuto tamén forma parte de
se pacto e que están para cum
prilo, recordándolle que o estatu
to basca, na sua adicional, deixa 
unha porta á autodeterminación, 
perguntándolle ao presidente es
pañol se aceita tamén o Título 
VIII da Constitución. "Para falar 
de Constitución con autoridade 
moral hai que cumprila e voste
de non a aceitou que~stamos 
nun Estado plurinacional". • 

r Segue a involución 
As eleicións bascas non lle serviron ao PP para 
realizar unha reflexión axeitada sobre a sua política 
antinacionalista. O debate do Estado deixou claro 
que Aznar vai seguir coa involución autonómica, 
situándoa nos parámetros de despois do golpe de 
estado do 23-F. Os recortes de competéncias, 
acochados na práctica con máis competéncias para 
todas as autonomías, sitúannos nunha nova Lohapa. 
Só que agora o PP non vai promulgar unha única lei 
de harmonización autonómica, senón várias, 
segundo os diferentes sectores, comezando polos 
orzamentos, que son os que posibilitan unha 
auténtica política autónoma. 

Un estado que cada vez perde máis competéncias a 
respeito da UE, tenta non debilitarse recuperando 
aquelas cedidas ás CCAA, comezando polas que 
teñen máis relación directa coa ideoloxia, para 
acentuar o carácter español dun estado plurinacional 
que o PP e Aznar se negan a asumir. Ensino e cultura, 

conxuntamente cos orzamentos, serán o cabalo de 
batalla dos populares fronte ás nacionalidades 
históricas. Tamén se nega a que estas teñan 
representación no Consello da UE como ocurre cos 
Janders alemáns. 

O PP estaba preocupado pala posición do PSOE a 
respeito desta involución autonómica. Mália aos 
posicionamentos de Pasqual Maragall e de Emílio 
Pérez Touriño, demandando un estado federal, a 
política de Rodríguez Zapatero de non separarse 
para nada da liña marcada polos populares, até 
mimetizarse nos principais temas, mostrando 
unicamente a faciana amábel, semella que os está 
a deixar tranquilos e coas mans libres. Velái o froito 
do modelo bipartidista que ambos defenden. 

Máis significativo que as referéncias á Constitución 
de Zapatero é que a sua proposta estrela sexa a 
celebración, para o ano 2005, dos 400 anos da 

! 

publicación de "El Quijote". Sobre todo polas ra~.óns 
dadas: "a promoción de todo o. hispano e un impulso 
cultural". Aznar, nen que dicer ten, aceitou 
encantado. ' 

A debilidade de CiU e Catalunya, con Pujol máis 
preocupado pola "pela" e por desmantelar aos 
sectores nacionalistas do partido para que siga 
idéntico camiño do seny que nos últimos 20 anos; 
facilítalle tamén as cousas ao PP. Pola contra, 
Izquierda Unida ten a cada máis unha postura de 
aceitación dun estado plurinacional. 

Para lograr esta política involucionista do Estado das 
autonomías, o PP necesita,perentóriamente non 
perder o Govemo galego. E a segunda grande batalla 
dun debate que o PP, por máis que o pretende, non 
vai poder pechar.• . 

ANOSATERRA 
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Negouse a talar da crise· pesqUeira, as 'vacas tolas'· e o problema do voto emigrante 

~nar ignorou os principais temas da economia galega 
Defensa do Estado plurinacional, dunha política ao servício 
dos povos e da maioria social, dereito á existéncia de Galiza 
coas suas especificidades e sen discriminación e denúncia da 
"desatención indiferéncia e discriminación guvernativas", fo
ron os eixos que centraron a exposición do Francisco Rodrí
guez. Aznar negouse a entrar nos principais problemas de Galiza. 

"Non valen interpretacións empí
ricas superficiais. Non estamos 
dispostos a asumir e acatar o 
deseño marxinal que nos quere 
manter ho servilismo". Asi rema
tou a resposta de Francisco Ro
dríguez a José Maria Aznar. O 
presidente do Governo español 
viña de esquecer na sua inter
vención calquer referéncia aos 
problemas básicos que sofreu 
Galiza durante este último ano. 

Non quixo referirse Aznar ao mal 
das "vacas tolas", nen ao proble-

. ma ao desmantelamento pesquei
ro e, ainda menos, ao problema 
do voto dos emigrantes,- tan de 
actualidade nos últimos dias. Az
nar, que se referiu sempre á Jun
ta de Galicia, afirmou que o Esta
do non maltrata a Galiza, que mi
llora no emprego, sbve nos inves
timentos e recebe axudas polo te
ma das arroiadas e, mesmo, vai 
rematar este ano as autovías e 
comezar o tren de alta velocida
de, que el mesmo poñerá a pri
meiro chanzo se ''teño tempo". 

Francisco Rodríguez puxo de 
manfiesto como o emprego sube 
en menor medidda que no resto 
do Estado, sendo maior a por
centaxe dos parados, malia ao 
envellecimento da povoación; co
mo as axudas prometidas polas 
riadas (ao sector marisqueiro e 
pesqueiro) eran case inexistentes 
e ainda non chegaron; como as 
autovías tiñan que estar remata
das hai máis de seis anos, se
gundo os convénios firmados; co
mo o tren de alta velocidade ch~
ga cando xa o teñen todas as co
mundades e pagado en parte po
la Xunta; como o ferrocarril inte
rior é o máis lento do Estado; co
mo ternos o nível de renda máis 
baixo, o mesmo que as pensións; 
como seguen emigrando os gale
gas, mesmo a Canárias ... 

Fronte a unha Galiza subsidiada 

apresentada por Aznar, o voceiro 
do BNG mostrouse disposto a 
que Galiza asumise a competén
cia plena en tributos; pois o siste
ma financeiro actual non é válido 

· para Galiza. Francisco Rodríguez 
puxo como exemplo que Madrid 
"reune a metade dos impostos 
que se pagan no Estado espa
ñol", porque o IVA e os impostos 
das sociedades ás empresas pá
ganse en Madrid mália a estar ra
dicadas noutras comundidades, 
por exemplo na Galiza. Aznar 
afirmou que "para iso están as 
políticas distributivas", afirmando -
que "o actual sistema de financia
mento benefícia a Galiza e o que 
estamos a deseñar tamén". 

Defensa do 
Estado plurinacional 

Francisco Rodríguez acusou ao 
Governo Aznar de que as leituras 
que fai da Constitución para fun
damentar as propostas lexislati
vas "son sempre democrática
mente restritivas e obsesivamen
te centralizadoras". Nas reformas 
educativas tratan de "centralizar 
o sistema, restándolle competén
cias ás comunidades autóno
mas". A respeito da mobilidade 
xeográfica dos estudantes que 
promove estas reformas, Rodrí
guez afirmou que serve para 
''xustificar a emigración da xuven
tude". Resaltou tamén no intento 
de ditar ~unha visión da história 
que sacralice a idea de España 
como unha realidade mítica". 

Para o voceiro do BNG a idea de 
España do PP, non é algo mera
mente ideolóxico, senón que ten 
un .claro componente económico. 
"Existe_ por parte do PP un com
bate -ideolóxico ao servício da 
sua idea de España que acompa~ 
ña a obxectivos políticos e eco
nómicos que se reforzan entre 
si". Como exemplo citou a Lei de 
Estabilidade Orzamentária que 

Aznar amainou· 
A importáncia de ter un grupo 
parlamentário óllase cando 
escoitamos a Francisco 
Rodríguez lanzado sobre os 
fólios para tratar de que lle 
dea tempo a pespuntar catro 
asuntos básicos, sen que po
da rematar a faena ao non 
darlle tempo a argumentar 
axeitadamente. O BNG agarda 
que no debate do próximo 
ano o Tribunal Constitucional 
xa teña fallado o seu recurso 
(afirmase que é positivo) e po
da ter os 40 minutos destina
dos a cada grupo para cons
testarlle a Aznar. 

Un Aznar que empregou un to
no máis suave co BNG ca en 
anteriores debates. Francisco 
Rodríguez é desta opinión e 
considera que se debe a que 
"Aznar sabe que o nacionalis-

mo é hoxe unha realidade in
constestábel no noso país". 

Aznar non descalificou ao 
BNG coas mesmas palabras 
que Fraga como na lexislatura 
anterior (quer dicer que non 
existe xa via directa?), pero 
tampouco quixo entrar nun 
corpo a corpo con Rodríguez. 
Non só rexeitou opinar dos 
principais problemas exposto 
polos nacionalistas galegas, 
senón que acochou a sua 
contestación na globalidade 

- do Grupo Mixto, non singúla
rizándoa coma outras veces. 
Sen dúbida que a pro~imidade 
das eleicións galegas fixeron 
que Aznar fose cauto e adica
se tan só uns segundos a 
cantar a exceléncia da sua po
lítica na Galiza e o desexo de 
que o PP volte a governar. • 

Francisco Rodríguez. 

"anula un dos poucos mecanis
mos cos que contaban as CCAA 
coma Galiza para incidir positiva
mente na sua transformación 
económica"; os orzamentos de
ben ser aprobados polo Ministé
rio de Facenda, anulando a min
guada autonomía financieira. 

Discriminación guvernativa 

Francisco Rodríguez acusou ao 
Govemo Aznar de "desatender a 
problemática socio-económica es
pecífica de Galiza"_ Afirmou que 
asume os posicionamentos da 
UE para reducir o noso peso pes
queiro "mentres outros estados 
aumentan a sua actividade". Puxo 
de manifesto como diversos esta
dos queren o mercado pesqueiro 
español, polo que teñen como ob
xectivo "excluimos de determina
dos calado iros", citando como 
obra mestra última o "Plano de 
Recuperación da Pescada". 

Criticou a política do Governo 

no acordo epsqueiro de Marro
cos pala sua falta de peso e co
mo a Ue non defende os nosos 
intereses en augas interna
cionais, o que nos leva a máis 
desguaces da flota, á perda de 
emprego e de actividades en 

- comarcas altamente dependen
tes da pesca. 

Algo similar, relatou Rodríguez 
neutra sector clave da economía 
galega, o agro-gandeiro, en fun
ción doutros estados membros, 
que son excedentários, "aplíca
se unha política de redución do 
noso sector lácteo, através da 
cuota e da correspndente super
taxa, para que non podamos di
mensixonaldo debidaente". 

Pala contra, afirmou o voceiro 
do BNG, "promoven unha políti
ca de apoio á forestación de te
rras agrárias nun país no que a 
superf ície agrária é escas a e a 
terra vital para a alimentación 
do gado". 

Rexeitadas todas as propostas 

Denunciou tamén o BNG neste 
debate do Estado a insensibili
dade do Governo, "até a indife
réncia co sector do marisqueo e 
da pesca de baixura". Estiveron 
longo meses sen traballar e a 
axuda da administración central 
"ademais de ridícula e discrimi
natória en relación cori outras 
catástrofes ainda non chegou 
aos destinatários". Rodríguez ci
frouna en 4.000 mil millóns de 
pesetas fronte aos máis de 
50.000 millóns de perdas. 

Contra o 'império' 

Tamén denunciou Francisco Ro
dríguez a actitude que manteñen 
cos emigrantes galegas, espe
cialmente en Latinoamérica . 
"Non son persoas con dereitos 
políticos que deben de exercer 
con dignidade, libertade e igual
dade o dereito ao voto, en condi
cións, polo menos, semellantes 
aos que o exercen aquí". Pediu o 
voceiro nacionalista que "impulse 
o seu retorno ao amparo dos 
seus dereitos sociais asistenciais 
e sanitários, e non intenten em
pregalos unicamente coma un 
peso morto para impedir a evolu
ción democrática de Galizaº. 

A respeito da política económica e 
de pensións, Francisco Rodríguez 
citou a folga xeral do 15-X (Aznar 
afirmou que fracasara). Para si
tuar ao BNG nas suas coordena
das políticas, máis alá do vector 
nacionalista, o voceiro do BNG cri
ticoulle a Aznar o ser reticente á 
asunción dos dereitos básicos das 
persoas "como é a non discrimina
ción por motivos de condición se
xual ou o dereito á marte digna". 

A mesma reticéncia que o BNG 
constata cando se trata de "am
pliar ou homologar as cobertu
ras sociais para toda a povoa
ción traballadora, como é o caso 
dos autónomos". 

Como final do seu discurso, Ro
dríguez definiu a política do PP 
como "unha alianza de entusias
mo pala globalización, coa ob
sesión de apontalar a idea de 
España unha". • 

de resolución apresentadas polo BNG 
O PP opúxose ás cinco pro
postas de resolución apre
sentadas polo BNG ao termo 
do debate. Volveu voltar en 
contra da adopción de medi
das para a equiparación das 
condicións en que exercen o 
direito de voto os emigrantes 
ás que rexen os procesos 
eleitorais no interior do Esta
do. Outra das resolucións ti
ña como obxecto instar ao 
Governo a que modificase 
os critérios que rexen a ac
tual política de axudas que, 
procedentes de fundos eu
ropeus, se destinan á agri-

cultura e a gandeiria galegas. 

Opúxose tamén o PP a avalar 
a candidatura de Galiza como 
sede da Axéncia Europeia de 
Seguranza Marítima, a propi
ciar o retorno de Astano á 
construción naval convencio
nal e a conseguir unha nova 
Política Comun de Pesca que 
teña en conta os intereses da 
nasa frota, quer en augas co
m un itárias quer de terceiros 
países. 

Non prosperou tampouco a 
proposta de resolución sobre 

o cumprimento das disposi
cións da Carta Europea para 
as línguas rexionais e minori
tárias apresentada conxunta
mento eón CIU e PNV. Incluía 
medidas como instar ao Go
verno para prever a aplicación 
do princípio de cooficialidade 
na administración de xustiza, 
divulgar a cultura basca, cata
lana e galega, reforzar o uso 
das línguas próprias na televi
sión pública, nas descone
xións territoriais ou que en to
dos os servizos da Administra
ción e na súa documentación 
se garanta o uso destas. • 
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Touriño segue a emitir mensaxes confusas sobre os pactos posteleitorais 

Preocupación no PSdG·PSOE 
por un posíbel pacto Vázquez·Cuiña 
-0- A. EIRÉ 

O sector coruñesista do 
PSdG-PSOE voltou a mandar
lle unha andanada a Pérez 
Touriño despois das amigallas 
feitas na preséncia de Zapate
ro. Unha semana despois de 
apresentar o programa eleito
ral e afirmar Touriño que pac
tarla co BNG, Méndez Romeu 
e Francisco Vázquez afirma
ron que teria que governar o 
PP ainda que perdera a maio
ria absoluta. Ao mesmo tempo 
Touriño voltou a mostrar inde
cisión a respeito dos pactos. 

Un dirixente do PSdG-PSOE fa
cianos notar como o concelleiro 
coruñés Méndez Romeu e o pró
prio alcalde Francisco Vázquez 
nunca se retiren a que debe go
vemar Fraga ainda que perda a 
maioria absoluta. Os políticos 
coruñeses sempre se referiron a 
que "debia govemar o PP". 

Semella unha precisión intras
cendente, pero acada verdadeira 
dimensión cando nos cenáculos 
galegos e, sobre todo, nos resios 
socialistas fálase cada vez máis 
duns acordes entre Francisco 
Vázquez e Xosé Guiña, que 
abranguerian a poderes econó
micos e sociais "do Norte". A 
preocupación por esta "entente" 
está presente en moitas conver
sas aos máis altos níveis. 

Segundo esta interpretación dos 
acordes, que moitos dan por cer
tos, Fraga demitiria de non con
seguir a maioria absoluta e, na 
negociación dun novo presidente, 
Guiña Crespo trataría de conse
guer os apoios necesários. Eses 
apoios, ademais do PP, virianlle 
dados dalguns parlamentários do 
PSdG-PSOE, precisamente dos 
coruñeses. Estes mesmos analis
tas afirman que, alviscando esta 
eventualidade, Guiña Crespo 
quere atar e ben atadas as listas 
do PP para non ter problema su
cesório, tanto se Fraga demite ao 
comezo da lexislatura coma se 
ten que facelo despois. 

A 1 indecisión1 de Touriño 

Pérez Touriño, ante a falta de 
unanimidade interna, tampouco 
lanza unha mensaxe clara sobre 
os acordos posteleitorais. Os 
comentaristas socialistas máis 
próximos a Vázquez e os colum
nistas na liña de Guiña, aléntano 
a seguir na indefinición como a 
estratéxia mellor para situarse 
como segundo forza política. 

Na presentación do seu programa, 
hai un ha semana, T ouriño afirmou 
que pactaría co, BNG para des
bancar a Fraga. E o mesmo a Fra
ga que ao PP para Touriño?, in
querimos de fontes perta do se
cretário xeral. "Non existe dúbida 
nesta caso", contestaron. Pero 
aos poucos dias Touriño, nunha 
entrevista en Faro de Vigo, afirma
ba que unicamente pactaría cos 
nacionalistas ocupando el a presi
déncia. Quer dicer, dependendo 

O akalde da Corvña, Francisco Vázquez, segue por libre no PSdG-PsoE. A. PANARO 

de se o BNG ou o PSOE ocupan 
a segunda posición eleitoral. 

Fontes do PSdG-PSOE, que re
coñecen que a sua estratéxia "é 
manter unha calculada indefini
ción", consideran que estas son 
"interpretacións forzadas, cando 
non interesadas" e que Touriño 
puxo como un dos seus princí-

pios desbancar a Fraga, por 
máis que o PSdG-PSOE tamén 
intente superar eleitoralmente ao 
BNG, polo que trata de conseguir 
os votos de todos aqueles que 
aposten polo cámbio sen renun
ciar a entrar no eleitorado do PP. 
Segundo os inquéritos internos, 
BNG e PSOE estarían empata
dos ténicamente a 19 escanos. • 

Estratéxia 'coincidente' 
coa crise de Ferrol 
A negativa do PSdG-PSOE a 
votar a pral da construción do 
aparcamento na Praza de Espa
ña do Ferrol, levou ao govemo 
municipal á sua piar crise. O al
calde Xaime Bello non quer pre
cipitarse ao analisar esta postu
ra. A dirección do BNG a nível 
nacional aposta por aguantar, 
polo menos até despois dos co-

. mícios autonómicos. Pérez Tou
riño, pala sua banda, declina to
da responsabilidade e, ainda 
que tivo que actuar noutras oca
sións, considera que este "é un 
tema de autonomía ·municipal". 

Non están tan seguros no BNG. 
En Vigo o PSdG-PSOE leva 
tempo opoñéndose ás principais 
temas urbanísticos que teñen 
que acometer os nacionalistas 
desde a alcaldía, ainda que, 
moitos deles, foron votados afir- . 
mativamente polos socialistas_ 
nas anteriores lexislaturas. Un 
dos exemplos máis sonados e o 
aparcamento de Urzaiz. 

En Pontevedra o PSOE tamén 
fai todo o posíbel por impedir o 
avance dun tema _estrela, o 
mercado de abastos e o seu 
aparcamento. No Ferrol tamén 
se mostraron a pral do aparca-

mento da Praza de España que 
agora rexeitan alegando cues
tións orzamentárias, que, desde 
o o BNG afirman que podia ser 
pactadas se existise vontade. 

Desde o BNG néganse a reco
ñecer que sexa unha "estraté
xia coordenada dos socialistas", 

. pasto que estes problemas non 
se dan en Lugo e Compostela, 
ónde o alcalde é do PSOE. O 
que si recoñecen é que "polo 
menos, ternos que concluir que 
é unha estratéxia coindidente 
nas distintas cidades". 

Danse as circunstáncias de 
que Xaime Bello é o alcalde 
millar valorado dos que gover
nan en coalición, apontando os 
inquéritos a que conseguirá a 
maioria absoluta nos próximos 
com ícios. Que no BNG existen 
duas correntes a nivel comar
cal, que se traducen na própria 
corporación, ainda que negan 
discrepáncias neste tema. A 
maioritária, oficial, que aposta 
por manter os pactos e a mi
noritária que sostén que é pre
ciso acabar coa chantaxe so
cialista. Os socialistas, precisa
mente, tamén están divididos 
en tres grupos enfrontados.• 

ANOSATERBA 

O PP converte en eleitoral 
a visita oficial de Fraga a Venezuela 
A visita oficial que o presidente da Xunta cursa a Venezue
la converteuse en eleitoral cando o PP repartiu publicidade 
desta formación durante unha conferéncia que deu Fraga 
e que o PP dixo que estaba organizada pala Xunta. Era o 
primeiro acto que celebraba Fraga en Venexuela e no 
mesmo tamén interviu o embaixador español, de orixe ga
lega. No mesmo acto Fraga dixo que non podía pedir o vo
to pero criticou veladamente á oposición. O PSOE criticou 
o reparto de folletos do PP 11esa cea e acusou a Fraga de 
aproveitar o seu cargo institucional no benefício próprio e 
do seu partido. Por último, e mália as críticas que o presi
dente de Venezuela recebe dos meios da direita no Estado 
español, Fraga tratará de entrevistarse con Hugo Chávez.+ 

Nove mil galegos menos no ano 2000 

5 

Galiza fói a comunidade co crecimento vexetativo máis 
baixo no Estado durante o ano 2000, traducido a 9.288 
persoas menos que en 1999. Segundo os datos do Institu
to Nacional de Estatística, houbo 19.468 nacimentos, dos 
cales 10.095 fo ron nenos e 9.373 nenas. Morreron 28. 756 
persoas, practicamente a metade de cada sexo. A provín
cia da Coruña tivo un crecimeno de -3.556, Lugo, -2.686, 
Ourense, -2.605, e Pontevedra, -441. + 

Oito quilómetros de marcha 
contra a peaxe de Rande 
Desde hai un mes a Plataforma Antipeaxe de Rande re
torna ás mobilizacións para demandar a gratuidade deste 
tramo da A-9. Tras as promesas da Xunta, que non solici
tou finalmente a gratuidade ao Governo central, a plata
forma convoca para o 30 de Xuño unha nova marcha. 
Sairá ás cinco da tarde da Xunqueira, en Moaña, e perco
rrerá a pe os oito quilómetros até a estación de peaxe. 
Esta é a cuarta marcha da coordenadora, que se amasa 
disconforme coa solución lanzada desde a Xunta de esta
belecer unha tarxeta que faga descontos en función das 
veces que se utilice a autoestrada. O escritor Suso de To
ro encarregarase de ler o manifesto ao remate da marcha. • 

A Xunta destina 234 millóns 
ao centro territorial da M 
A dirección de Radio Televisión Española negou calquer in
tento de manipulación política do programa Galicia para el 
mundo, e informou que a Xunta destina 234 millóns de pese
tas anuais ao centro territorial de Santiago, dos que 130 son 
para a produtora do programa. As explicacións foron dadas 
ao deputado nacionalista Guillerme Vázquez, quen inquiria 
as razóns de non incluir unha entrevista do alcalde de Ponte
vedra, Miguel Femández Lores, no espazo televisivo adicado 
a este concello. Javier González Ferrari, director de RTVE, 
explicou que o programa ten entrevistado aos rexidores do 
BNG de Vigo, Allariz, Corcubión, Fene, Vilaboa, Malpica, As 
Ponles e Camota, pero que no caso de Pontevedra non se 
tratou a política municipal. Guillerme Vázquez solicita 
ademais a comparecéncia de González Ferrari para que ex
plique a viaxe da equipa do programa para cubrir a visita de 
Fraga a Venezuela e denúncia que a canle estatal teña que 
recurrir aos cartas da Xunta para financiarse.• 

Emigrantes en Ladnoamérica 
demandan direitos europeos 
Trinta representantes da emigración gal~a en oito estados la
tinoamericanos participaron nun encentro con europarlamen
tári6s en Bruxelas para demandar universalización de asistén
cia médica, prestacións non contributivas e prazas nas univer
sidades do Estado para fillos de emigrantes. Fixérono diante 
de Camilo Nogueira, o responsábel do convite, pero tamén ti
veron a oportunidade de reclamar direitos como europeus 
diante de Josu Ortuondo, do PNV, Manuel Pérez, do PP, Pe
re Esteve, de CIU, e Miguel Angel Martínez, do PSOE, entre 
outros. Celso Domínguez, desde Uruguai, Xavier Alfaya, de 
Brasil, Francisco Lores, de Arxentina, e Manuel Diaz, de Cu
ba, foron alguns dos que apresentaron o documento no Par
lamento europeu. Camilo Nogueira subliñou o contido social 
das reivindicacións que os emigrantes levaron a Bruxelas. + . 

# . 

Areas de servizo na A·6 e na A·52 
dentro de ano e medio 
Segundo o Governo central, está previsto que entren en ser
vizo en ano e medio as áreas de servizo da A-6 no Corgo e 
Guitiriz, en Lugo. No caso da A-52, na que a auséncia de áre
as de servizo perxudica especialmente aos transportistas, 
tal como sinalou o BNG no Congreso, están adxudicadas a 
de Ribadávia e Ponteareas e se atopan en estudio as de Ta
boadela, Monterrei e A Mezquita.• 
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OPtNIÓN 

XUSTIFICANDO AZNAR 
}ORDI CLIVILLÉ 

Cando alguén tivo a habilidade de cons
truir un fermoso castelo de naipes, creuse 
que era real e duradoiro, é normal que can
do se desmorona, o que o edificou padeza 
unha crise e que, despois da depresión co
rrespodente, busque os éxitos por outros 
derroteiros. Cando o indivíduo en cuestión 
padece algun defecto de personalidade, na 
busca do éxito colleita novos fracasos. 

O señor Aznar construiu o castelo de nai
pes da "Espafia vai ben" e a forza de repeti
lo mesmo el acabou creéndoo. ·Nunca pen
sou que se as cifras ma-
croeconómicas eran sa-

Unión Europea este tipo de contratos, en 
xeral son a eleición do traballador; aquí, 
na sua maior parte, corresponden a unha 
imposición da empresa. As cifras que nos 
dan son certas, pero enganosas. 

' O Señor Aznar está descolocado, na sua 
mentalidade de pequeno ditador, non 
acerta a comprender o seu fracaso no País 
Basco, "os bascos non son ahondo madu
ros", un subterfúxio para non pronunciar a 
clásica dos ditadores, "o povo non mere
ce". Non sei se a campaña a deseñou el 

mesmo mais permíto
me suxerirlle unha 

tisfactórias era por que 
Espafia vai enganchada 
a un ·tren, chamado 
' ... Jnión Europea, e que 
a velocidade do mesmo 
a marca a súa locomo
tora non o antepenúlti
mo vagón da cola, os 
españois. Nunca pen
sou que nun tren de 
pasaxeiros é tan impor
tante a velocidade co
mo a com~didade e 
que mentras nos va
góns de cabeceira dis
frutaban de comodida-

'F . ranco consegu1u 
reflexión. Imaxínese 
señor Aznar, que nas 
próximas eleicións ao 
Parlamento Europeu 
un partido de ámbito 
estatal se apresentase 
ás eleicións de
fendendo os intereses 
globais de Europa ab
solutamente contra
postos aos lexítimos 
intereses de Espafia e 
ao mesmo tempo lle 
pedira a renúncia ex
plícita da sua condi-

dos americanos 
as bases e Aznar, 

para Valéncia, 
a ubicación 

dun centro estratéxico 
da OTAN" 

des e benestar, os d ~s 
vagóns de cola, nós, 
avanzábamos a sobre-
sal tos. O governo do 
PP encheuse a boca de-
cíndonos que o crece-
mento do noso PIB era 
superior ao da mediana 
europea, omitindo de-
cirnos que lrlal}da, Portugal e Grécia, ta
mén o facian. E normal que, porcentual
mente, os pequenos crezan máis e máis rá
pido, igual que sucede cos nenos e seguen
do coa metáfora, podemos dicer que ao 
igual que eles os trecementos rápidos pro
ducen febres e en economía inflación. Des
graciadamente o governo espafiol xa non 
dispón de antitérmicos pois estos están nas 
mans do Banco Central Europeu e os ad
ministrará dacordo cos seus critérios: O 
crecemento do PIB, buque insígnia do se
ñor Aznar, desacelérase, a maquina perdeu 
presión e a miraxe dun bo governo esvaese. 

A outra cuña publicitária que daba e dá 
ainda autosatisfación ao señor Aznar, é a 
diminución do paro, sobre todo cando os 
dados que se utilizan son os que proceden 
do INEM, só constan como parados aque
les que figuran nas suas listas, é como decir 
que non están mortos os que non aparece
ron nas esquelas. Debemos lembrar que en 
toda Europa o paro mídese mediante o in
quérito de poboación activa. E en Espafia 
tamén e apesar de todo o govemo e mes
mo os médios de comunciación danlle me
nos énfase que aos dados do INEM e é que 
estes sonlle menos favorabeis. Os dados do 
inquérito definen como primeiro paso o 
concepto de povoación activa. Esta ven 
dada pola cantidade de cidadáns que es
tando en idade laboral, busca un posto de 
traballo; en Espafia un 57% dos enquisa
dos contesta afirmativamente, a mediana 
europea é do 67%. Separannos pois dez 
puntos porcentuais Quer dicer isto q11e os 
espafiois teñen menos gañas de traballar? 
Ce rtamente non, simplemente moitos ci
dadáns de máis de 50 anos xa desistiron de 
buscar un posto de traballo apesar de ter 
traballado na sua xuventude, saben que 
ninguén llo vai dar, sexa pola idade, sexa 
polo desfase na sua preparación. Hai un 
engano máis nas cifras que nos oferecen: 
calquer persoa cun contrato a tempo par
cial contabilízase como ocupada. lsto se:-ia 
certo se como sucede noutros países da 

ción de espafiol. Vos
te de, señor Aznar, 
votaríao? Seguro que 
non. Se non foi V de. 
quen deseñou a cam
pafia, pense que den
tro da sua equipa ten 
ao seu pior inimigo. 

A actitude ·do presi
dente do govemo e as suas declaracións 
son explicabeis e mesmo inxustificabeis. 
As cousas, no exterior, tampouco lle foron 
segundo ere que se merece. Vexamos. Ten 
que ser frustrante visitar un país tan im
portante como RÚ§ia e que o seu presiden
te non o receba. E difícil tragarse o sapo, 
na sua segunda viaxe a Rúsia, admitindo 
que o problema vasco é equivalente ó da · 
Chechénia, como asi o dixo o señor Putin 
e apesar cliso perdoar parte da debeda a 
cambio de que uns poucos empresários es
pañois teñan máis facilidades e seguridade 
nas suas inversións en dito país. Todo o 
anteriormente referido son miudéncias se 
o comparamos co impacto que lle produci
ría que supetamente os mandatários euro
peus decidisen estrutúrar unha Europa Fe
deral e ampliada na que Espafia, con ínfu
las de império quede reducida a un estado 
federal cun poder limitado e como conse
cuéncia da ampliación vexa diminuidas as 
suas subvencións. Evidentemente, máis 
contratempos acumulados non os podia 
imaxinar. 

Por sorte atoparon quen lle bote un cabo, 
nen máis nen menos que o Presidente dos 
Estados Unidos, George W. Bush. Como 
no seu dia sucedeu ao Ditador Franco, can
do a sítuación no ámbito internacional era 
realmente desesperada, recibiu no chan pá
trio ap presidente Eisenhower, o señor Az-. 
nar, no seu momento crítico, recebe o pre
sidente Bush na sua primeira viaxe a Euro
pa, tivo que silenciar o tema das penas de 
morte nos EEUU, non pronunciarse sobre 
a negativa americana a asinar o protocolo 
de Kioto sobre o médio ambente e facer de 
escudeiro de Bush no tema da "guerra das 
galaxias". Como Franco no seu dia parece 
ser que algo obtivo: aquel conseguiu as ba
ses, Aznar, conseguíu, para Valencia, a ubi
cación dun centro estratéxico da OTAN. 
O home de Bush en Europa é Blair e o seu 
escudeiro Azriar. • 

)ORDI CRIVILLÉ é economista 

AINDA O NOME DA G.ALIZA 
Júuo DIÉGUEZ GoNc;ALEz 

O debate sobre o nome da Galiza fai parte 
de outro mais importante que tem a ver 
com o futuro do próprio país. Esse parece 
ser o verdadeiro dilema, perante o qual as 
questons filológicas som peccata minuta. 
Ninguém discute que Galiza seja a forma 
original galega-portuguesa e a mais usada 
nos documentos medievais redigidos na 
língua própria. Afoñso X usa sempre Gali
zia escrevendo em castelhano e sempre 
Galiza em galego-portugues. O que será 
preciso discutir é a suposi\:om de que o ga
lego-portugues tenha tido umha situa\:om 
"normal" na Galiza da 

o falante espontáneo di naturalmente sem 
mudar de código, mais um locutor instruí
do substitui-nas por B8s días, "bueno" 
(aquí nom! ), oxalá, no de língua própria. A 
indiferen\:a do locutor ingénuo perante os 
problemas da interferencia de códigos é 
absoluta; nom lhe importa se Bueno! sed.e
ve ou nom deve dizer: só sabe que se di; 
nom se preocupa de se é ou nom é castel
hano, mais é galega, porque se di. lsto suce
de no momento presente: é verosímil que 
tenha acorrido de forma muito mais radical 
na ldade Média. O falante ingénuo pode 

até pensar que chou
Idade Média. Depen
de do que se considera 
normal: sabemos que a 
nossa língua ficou su
bordinada ao castel
hano muito cedo. Os 
castelhanismos apare
cem nos documentos 
em quantidade cres
cente no final do perí
odo: pessoa é subtituí
do por persona, teste
munha por testigo, · etc. 
Claro que o nome da 
Galiza, com uso insti-

'A subordina\:om 
ao castelhano, embora 
seja antiga, nom pode 

ser normal e 

ri~o é hiper-enxebrismo 
porque na sua terra o 
que se di é charizo. Sa
bemos que aier nom é 
correcto, mais muitos 
ne nos aprendem j á 
aier como forma "gale
ga": sernpre será um 
castelhanismo objecti
vo, mesmo se subjecti
varnente nom é. Vos
tede ou vosté, ou o in
definido calquera som, 
na percep~om espontá-

os castelhanismos nom 
por ancestrais deixam 

de se ... lo" 

tucional intenso, terá 
sofrido a pressom castelhanizadora desde o 
primeiro momento. Ainda que tivesse sido 
autóctone numha área oriental galega um
ha variante Galizia, o que é inverosímil, a 
sua expansom até extinguir a forma origi
nal Galiza só pode dever-se ao castelhano. 

Hai castelhanismo~ objectivos e subjecti
vos. O uso actual revela que quanto mais 
instruído seja o falante maior é a preocu
Pª\:ºm por distinguir códigos: o espontáneo 
di carretera (=estrada) sem detectar a falta 
de um ditongo ei que revela, para o instrui
do, a presen\:a do castelhanismo; do mes
mo modo aparece gasolinera na oralidade, 
mais é gasolineira a forma preferida polo fa
lante culto. A percep\:om do locutor sobre 
o que é língua própria e o que é castelhano 
está condicionada polo uso, mais nom é 
fiável, como é óbvio; para o locutor ingé
nuo PAI é língua própria, PADRE castelhano; 
TOLO, língua própria, LOUCO, forma inven
tada ( ! ! ) -a partir do castelhano- por al
guém que nom sabia galego; na conscien
cia do utente espontáneo LINDO é palavra 
castelhana, ANDRAJO [farrapo] mais nom 
som SILLA [cadeira], MALO [mau] ou CA
RRETERA [estrada]. A percepfom varia por 
áreas geográficas, pois o que nalgumhas é 
QUEIJO, ou MARTELO, noutras é já "queso", 
"martillo", formas usadas como próprias. 
Buenos días, bueno, ojalá som fórmulas que 

nea, formas próprias, 
mais som castelhanis

mos decalcados de Vuestra merced, e cual
quiera como demonstra o prof. José Lufs 
Rodríguez. Ocorre que a fronteira entre o 
que é galego e o que é castelhano tem que 
ser estabelecida com critérios objectivos, 
nom por subliTTUlf0111. da percep~om de fron
teira que tem o falante ingénuo. As línguas 
recebem empréstimos, mais som elementos 
superfi.ciais; quando o empréstimo afecta o 
nome do próprio país e da própria língua 
ataca o espa.fo simbólico; entom o que está 
em jogo já é a própria condi\:om de lmgua. 

A subordina\:om ao castelhano, embora 
seja antiga, nom pode ser normal, e os cas
telhanismos nom por ancestrais deixam de 
se-lo. Podem evitar-se todos? Talvez nom, 
mais parece que o nome do pafs <leve fi
xar-se, irrenunciavelmente, na forma pró
pria genuma e insuspeita. N inguém recon
hece ao castelhano direito de "paternida
de" sobre a lengua própria, os castelhani -
mos só podem ser periféricos: se invadem a 
estrutura, o núcleo duro, nasce um crioulo, o 
que, em muitos casos, é o princfpio do fim. 

( Concordo com o professor reintegracio
nista que cita A. López Carreira em ANT 
n2 991: Galiza é um lusismo, exactamente 
igual que Deus, igreja, povo e outros termos 
restaurados a partir da consciencia da uni
dade linguística galego-portuguesa). • 

Xosé Lois 
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PARLAMENTO 

A conselleir~ de Familia ausente na presentación do.ditame da Comisión para a lgualdade 

O Parlamento diagnostica que a situación laboral das mulleres 
non mellorou nesta lexislatura 
* PAULA BERGANTIÑOS 

"Seguen vixentes os problemas: p9r tanto, segue viva a necesi
dade política de os solucionar". E a conclusión que recolle o 
ditame sobre a situación laboral das mulleres aprobafto por 
unanimidade no Parlamento, o Mércores 27 de Xuño. E o se
gundo documento que elabora a Comisión para a lgualdade e 
para os Direitos das Mulleres e insiste, igual que o aprobado hai 
catro anos, na necesidade de pór en prática medidas q!Je erradi
quen a discriminación e a desigualdade que padecen as mulleres. 

O ditame da Comisión para a 
lgualdade e para os Direitos das 
Mulleres, que se vén de aprobar, 
conclue que no emprego seguen 
a darse un maior número de 
contratos a tempos parcial, salá
rios máis baixos, menores pen
sións, unha avultada porcentaxe 
de aspirantes ao primeiro em
prego (67,4%), taxas de empre
go por baixo das masculinas, fe
minización do sector servizos e 
feminización , tamén, pratica
mente total dos labores domésti
cos, cargas familiares, asisténcia 
de vellos, doentes ou crianzas. 

A diferéncia do documento apre
sentado ao remate da anterior le
xi s l atura, a Comisión -que se 
constituíu en 1994 a iniciativa do 
BNG-traballou neste único tema 
monográfico. Para a sua elabora
ción compareceron no Parlamen-

to, desde Setembro de 1998, trinta 
e cinco representantes de diferen
tes organismos e institucións, sin
dicatos, patronal, asociacións de 
traballadoras, comités de empresa 
e profesorado de universidade. 

"Os indicadores reeollidos perten
cen, non á ollada fiscalizadora 
das parlamentárias que traballa
ron na Comisión, senón á realida
de. Son feitos persistentes, unha 
espécie de mancha permanente 
que determina a elaboración das 
prioridades e medidas que apare
cen recollidas e que debe ter en 
moi en conta o Executivo", expli
cou Pilar García Negro. A deputa
da do BNG referiuse en concreto 
ás medidas sobre corrección ime
diata do traballo das inspecións 
laborais e á necesidade dun or
ganismo que avalie periodica
mente e lle dea canta ao Parla-

mento da posta en prática das 
medidas. "Nesta matéria sobra 
palabreado, retórica, ilegalidades 
flagrantes e fai falta un cámbio de 
mentalidades e de atitudes, von
tade política, imitación de políti
cas progresistas de Estados eu- . 
ropeus da U E", 

ve repetir as medidas aprobadas 
hai catro anos, porque non se cum
priu nengunha". 

engadiu García 
Negro, que tamén 
indicou que "esa 
mancha persisten
te" é responsabili
dade política. 

1 Estrepitoso 
fracaso 1 

Na sua interven
ción a representan
te do PSdeG, Ma
ria Antónia Álvarez 
Yañez, insistiu en 
que as conclusións 
do informe non son 
teses dos grupos 
parlamentares se
nó n a "realidade 
pura, viva e des
carnada" descrita 
nas comparecén
cias. Esta deputa-

"A Conselleira de Família, Muller 
e Xuventude auséntase avergon
zada pala censura rot1,mda que 

1
Nesta matéria 
sobra 
palabreado, 
retórica, 
ilegalidades 
flagrantes e fai 
falta un cámbio 
de mentalidades 
e de vontade 
política" 
Mª PILAR 

GARCIA NEGRO 

lle fai esta Comi
sión", indicou o 
representante do 
Grupo Mixto, An
xo Guerreiro, que 
interpreta tamén 
o ditame como un -
suspenso á políti
ca da Xunta por
que constata "que 
os problemas se
guen onde esta
ban". O PSdeG 
tamén lamentou o 
retraso de Ma
nuela López Bes
teiro, que entrou 
no pleno despois 
de producírense 
as intervencións. 

As críticas á xes
tión da Xunta fo
ron contestadas 

da cualificou de "fracaso estrepito
so" a política de emprego e muller 
do PP e sinalou que o ditame ''vol-

pola representan
te do PP, Elisa Madarro, que acu
sou a Guerreiro de desempeñar 
un "rol machista" ao limitarse a 

O titular de Pesca defende a redución da-frota galega 
A oposición responsabiliza a 
Xunta de que Galiza sexa unha 
poténcia pesqueira en perigo 
de extinción, pero para o con
selleiro de Pesca, Amáncio 
Landin, a falta dun acorde con 
Marrocos non vai supor unha 
grave crise para o sector. O 
debate producíuse no Parla
mento, o Martes 26 de Xuño , 
logo de que Landin compare
cera para afirmar "que a pesca 
está a evolucionar dun xeito 
natural, como o fixo nos países 
máis desenvolvidos". 

"Que un conselleiro de Pesca 
explicite como obxectivo do 
seu governo reducir os postos 
de traballo no mar porque non 
é moderno é a mellor proba de 
que á hora de chegar a unha 
mesa negociadora este país 
esta vendido", sinalou Bieito 
Lobeira do BNG. Pero para 
Landin a defensa da frota gale
ga que fixo a oposición respon
de a unha "cultura tribal anco
rada na prehistória coa que 
non se avanza". Hai que seguir 
o camiño, indicou, dos paises 
nórdicos que reducen o sector 
extractivo en favor doutras acti
vidades. Lobeira lembroulle 
que outros como Holanda, pola 
contra, están aumentado a sua 
frota e ocupando caladoiros 
nos que "antes pesacabamos 
nós". Pero o conselleiro man
tén que hai que compararse 
cos que non están na UE "que 
funcionan mellor''. · 

Landin referiuse ao Plano de 
Reestruturación da frota e ex-

plicou que un número significa
tivo de barcos que faenaban 
no marco do acordo con Marro
cos participan en campañas 
experimentais de pesca en Se
rra Leona , Senegal , Brasil e 
Uruguai , pero non aclarou, má
lia a ínsisténcia do BNG, cales 
son as posibilidades de recolo
cación da frota neutros caladoi
ros. "Hai que agardar até coñe
cer os resultados das campa
ñas experimentais", afirmou. 
''Tiveron 19 meses para pensa
lo, e a estas alturas non hai na
da", sinalou Lobeira, que ta
mén o acusou de "non mover 
un dedo nunca e de actuar só 
de recéptor de faxes e de or
des". Ao tempo advertiu que 
moitos mariñeiros terán que 
optar por enrolarse en barcos 
de bandeira pirata sen nengun 
tipo de garantías salarial e de 
protección social, "como xa es
tá acontecendo". 

Os outros grupos da oposición 
coincidiron con Lobeira á hora 
de criticar a Xunta por deixación 
de funcións, incapacidade á ho
ra de condicionar as decisións 
do Governo central e da UE pa
ra negociar un novo ácordo e 
''traizoar" o sector. "Pensei que 
viña dar novidades, esperan
zas, pero volve facer a crónica 
dunha marte anunciada", sina
lou Xosé Manuel Pazos, do 
Grupo Mixto."O máis lamentá
bel -dixo Antón Lauro, do PS
deG- é que trate de apresentar 
o fracaso como un éxit0. Somos 
unha poténcia pesqueira en ris
co de deixar de selo, pola sua 

Amáncio Landin, conselleiro de Pesca. 

responsabilidade". "Vostede é 
conselleiro dun país de toda a 
UE que, desde que este señor 
ausente é presidente da Xun-

A. PANARO 

ta-afirmou Lobeira referíndose 
a Fraga- veu desaparecer máis 
buques e perdeu máis postas 
de traballo na pesca".• 

chegar ao pleno e "cuantificar'' 
sen ter participado no traballo. Ta
mén criticou a deputada do PS
deG por ir ao seu "rebufo" e saír
se do consenso acadado na Co
misión. Madarro negou responsa
bilidades políticas e afirmou que a 
situación diagnosticada é ''froito 
dun marco estrutural". 

Prioridades 

A Comisión estabelece como 
prioridades acadar a correspon
sabilidade masculina no exércicio 
do traballo doméstico, eliminar 
nos convénios colectivos as claú
sulas que supoñan minguas dos 
direitos laborais e salariais, au
mentar servizos sociais, como in
fantários ou atención a domicílio 
e elaborar programas específicos 
dirixidos a colectivos laborais 
fortemente feminizados (as ma
riscadoras, por exemplo). Tamén 
se impulsa que as inspeccións vi
xien e impidan "máis intensamen
te os casos de discriminacións", 
melloras nas políticas fiscais para 
desgravar por contratos de traba
llo doméstico, a renovación dos 
temários do ensino ou a colabo
ración dos meios de comunica
ción na educación para a igualda
de, entre outras iniciativas.+ 

Beiras defende 
unha nova lei 
de comércio 
• • 1nter1or 
Os votos dos PP impediron 
que prosperase unha propo
sición de lei formulada polo 
BNG para regular o comér
cio interior de Galiza. Xosé 
Manuel Beiras foi o encarre
gado de defender a inciativa 
que tiña como obxecto "ten
tar reflectir os cámbios expe
rimentados no sector, actua
lizar e adecuar á realidade 
social vixente a actuación 
administrativa en matéria de 

- comércio en Galiza, atender 
as esixéncias e caracterís
ticas próprias da actividade 
comercial do noso país e ás 
necesidades e intereses da 
economía galega en xera!!'. 

O obxectivo prioritário da 
norma era, segundo explicou 
o portavoz da BNG, implan
tar un sistema de distribución 
comercial eficiente, que ase
gurase o aprovisionamen~o 
dos consumidores e que per
m itise ao tempo a mellora 
continuada nos prezos, na 
calidade e nas condicións da 
oferta e servízo, apartir da le
·a I competéncia entre os 
axentes, e onde os comer
ciantes individuais e as pe
quenas, medianas e grand.es 
empresas comerciais conco
rresen de xeito equilibrado.+ 
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Repetirán os. actuais deputados nas mesmas posicións que no 1997 

Aumenta a participación das mulleres nas listas eleitorais do BNG 
*X.C. 

Á espera dos dous últimos 
trámites regulamentares o 
Consello Nacional do BNG 
disponse a aprobar o vindeiro 
14 de Xullo' as suas listas de 
candidatos para as eleicións 
autonómicas de Outubro. Os 
dous rasgos máis reseñábeis 
son a continuidade sen excep
cións dos actuais parlamentá
rios e a preséncia maior de 
mulleres en postos de saída. 

O proceso de ele_icións require 
ainda unha nova consulta ás 
Asambleas Comarcais, denan
tes de que o 14 de Xullo o Can
se!! o Nacional faga definitivas 
as listas eleitorais nacionalistas. 
Dase por segura a repetición en 
pastos de saida de todos os ac
tu ais parlamentários, e calca
ranse as listas de 1997, agás no 
caso de Camilo Nogueira, que 
no 1999 foi eleito como deputa
do europeu. 

Desta maneira as listas que di
versas fontes consideran defini
tivas, implican que a lista enca
bezada por Xosé Manµel Beiras 
na Coruña, estará composta a 
seguir por Maria Pilar Garcia 
Negro, Henrique Tello, Xesus 
Vega, Xosé Diaz e Domingos 
Merino. A estimación nacionalis
ta é de obter dous escanos 
máis por e~ta circunscripción, 
polo que as persoas propostas 
a seguir destas seis teñen mei
rande interese que neutras oca
sións. Serán ámbalas duas mu
lleres e compoñentes do Conse
llo Nacional do BNG: a mestra 
Tareixa Novo e a licenciada en 
Ciéncias Políticas Ana Belén 
Pontón, de Galiza Nova. 

Seguindo os mesmos critérios a 
lista de Lugo encabezaraa Al
berte Xullo Rodríguez Feixóo 
seguido de Emilio López Pérez, 
Eduardo Gutiérrez, e no pasto 
cuarto, de posíbel saida, a mé-

Tareixa Novo e Francisco Xabier Alonso. 

dico Alícia Cadarso, responsá
bel local do BNG en Montarte e 
integrante do Consello Nacional. 

En Pontevedra a lista encabeza
raa Bautista Álvarez, seguido de 
Francisao Trigo Durár), Olalla 
Fernández, Salome Alvarez, 
Bieito Lobeira, Rosa Darriba e 
como posíbel parlamentário nas 
estimacións do BNG, Francisco 
Xabier Alonso, veterano sindica
lista e traballador da Telefónica. 

. Finalmente a lista de Ourense 
seguiria encabezada por Alfredo 
Suárez Canal, Xosé Henrique 
Rodríguez Peña e Xosé Fran
cisco Ferreiro Abelleira, senda a 

Arredor1 de Castelao 

De Mª Pilar Garcia Negro 

NÓS OS GALEGOS 

ANOSA TERRA 

potencial nova cara a mestra 
Concha Álvarez. Respeito ás 
especulacións que colocaban a 
Anxo Quintana nas listas e es
peculaban cunha posíbel alter
nativa a Xosé Manuel Beiras o 
próprio BNG emitiu nun comuni
cado de desmentido oficial. 

Posibilidade de governo, 
equilibro de xéneros 

Nos actuais estatutos do BNG 
non existe un rexime de incom
patibilidades estrito, ainda que 
os nacionalistas decidiron na 
sua última asemblea en Ferrol 
"seguir un princípio tendencia! 
de non acumulación de cargos". 

De aqui ás eleicións municipais 
os máximos órganos do BNG 
deberian abordar alguns casos 
particulares pero non se consi
dera que esa análise deba afec
tar á actual elaboración de listas. 

O proceso de eleicións internas 
conclue cando decide o Conse
llo Nacional, pero a mecánica 
seguida nestas semanas impli
cou unha primeira consulta ás 
Asambleas Comarcais que su
xeriron á executiva nacionalista 
nomes e critérios de eleición. 
Entre estes os nacionalistas 
consideraron a cualificación po
lítica, a proxeción social e como 
novidade imperativa o equilíbrio 

Veñen no programa Vacacións en paz 

Galiza acollerá 

de xéneros, con meirande pre
séncia de mulleres. 

Un critério novo que aumenta o 
interese por postas de non sai
da é a posibilidade de o BNG 
acadar unha posición de gover
no, o que abrigaría a dar entra
da en moitos casos a novas per
soas das listas que non foran 
eleitas en Outubro. De aí o inte
rese renovado deste proceso de 
eleición a diferéncia de autonó
micas anteriores, a pesar diso 
todas as fontes indican que as 
reunións que están a celebrar 
son "as máis tranquilas de todas 
as celebradas para elaborar lis
tas autonómicas". + 

este verán a 400 nenos e nenas saharauis 
-0- .JUAN ARIAS 

Unha nova edición do programa 
Va9acións en.Paz .permitirá a 
400 nenos e nenas saharauis 
pasar o verán · tia Galiza, acqlli-

. . dos por f am.íl.i~s ~plaboradoras. 

Organizado pala Asociación 
Galega de Axuda ao Sáhara e 
a Delegación do Frente POLl
SARIO en Galiza, o programa 
Vacacións en Paz ten como fi
nalidade traer ao noso país a 
nenes e nenas saharauis, en 
idades comprendidas entre os 
sete e os doce anos, oferecén
dolles unhas vacacións nas 
que poidan participar do inter
cámbio cultural que vai implíci
to na convivéncia coas famí
lias que os acollen, aproveitan
do ao mesmo tempo a sua es
táncia entre nós para detectar 
os posíbeis problemas de saú
de que poidan apresentar, sen 
esquecer a~ experiéncias lúdi
cas e de convivéncia próprias 

dunhas. auténticas vacacións. 

. Neste sentido, o representante 
do _Frente POLISARIO en Gali-

. za, Mahayud Sidina, ten mani
festado que non se. trata dunha 
cuéstión _.de caridáde, senón de 
ofrecer ürihas vacacións a uns 
nenos que gozan dunha família 
estábel, aínda que con esca
sos recursos', dadas as peno
sas condicións nas que viven 
nos campamentos de refuxia
dos localizados en Tindouf, 
con temperaturas que durante 
o verán poden acadar máis de 
50º. 

Un tema esencial do programa 
Vacacións en Paz radica tamén 
no feíto de que eses nenas e 
nenas saharauis convírtense 
durante a sua estáncia en Gali
za en autenticas embaixadores 
da causa pala que atravesa o 
Sáhara Occidental, cun referen
do de autodeterminación apra-
zado sistemáticamente polas 

manobras obstrucionistas de 
Marrocos e a pasividade da co
munidade internacional. 

Os gastos de viaxe dos nenas 
son asumidos gracias á colabo
ración económica dos concellos 
acolledores, en tanto que as fa
m ílias asumen o aloxamento, 
manutención, roupa e os gastos 
derivados de ter durante dous 
meses, de Xullo a Setembro, un 
membro máis na família. As re
visións e a asisténcia sanitária 
vén sendo cubertas através dun 
convénio co SERGAS, polo que 
os nenas e nenas saharauis via
xan cunha tarxeta sanitária de 
carácter temporal, realizándose 
as correspondentes revisións 
nos centros de saude dos con
cellos acolledores. 

Para poder participar no pro
grama de acbllida basta con 
poñerse en contacto coa con
celleria de asuntos socais do 
próprio concello. • 
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Os nacionalismos perlgosos é 
a reacción contra un ataque? 

Xurde da preocupación por unha 
ideoloxia dominante, cercana ao 
pensamento único, que considera 
nacionalismo perigoso aquel que 
loita pola emancipación dos pa
vos. Sen perxuízos, o único na
cionalismo realmente perigoso é o 
que aplican os estados de base 
plurinacional, que intentan rematar 
coas identidades. Este libro supón 
un intento de divulgar os principais 
mecanismos que os Estados utili
zan para eliminar as identidades. 
Cando saiu publicado, remataba a 
etapa do PSOE, na que non deixa 
de funcionar a ideoloxia españolis
ta, e na Europa o tema estaba 
quente por todos os procesos de 
autodeterminación. 

Vostede reivindica que seco
ñeza como se construíron as 
actuais nacións-estado, as 
que todos ternos na cabeza. 

Partimos de supostos falsos, ma
pas artificiosos que agachan a re
alidade. As fronteiras son cam
biantes, non hai mapas inamoví
beis. A princípios do século x1x ha
bía só 20 estados, agora hai cento 
e moitos na ONU. A caída dos im
périos na 1 Guerra Mundial provo
cou autoderminación, despois veu 
o proceso de descolonización gue 
impuxo fronteiras fictícias na Afri
ca, e na última década, a Unión 
Soviética e os países comunistas 
deron 22 novas estados. 

Afirma que só lslándia e Por
tugal aparecen como estados 
homoxéneos en Europa. 

En sentido estrito, lslándia e Por
tugal son os únicos que non teñen 
minorias. Na UE hai moitos países 
con minorias nacionais, pero que 
teñen un estado independente re
ferente que os Mela: os alemáns 
no Sul da Dinamarca e os dane
ses no Norte da Alemaña, por 
exemplo. Na maior parte de Euro
pa, os problemas nacionais seme
Han solucionados. Pero quedan os 
dinosáurios, Franza, Grande Bre
taña, ltália, España e, no Leste, 
Rusia. A UE non vai regalar nada, 
pero o que semella unha ameaza 
para as nacións sen Estado pode 
ser unha oportunidade. Se se es
tabelece unha al ianza cos lands 
alemáns e cos flamencos e va
lóns, que teñen competéncia para 
acceder directamente ao Parla
mento, España, Grande Bretaña e 
ltália deben dar un xiro á sua polí
tica. O que pon Europa enriba da 
mesa é o enorme agrávio compa
rativo que significa que 300.000 
luxemburgueses teñan comisário 
na UE, primeiro ministro no Con
sello de Ministros, mentres que 
Catalunya, con 6 millóns de habi
tantes, teña ali catro gatos, e Gali
za ainda menos. Esta contradición 
favorecerá a toma de consciéncia 
das nacionalidades para reclamar 
maior poder de decisión. A UE po
de provocar que o Estado perda 
competéncias, por arriba, ao seu 
favor, e, por abaixo, a favor de au
tonomías e concellos. 

Por que sinala que a privatiza
ción de empresas tamén con
tribue ao centralismo político? 

Cando o Estado se retira dunha 
empresa, aparece a nación, tren
zada ao redor de grupos econó
micos dominantes de Madrid. 
Sectores regulados como telefo
nía e eléctricas, pasan a privati
zarse seo liberalizarse, segue 
habendo monopólio. Endesa foi 
a suma de duas empresas cata
lanas coa andaluza, co 82% do 
consumo eléctrico no Estado. O 
lóxico non seria que a sede esti-
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'E un agrávio que 300.000 
luxemburgueses teñan comisário na UE, · 

· e 6 millóns de cataláns non' 
-0- A. ESTÉVEZ 

PORTAVOZ DE ESQUERRA REPUBLICANA NO PARLAMENTO CATALÁN, JOSEP HUGUET TEN ADEMAIS RE

FLEXIONADO SOBRE A DEMONIZACIÓN DOS NACIONALISMOS EN VÁRIOS LIBROS COMO O ESPAÑOLISMO 

DA A Á Z, CORNUDOS E APALEADOS E OS NACIONALIS,MOS PERIGOSOS. ESTE ÚLTIMO, CON JOAN SERRA, 

VEN DE SER EDITADO EN GALEGO POR LAIOVENTO E HUGUET EXPLICOU AS SUAS TESES NUNHA CONFERÉN• 

CIA EN COMPOSTELA. NESTA ENTREVISTA ANALISA TAMÉN AS RELACIÓNS DE ESQUERRA CON CIU E O PSC. 

vera en Barcelona ou Sevilla? 
Está en Madrid e os seus 700 di
rixentes e tecnicos quedan ali. 
Privatización sen liberalización 
para rematar en centralización. 
Un último efeito seria a utiliza
ción que fai o Estado da acción 
de ouro, da chave que se garda 
nos procesos privatizadores, pa
ra suxerir onde hai que investir: 
en meios de comunicación para 
o control ideolóxico e cultural e, 
asalto e reconquista en Latinoa
mérica, tanto con produtos cultu
rais como coa compra de empre
sas estatais, que ali se venden. 
Este proceso está perfectamente 

diseñado por persónaxes como 
Martín Villa, á frente de Endesa. 

Acusa aos meios de comuni
cación de seren os máis po
tentes transmisores da sim
boloxia españolista. 

O poder simbólico da coesión ao 
poder económico e cultural. Non 
só se dá grande batalla nos in
formativos, senon que os produ
tos de ficción teñen unha ideolo
xia subxacente. Internet é un ar
ma polo de agora a favor da li
berdade de pensamento, que po
de ser aproveitada polos que non 

ternos acceso aos grande meios. 

Existe un control cultural, sen 
embargo hai literatos, pensa
dores e artistas galegos, cata
láns e bascas. 

Unha estratéxia é ocultar, invisibili
zar a realidade diversa. No início 
da transición era máis frecuente 
ver e escoitar na televisión pública 
cantantes, artistas e literatos peri
féricos, que agora. A involución do 
23-F supuxo un cámbio de liña 
nos meios de comunicación, xa co 
PSOE, reciclando todo o españo
lismo folclórico que saira connota-
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do do franquismo e dándolle un 
certo toque de modemidade. lsto 
ten ido a peor, cun mercado cultu
ral en castelán baseado en tópi
cos. A Cultura é competéncia das 
comunidades autonomas, pero co 
canto do Tribunal Supremo de 
que só hai competéncia concu
rrenciais, o Estado merca parcelas 
de competéncias. No caso cata
lán, o abafamento económico da 
Generalitat fai que o Estado entre 
en organismos que eran nosos, 
na direccion do Liceu ou do Mu
seu Nacional de Arte de Catalun
ya. Tamén a conceición do Estado 
aprézase en Património. Por 
exemplo, Dalí e Miró estan no Rai
ña Sofía por narices. Os museus 
de Barcelona non son Estado? 

O ex presidente do seu parti
do Heribert Barrera montou 
unha boa polémica co tema 
dos imigrantes. Por un lado, 
unha cultura non normaliza
da, por outro, Catalunya re
ceptora de imigrantes que 
non saben catalán. Están pre
ocupados os nacionalistas? 

Para nós é un problemón que se 
debe abordar con intelixéncia. As 
declaracións de Marta Ferrusola e 

. Barrera, que provocaron o escán~ 
dalo farisáico da prensa de Madrid 
non foron afortunadas. Eran previ
síbeis as reaccións e mellar esta
ban calados. Expresan temores 
reais de se seremos capaces, co 
nível de autogovemo que ternos, 
de integrará imigración lingüística 
e culturalmente. Esa é unha preo
cupación lexítima que se ataca 
desde a prensa instalada no politi
camente correcto, cando na Fran
za ese debate faise de maneira 
aberta. Hai que diferenciar ás per
soas do fenómeno. Non se ataca 
á persoa que calle a patera e fuxe 
da fame, pero débese recalcar o 
direito que ten a viver no seu país 
de orixe. Como non hai solucións 
a curto prazo, hai que dicer que o 
fluxo de imigrantes non pode ser 
infinito nen en Catalunya nen en 
nengun lugar se se queren garan
tir níveis aceitábeis de benestar. 
Non se pode deixar a pataca 
quente aos estados fronteirizos, 
estou de acordo con Schroeder de 
que ten que haber unha política e 
unha policía de imigración euro
pea. A xente que chega, hai que 
facilitarlle papeis de traballo, for
mación profesional, direitos e de
beres, e ensino da língua. Para 
nós, o catalán claro. Nós dicimos: 
direitos os mesmos, e rápido para 
que non se crien guetos, pero de
beres tamén. 

Desde fora semella imposíbel o 
encontro de Esquerra con CiU 
Síntense máis perto do PSC? 

Hai un eixo direita e esquerda, cla
ro. As diferéncias non se explica
rian só aí se fora unha direita que 
actuara desde unha óptica na
cional. Esquerra non se pode 
comparar con Eusko Alkartasuna 
pola nasa tradición esquerdista, e 
CiU non é o PNV, xa que ten duas 
almas: as bases populares na
cionalistas e os dirixentes forman
do un lobby de actuación en Es
paña. O seu é influir sen romper 
nada, colocar axentes nos centros 
de poder. Ante o problema da 
concentración de empresas, Eus
kadi opta polo Gas, por Euskatel. 
CiU opta por manter aos seus nos 
consellos de Telefónica e Endesa. 
Até que ponto se pode definir co
mo nacionalista a CiU? Este divór
cio agudízase cando tras vinte 

·anos de pujolismo, comezan a 
sair de debaixo da alfombra os 
fraudes. Estamos tan lonxe de 
CiU como do PSC, pero cando 
·CiU comeza moverse cara o PP, 
as distáncias medran.• 
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O secretáño xeral da CIG, Xesus Seixo, e o secretáño comarcal en Pontevedra, Rafael lglésias (que foi un dos catro detidos), compa· 
receron en roda de prensa para explicar a posición do sindic;ato. A.N.T. 

·Catro membros deste sindicato foran detidos o Luns 25 nun control 

· A CIG rexeita as acusacións 
de destrozos de ciutobuses ·da Unión 

/ 

A Confederación lntersindical Galega rexeitou as acusacións 
formuladas contra catro membros do sindicato de ter perpe
trado ataques contra autobuses da Unión. Os sindicalistas fo
ran detidos na madrugada do 26 de Xuño en Cambados. Ho
ras despois, a xuíza da localidade decretou a liberdade sen 
fianza e iniciou contra eles un procedimento por danos. Ao 
tempo, a CIG anunciou unha folga na Unión para o 12 de Xu
llo e outra interminente, Venres e Sábados, até finais de verán. 

Na madrugada do Luns 25 para 
o Martes 26, catro sindicalistas 
da CIG foron detidos en Camba
dos e acusados de danos a veí
culos do Grupo Monbus durante 
·numerosos ataques perpetrados 
esa madrugada. Postos a dis
posición xudicial, tras as suas 
declaracións, decreteuse a sua 
posta en liberdade sen cargos, 
pendentes da vista oral. 

A CIG, por boca do seu secretá
rio xeral Xesus Seixo e duns dos 
acusados, o secretário comarcal 
de Pontevedra, Rafael lglésias, 
nega a autoria dos feitos. "Nega
mos as acusacións de danos", 
dixo Seixo. "Non é o modelo sin
dical que nós seguimos", enga
diu, pero matizou que ''tampouco 
irnos criminalizar este tipo de ac
cións porque iso correspóndelle 
facelo a quen as provocan, é o 
tipo de relacións laborais que lle 
gustan a este señor [Raul Ló
pez, xerente de Monbus]". 

Monbus apresurouse a acusar 
aos catre detidos dunha série 
de ataques contra veículos do 
Grupo Monbus durante a noite, 
en concreto nas localidades de 
.Ogrobe, Noalla e Portonovo 
(Sanxenxo), Armenteira (Meis), 
Moaña, Rodeira (Cangas), Lalin 
e Monforte. Un periplo demasia
do amplo para un ataque atri
bu ~do a catro persoas que ian 
no mesmo veículo e que foron 
detidas en Cambados. Esta cir
cunstáncia motivÓu un comentá
rio irónico por parte de Rafael 
lglésias, que afirmou "non vou 
comentar as acusacións de 
Monbus e da Gard:;i Civil". 

Non é a primeira vez que Ra111 
López acusa á CIG de feitos re-

.;i,. 

lacionados coa sua empresa. 
Inicialmente, López acusou á 
CIG de sabotaxe nun acidente 
dun autobus do Grupo Monbus 
en Boborás, ainda quemáis tar- · 
de tivo que recoñecer o seu 
erro. Posteriormente as perita
xes realizadas_ demonstraron 
que a CIG nada tiña que ver co 
acidente. 

Nunha comparéncia ante a 
prensa, Rafael lglésas cualificou 
de "películas" várias circunstán
cias difundidas polos meios de 
comunicación, como do feíto de 
afirmar que se interviron pasa
montañas ou que a detención 
produciuse tras unha persecu
ción. Sobre isto, lglésias expli
cou que "tomos detidos nun 
control rutinário". 

Meios de comunicación 

O que máis surprendeu á CIG 
foi a dimensión dada polos 
meios de comunicación aos fei
tos. "Que a unhas acusacións 
de danos se lles dea tanta im
portáncia e que nunha folga xe
ral mereza menos atención é al
go que nos surprende", afirmou. 

Surprendentes tamén foron al
gunhas acusacións formuladas 
polo líder das CCOO en Ponte
vedra, · Garcia Pedrosa, quen 
tratou de implicar ao alcalde de 
Pontevedra, ao que cualificou 
como principal "hooligan" da 
CIG en Pontevedra. Sobre esta 
cuestión, Seixo dixo que "Lores 
non ten nada con nós, a CIG 
marca a sua liña s:ndical sen a · 
intervención de ninguén". Nun 
sentido parecido expresouse 
iglésias, quen lembrou que "Gui
ña tamén tomou parte nas ne-

gociacións con Monbus e ditou 
un laudo e non se pode dicer 
que estexa próximo á CIG". 

Non tan crítico se manifestou o 
presidente local dos empresa
rios, quen dixo que "foi unha 
noite triste para empresários e 
traballadores" e que "ese non é 
o camiño". Semellante foi a ati-

·! tude do secretário local da UGT, 
que denunciou a "dureza patro
nal en Monbus" despois de afir
mar que "no caso dunha deten
ción como esta, eu demitiria". 

Rafael lglésias manifestou que 
todas as chamadas que tivo dei
ca o momento foron para intere
sarse por el e para expresar so
lidaridade, pero matizou que "en 
Novembro hai congreso comarcal 
e se alguén quer que outra per
soa asuma o cargo, deixareino". 
Xesus Seixo, pala sua banda, en
gadiu que, "no caso de que Ra
fae lglésias queira demitir, nós 
pedirémoslle que continua". Esa 
afirmación seria estensiva aos 
outros detidos, entre os que se 
atopa un membro da Executiva 
Nacional da CIG, outro da comar
cal de Vigo e un militante. 

O laudo a solución 

A CIG preocúpalle a situación na 
Unión e anunciou que continuará 
no conflito en tanto non se solu
cione e mentres asi o queiran os 
seus traballadores. lglésias lem
brou que "hai un laudo de Guiña 
que todos nos comprometimos a 
aceitar, pero que a Unión non 
cumpre, por iso convocamos un
ha folga para o 12 de Xullo e ou
tra folga intermitente, Venres e 
Sábados, deica fin de verán". 

O sindicato nacionalista lembra 
que sempre estivo a prol dunha 
solución negociada e que segui
rá tentándoo, pero tamén de
núncia que desde o princípio "a 
Xunta estivo a apoiar a Monbus 
e a Raul López mália que in
cumpre cos usuários, cos traba
lladores e coa legalidade".• 

Kale Borroka 
policial 
"A policía tolerou que un 
centenar de mozos alleos aos 
convocantes, situados na cola 
da marcha, destrozasen trin, 
ques de bancos e tendas". A 
información da edición de 
Catalunya de EL P Aís sobre 
a marcha contra a Globaliza, 
ción celebrada en Barcelona, 
salienta que este grupo de ma, 
nifestantes violentos "actuou 
con total liberdade e ante a 
pasividade de máis de mil po, 
licias que estaban á beira de, 
les: foron os próprios manifes, 
tantes os que intentaron sen 
éxito evitar os destrozos men, 
tres coreaban violéncia non. 
Lidia Santos, da executiva do 
Partit Socialista de Catalunya 
(PSC), observou como chega, 
ban á Praza de Catalunya seis 
furgóns da policía e delas 
saian unhas 25 persoas que ta, 
paban a cara cun pano e ves, 
tian coma radicais. De a pou, 
co comezaron os incidentes. 
Esta versión foi confirmada 
pola presidenta da Federación 
Catalana de Organizacións 
non Govemamentais". THE 
INDEPENDENT titula "A poli, 
cía acusada de comezar inci, 
dentes para rebentar a maní, 
festación contra o Banco 
Mundial". Na crónica, o xor, 
nal británico coma "que un 
grupo de axitadores coa cara 
coberta e armados con paus 
camiñaba entre a policía sen 
ser molestado".• 

Gado incinerado 
e chatarra 
pesque ira 
"É Fraga quen incinera a gan, 
daría e achatarra o seitor pes, 
queiro", dixo Beiras na Facul, 
dade de Económicas de Vigo, 

Xosé Manuel Beiras. 
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nunha conferéncia que reco, 
lle a revista da Universidade 
de Vigo DUVI 3. ''Na Galiza 
é o poder que exerce a kale 
borroka, un poder hexemóni, 
co que ainda non chega a fa, 
cer as previsións do nazis, co, 
as incineradoras de 
disidentes". Noutra parte' da 
conferéncia citada pola revis, 
ta, Beiras dixo "que o país 
predsa enerxia e carraxe co, 
lectiva, non só dunha persoa, 
para exercer a liberdade, a 
dignidade e a criatividade. · 
Non vexo outra maneira de 
combater a podrémia que 
existe na política que non se, 
xa facendo política. O impor, 
tanteé apostar e non cair, 
ainda que sexa por omisión, 
no niilismo prático". O 
Voceiro do BNG realizou un, 
ha dura crítica contra o pro, 
ceso globalizador "que subver, 
te o esquema dos poderes do 
Estado e sustitue a razón polo 
pensamento único, polo caílk 
talismo salvaxe e ultra,liberal. 
O poder corrosivo deste pro, 
xecto destrue todas as formas 
de conciéncia de comunida, 
de, e polo tanto de comunida, 
des nacionais". • 

Torturas 
esquecidas 
Dez axentes da Guardia Civil 
declaran no xuízo por tortura 
de sete viciños de Zomotza, 
que non lembran cousa. "A 
vista comezou coa 
declaración dos acusados de 
que non lembran o sucedido 
hai máis de vinte anos -infor, 
ma o diário GARA-. Os dez 
axentes negáronse a 
responder ás perguntas da 
acusación particular e popular 
que mantén que Lucio de So-
sa malcratou a Roberto Zaba, 
la, Ernesto Alberdi e J uanjo 
Larrinaga, que o identificaron 
en roda de recoñecimento. 
Lucio de Sosa declarou que a 
sua vida profisional tiña como 
meta "salvar aos detidos e res, 
peitalos como persoas. O ad, 
vagado da acusación particu, 
lar Kepa Landa sinalou que os 
guardas semellaban ter o pro, 
pósito de non lembrar nada, 
sen querer sequer recoñecer 
que se encargaran no seu dia 
do labor de instrutores. Landa 
salientou que Lucio de Sosa 
foi condenado duas veces po, 
lo menos por torturas". No 
mesmo xornal reséñase que 
"Unión del Pueblo Navarro 
(UPN) e PSN (Partido Socia, 
lista de Navarra) impediron 
que saise adiante unha decla, 
ración do Parlamento de N ª' 
farrea sobre a tortura. Respal, 
daron a proposta EH, EA, 
PNB e CDN e abstívose IUN. 
O texto da moción contra a 
prática da tortura, exixe o res, 
peito aos direitos do detidos, 
en particular a presunción de 
inocéncia. Tamén reclama a 
supresión do réxime de inco, 
municación tal e como exixi, 
ra o Comité Europeu para a 
Prevención da Tortura e o 
Comité Contra a Tortura da 
ONU. Gestoras pro Amnistia 
calificou de especialmente 
grave que o Parlamento recu, 
sara a proposición".• 
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Foi declarada espazo a conservar dentro da Rede Natura 2000 

A Autoridade Portuária de Vigo proxecta rechear 240.000 metros 
na Enseada de Scín Simón, protexida pola Xunta e a UE 
~ GUSTAVO LUCA 

A franxa costeira de Redondela 
na que a Autoridade Portuária de 
Vigo pretende aterrar 240.000 
metros cadrados para solo indus
trial, está incluida na Rede Natu
ra 2000 como espác;io natural a 
protexer. O pasado 7 de Xuño a 
Xunta ampliou a área declarada 
Lugar de lmportáncia Comunitá
ria na enseada de San Simón 
até afect~ unha superfície de 
2.252 hectáreas. Os grupos do 
B~ e EU e as parróquias de Ce
de ira, Cesantes, Trasmañó e 
Chapela, oponse a estes recheos. 

L 

O mar interior que baña terras 
de Redondela, Soutomaior, Vila
boa, Moaña e Pontevedra, esta
ba xa incluido na declaración 
autonómica de Lugares de lm
portáncia Comunitária de 11 de 
Marzo de 1999, para "protección 
e conservación do património 
natural , permanéncia dos eco
sistemas e os seus compoñen
tes e garantia da bio-diversida
de mediante a conservación dos 
habitats naturais e da fauna da 
flora silvestre". ·- t. 

No Diário Oficial de Ga/iza de 
19 '1e Xuño, publicouse unha 
Orde que ampna os espazos na
turais e de flora e fauna silves
tres a conservar no recóncavo 
de San Simón. Trátase dunha 
ampliación de 336 hectáreas so
licitada pola Comisión Europea 
que extende a zona especial de 
conservación a todo o perfil da 
enseada deica a Ponta Chapeli
sa na beira Su!, ao pé de Cha
pela, e as inmediación da Ponta 
de Sorna na beíra Norte. O Es
treito de Randa incorpórase a 
este novo mapa. As 1916 hectá
reas protexidas en 1999 convér
tense en 2.252. 

A Orde da Consellaria de Meio 
Ambiente aparece no DOG xus
to no intre en que a Autoridade 
Portuária de Vigo promove o 
proxecto de gañar 240.000 me
tros cadrados ao mar para facer 
solo industrial en Redondela. Xa 
que o porto de Vigo ten a clasifi
tación estatal de interés general 
e está governado dende o mi
nistério de Fomento (coa partici
pación dunha xunta de repre
sentación local), a dirección do 
porto de Vigo considera urxente 
unha proposta concreta de ins
talación da empresa de caldei
reria SANTAZ-CENSA, do Porri
ño, nun espazo a gañar ao mar 
na Regasenda. 

O racheo sobre esta beira da 
parroquia de Cedeira compro
mete os pécios de alomenos 
tres galeóns da escuadra hispa
no francesa varados na Batalla 
de Rande, precisamente cando 
se prepara a celebración do tri
cen ten á ri o. Telmo Cabaleiro, 
presidente da Asociación de Vi
ciños de Cedeira sinala que es
tá en proceso a declaración de 
Ben de Interese Cultural para a 
Regasenda. Nunha asemblea 
celebrada na parróquia o 27 de 
Maio, mariñeiros, mariscadores 
e viciños opuxéronse á invasión 

~~- ~ • · 

A área protexida dentro 
da Rede natura 2000 foi 

ampliada por Orde da 
Consellaria de Meio 

Ambiente, segundo a 
carta que publica o DOG 

do 19 de Xuño pasado. A 
primeira ilustración 

pertence ao catálogo da 
Rede natura publicado 
pola Xunta e o FEOGA. 

Representación do aterro previsto sobre o lugar da Regase4t-.da. 

da beiramar e resolveron coniu
nicarllo ás consellaria de Meio 
Ambiente, Pesca e Cultura, ao 
ministério de Fomento, ao Insti
tuto Oceanográfico e á Comi
sión Europea. 

Tanto os que viven no recanto 
do lugares costeiros da Forrniga 
ou A Portela coma os mariñei
ros de Cesantes e Chapela, de
núncian un descenso da riqueza 
das augas dende a construcción 
do peirao graniteiro de FERY
MAG na Ponta de Pias que exe
cutara a Autoridade Portuária de 
Vigo sen avaliación de impacto 
ambiental nen expediente do 
Concello de Redondela. SAN
TAZ-CENSA espera solucionar 
as suas actuais dificuldades 
económicas con esta concesión 
do Estado que tamén resolveria 
os graves problemas-de trans
porte por estrada dende Porriño 
ao porto de Vigo das caldeiras e 
depósitos que fabrica para se
ren embarcados. A Autoridade 

Portuária proxecta unha chaira 
de cemento sobre a beiramar 
que adiante a liña de costa den
de o recanto do peirao de 
FERYMAG deica o solar da ve
lla salazoneira de José Otero 
Bilbao, coñecida coma a fábrica 
de Mañas. 

Chan industrial no mar 

"Discutimos a opción de SAN
T AZ-C EN SA á que non nos 
opoñemos de entrada -explica 
Emílio González Iglesias, con
celleiro de Urbanismo de Re
dondeta-, ainda que non nos 
parece ben que se faga chan 
industrial dende recheos no 
mar. As alegacións do Concello 
ao Plano de Usos da Autorida
de Portuária exixe a reducción 
ao mínimo dos recheos para 
actividades industrias; aproba
ba o establecimento de novas 
accesos para FRIGORÍFICOS 
RANDE, de Vieira, e o peirao 
graniteiro de FERYMAG e re-

clamaba estudos de impacto 
ambiental para as obras". Emí
lio González ironiza sobre as 
recentes críticas d.a Plataforma 
Contra os Recheos na Ria: "Os 
recheos producen un impacto 
negativo en calquer lug~r da 
Ria, pero a Plataforma só se 
manifesta contra os de Redon
deta e non di nada dos que es
tán en marcha en Moaña e Vi
go. Que eu saiba, o Concello de 
Vigo non fixo máis que aprazar 
un macro-recheo no centro da 
cidaae". 

Outro aterro de enorme impor
táncia dentro do Plano de Usos 
do Porto de Vigo é o que se pro-

, xecta dende a Ponta Chapelisa, 
na parroquia de Chapela, que 
avanza trescentos metros sol::ire 
o mar. A expHcación da Autori
dade Portuária é que se precisa 
calado para atraque. Dende a 
beiramar, os autores do proxec
to foron buscar o perfil batimétri-· 
co que lles interesaba. 

· Sediame eu no recheo de San Simón 
O Plano de Usos da Autoridade 
Portuária de Vigo contempla 
unha enseada de San Simón 
con grandes indústrias sobre 
aterras no mar. A enseada das 
ondas que grandes son, canta
da por Meendinho no século· 
XIII, poderia celebrar ainda ho
menaxes a Meendinho na illa 
de San Simón con vistas aos 
armacéns contruidos sobre a 
lámina de auga. 

A enseada de San Simón é un 

exemplo do desordenamento 
do território dirixido pala Xunta 
de Galicia. Dunha parte asina · 
un compromiso de conserva
ción ecolóxica e paisaxística 
coa UE e mesmo acrecenta o 
espazo a conservar. Doutra, 
colabora co ministerio de Fo
mento para extender a liña de 
costa a 300 metros en Chape
la, sen especificar nen un só 
vbxectivo industrial que poide
se xustificar o sacrificio do mar 
interior. 

Na beira da Regasenda, ao pé 
dun peirao centenário e dun 
paseo de castiñeiro que desa
parecerían aterrados, os mari
ñeiros localizaban baixo catro 
metros de lama, nas secas, co 
mando dun raño, o perfil dun 
galeón da Batalla de Rande. 

Amais das razóns arqueolóxi
cas, os ecoloxistas de XEA in
vocan contra a ameaza dos 
aterros o direito á paisaxe e a 
que se respeite a fisonomía ca-

Outro uso industrial da costa 
protexida pala Rede Natura 
2000 será o da propriedade de 
Tranvias Eléctricos de Vigo, un 
solar de 22.446 metros da beira
mar, comprendido entre os are
ais de Cabanas e Rande, baixo 
a. ponte da auto-estrada, obxec
to · dun convénio irbanístico de 
Marzo pásado entre o Concello 
de Re·dondela e os prioprie
tários. O convénio ampara a 
edificación dunha nave indus
trial e instalacións próprias de 
actividade portuária. No suposto 
de que se califique como solo 
urbano non consolidado, o Con
cello delimitaría un pollgono a 
desenvolver polo sistema de 
compensación. 

Sobre toda a beira de Redon
dela delimitada para protección 
ecolóxica e paisaxística pola 
Xunta e a UE, o Plano de Usos 
do Porto prevé o trazado de 
dunha ampla estrada interior 
con dous sentidos para uso ex
clusivo do porto. 

Carlos Pazos, voceiro do BNG 
no concellci' de RedOndela, 
oponse aos aterras e á criación 
de sólo industrial no mar. "O da 
Regasenda ocuparía un espazo . 
equivalente a oito campos fútbol. 

• Ternos a obriga de preservar a 
Ria para as xeracións futuras e 
a mesma consellaia de Meio 
Ambiente entende que se debe 
protexer a enseada de San Si
món dentro de Rede Natura 
2000". Pazos comprende a 
emerxéncia da ubicación do ta
ller de SANTAZ-ENCE, pero ad
virte que o porto de Vigo ten ben 
de espazos ocupados por usos 
non industriais e recomenda que 
se busque ali un lugar para em
presa de caldeirería do Porrriño. 

Entre os partidários de defender 
o perfil de costa da enseada .de 
San Simón, hai quen denúncia 
un interese puramente especu
lativo no aterro da Regasenda 
que usará a situación de emer
xéncia dunha empresa concreta 

· para producir novo solo indus
trial a un paso de Vigo. ,, "" 
Manuel Pérez, responsábel de 
Esquerda Unida solicitou á Con
sellaria de Cultura a declaración 
de Ben de Interese Cultural para 
a enseada de San Simón polo 
seu valor histórico e arqueolóxi
co, en especial polos restos que 
garda da Batalla de Rande. • 

racterística do litoral, a conser
vación dos relictos de bosque 
natural autóctono da beiramar, 
a dinámica mariña, o equilíbrio 
ecolóxico, a circulación de au
ga salgada cara o interior da 
enseda pola beira Sul (en parte 
estorbada polo peirado de 
FERYMAG) e a cadea trófica 
dende o fitoplacton aos bancos 
de peixe e marisco. Reclaman 
o ordenamento integrado do li-

. toral e a recuperación ambien
tal e biolóxica da enseada. • 
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Ao acto-, celebrado en lugo, asistiron máis de cen delegados. Voz Noticias 

Os minoritários no Congreso Confederal da CIG tratan de reconfigurarse 

Unha candidátura alternativa maioritária 
no congreso de CIG•Administración 
Alberte Fernández Fraga, do Colectivo Dez de Marzo, resultou 
elexido novo secretário xeral de CIG Administración en substitu
cló11 de Xosé Carlos Crespo nun acto celebrado en Lugo o Sába
do 23 de Xuño. Trátase dun intento de reconfiguración das forzas 
minoritárias dentro da CIG, tras o último Congreso Confederal. 

Fernández Fraga e a sua candi
datura --un ha alianza entre o 
Colectivo Dez de Marzo, alguns 
militantes de Esquerda Na
cionalista e un sector afin ao an
terior secretário xeral da CIG, 
Fernando Acuña- obtivo cinco 
representantes na Excutiva de 
CIG Administra-

mellorar as suas posicións. 
Ambas candidaturas non fixe
ron sombra -ao secretário co
marcal Xerardo Abraldes e só 
conqueriron unha representa
ción. cativa que, no caso da 
Corrente Sindical de Esquer~ 
das, foi un chisco superior á 

conquerida por 
ción grazas ao 
voto de 59 dele
gados. A listá de 
Crespo, con 50 
votos, alcanzou 
tres representan
tes. En terceiro 
lugar, con un re
presentante, si
tuouse unha can
didatura indepen
dente encabeza
d a ' por Manuel 
Facorro. 

No Congreso 
de Vigo gañou 
o grupo 
maioritário 

Xosé Cabaleiro. 
Asi, a candidatu
ra de Abraldes 
tivo oito re.pre
sentantes, a da 
Corrente Sindi
cal de Esquer
das dous e a de 
Cabaleiro, un. 

A candidatura de 
Alberte Fernán
dez Fraga non 
resultou unha 

no sindicato e 
en Ourense 
houbo unha 
candidatura 
de consenso. 

Non aconteceu o 
mesmo no Con
greso Comarcal 
de Ourense, on
de Etelvino Blan
co resultou ree
leito despois de 
que se apresen-

surpresa. Desde 
.o pasado Con-
greso Confedera! 
da CIG, celebrn-
do no mes de 
Maio, agar:dába-
se un intento das 
forzas minoritárias de gañar 
posicións dentro dos distintos 
órganos dos sindicatos. Asi su
cedeu no Congreso Comarcal 
de Vigo o nove de Xuño, onde 
as duas candidaturas minoritá
rias (Corrente Sindical de Es
querdas e un grupo afin a Fer
nando Acuña encabezado por 
Xosé Cabaleiro) trataron de 

tase unha lista 
única e que o 
seu informe de 
xestión lograse 
un apoio case 
unánime. En Ou
re n se non hai 
confrontación.. en-

tre sectores. O próprio Etelvino 
Blanco forma parte do Colectivo 
Dez de Marzo e a sua lista in
cluiu a persoas do sector maiori
tário do sindicato. 

En realidade, é nalgunhas co
marcas onde os sectores mi
noritários poden acadar certa 
representatividade e mellorar a 

sua posición no seo do sindica
to. Nas federacións a situación 
é distinta. Se ben en Administra
ción Pública a candidatura alter
nativa conqueriu a maioria, non 
aconteceu así na Federación do 
Ensino no congreso do dezaseis 
de Xuño, cando se produciu un 
cámbio na dirección -Anxo Lou
zao substituiu a Bráulio Amaro 
na Secretaria Xeral- pero no 
marco dunha renovación pacta
da. Pola sua configuración e or
ganización, Administración, En
sino e Saude son as tres federa
cións da CIG nas que as posibi
lidades de reconfiguración de 
forzas é posíbel porque a pre
senza de liberados permite mo
vi mentos entre os delegados 
que situen a balanza en favor 
duns ou doutros. As direccións 
noutras federacións teñen maior 
tendéncia á estabilidade porque 
non acumulan tantos liberados e 
son máis complicadas as alian
zas alternativas. Ainda asi, unha 
forza como o Colectivo Dez de 
Marzo só ten incidéncia impor
tante en Administración Pública 
e non en Ensino ou en Saúde. 

En calquer caso, será despois 
do verán cando se saberá se 
fructifican os intentos dos mi
noritários de recuperar protago
nismo. O 28 de Xuño cele.
brarase o Congreso Comarcal 
da Mariña e até despois do ve
rán non haberá novas congre
sos na Conferación lntersindi
cal Galega. De momento, o re
sultado provisório é desigual, 
se en Administraicón Pública 
producíuse un cámbio, secto
res como o de Fernando Acuña 
perderon representatividade de 
forma significativa nos novos 
congresos. Asi, en Vigo, onde 
máis apoios tiña, quedou cun 
só repr~sentante.• 

Seguridad e privada 
MANuELCAO 

Nas sociedades democráticas que seguen o chamado mode
lo de capitalismo renano, o Estado do benestar proporciona 

- uns níveis de mínimos en benestar económico e social que 
tenden a mitigar os negativos efectos redistributivos do sis
tema capitalista. Unha provisión axeitada de bens e servi
zos públicos facilita a inclusión e a mobilidade social den
tro duns intervalos nos que a indixéncia, o recurso á vio
léncia social e as estratéxias criminais pertencen a casos 
moi específicos de carácter episódico que teñen máis que 
ver con algunhas manifestacións individuais próprias da 
condición humana e menos cun contexto socioeconómico 
especialmente desigualitário e discriminatório cos febles. 

Nos países en desenvolvimento nos que as estruturas eco
nómicas conforman unha situación de enorme desigualda
de da riqueza e da renda e un alto nível de desocupación e 
precariedade laboral que non son contrarrestados, nen a 
penas parcialmente, por modelos de xestión e organización 
dos bens e servizos públicos por parte do estado prodúcense 
situacións de exclusión social que afectan a amplas capas 
da povoación que tende a traducirse en conduras de amo
ralidade social que derivan en moitos ca os nun aumento 
da criminalidade organizada ou de carácter individual. Este 
tipo de conduras que eliminan case totalmente a idea da 
seguridad.e coma unha das funcións que as administracións 
públicas haberian de proporcionarlle á sociedade que a fi, 
náncia mediante a provisión dos correspondentes s rvizos 
de xustiza e seguridade cidadá, tradúcese, ao final, nunha 
privatización dos próprios servizos de seguridade, de xeito 
que ninguén reclama xa políticas públicas de seguridade 
senón que cada colectivo, grupo social ou individuo tenta
rá proveerse pola sua canta dun nível de seguridade acorde 
cos seus recursos e preferéncias. Para isto existen no mer
cado todo un con.xunto de empresas que venden segurida
de privada coma se fose un sector económico máis. A con
tínua inovación para contar cos mellares sistemas de alar
mas, aplicación de médios electrónicos, sensores e meca
nismos avanzados de coordenación da vixiláncia represen
ta un campo que está moi desenvolvido en moitos países 
da América do Sul e nos EE UlJ. 

'En España, existen 
cada vez máis indícios de que 

a seguridade das persoas 
é un asunto privado e estas 

farian ben en proveerse 
dos recursos tecnolóxicos ou 

humanos para preservala 
minimamente" 

.As diferéncias entre políticas económicas e modelos de de
senvolvimento seguidos por uns ou outros govemos e ten
déncias ideolóxicas tende a manifestarse neste tipo de 
asuntos, ainda que non convén esquecer a influéncia das 
institucións formais ou informais que se mantefien invariá
beis ao longo do tempo. O idílio JAznar-Bush parece ter 
raiceiras comuns na visión compartida sobre as causas da 
inseguridade cidadá e das políticas que se han implementar 
para facerlle fronte. Nos EE UU a seguridade própria é un 
asunto privado para o que cada un pode proveerse dos mé
dios que considere axeitados nun mercado libre de pistolas, 
rifles, escopetas, granadas, etc. Só opera como límite, ta, 
mén privado, a restrición orzamentária e a preferéncia in
dividual pola seguridade. A actuación pública limítase ao 
castigo a posteriori dos asasinos mediante un mecanismo 
de vinganza privada realizado polo estado: a pena de morte 
é un acto de reparación aos familiares da vítima que soen 
presenciar a execución dhectamente con fotos e invoca
cións á sua memória. En España, existen cada vez máis in
dícios de que a seguridade das persoas é un asunto privado 
e estas farian ben en proveerse dos recursos tecnolóxicos 
(alarmas, sistemas de seguridade electrónicos e videovixi
láncia) ou humanos (:escoltas ou matóns) para preservala 
mínimamente. Os servizos públicos tradicionais parecen 
estar destinados a protexer á elite dirixente, loitar contra o 
terrorismo e a violéncia política e preservar certos direitos 
de proprie~ade pública. + 
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En Cuba hai 370 asociacións económicas internacionais e empresas mistas que empregan o 5°/o da forza laboral do país 

O réxime laboral nas zonas francas cubanas 
~ R.M. 

En Cuba están reguladas as re
lazóns xurídico-laborais que re
xen nas zonas francas e par
ques industriais. A resolución 
número 10/97 do Ministério do 
Traballo e Seguranza Social, é a 
que actualmente está en vigor. 

O primeiro é o contrato de sumi
nistro da forza de traballo, que se 
subscrebe entre o concesionário 
e os operadores. Para a contrata
ción dos traballadores, estabelé
cese un acordo coa entidade em
pregadora e a organización sindi
cal. O persoal cáptase entre 
quen posuen calificación, destre
za, profisionalidade e experiéncia 
exixidas para o desempeño efi
ciente do cargo que se trate. A le
x isla ció n prevé as remunera
cións, a subscrición de contrato 
de traballo individual para estabe
lecer as relazóns de traballo e as 
causais para o remate. 

Os traballadores contratados 
nas zonas francas obteñen o 
seu salário tomando como base 
as tarifas en moeda nacional 

aprobadas centralmen
te e referidas a unha 
xornada laboral de 8 
horas diárias e 190,6 
horas como promedio 
mensuais. De ser ne
cesário, poden aplicar
se sistemas de paga
mento polos resultados 
da produción ou os 
servizos, asi como o 
pagamento de traballo 
extraordinário. 

En canto á disciplina 
laboral e a solución 
dos conflitos, téñense 
en canta os preceitos 
do código de traballo e 
os regulamentos inter
nos, e as reclamacións 
nesta matéria e en direitos labo
ra is, resólvense na entidade 
empregadora, segundo procedi
mentos de xustiza laboral vixen
tes. 

As vacacións anuais pagas, a se
guranza social e a proteeción do 
traballo son tamén matérias regu
ladas e para o que hai que cum
prir a lexislación vixente no país. 

Colección Froita. do Tempo 

As chaves do tempo 
de Luísa Villalta 

ANOSA TERRA 

As chaves do tempo abren e pechan as portas do amor e 
do medo, da liberdade e o sometimento. 

De cando había reís na Galiza, houbo un que tivo fama de 
nobre e de bon corazón. Durante o seu reinado nada lle faltou 

ás xentes, nin o millo, nin o peixe, nin o gando. 
Tiña dous fillos que destacaron como moi bons tanxedores de 

zanfona e lira ... mais tamén para os dous chegaron 
días de guerra. · 

En cada zona franca e parque in
dustrial, a entidade empregadora 
e as partes dos contratos, xunto 
á organización sindical corres
pondente, subscreben os convé
n ios colectivos de traballo e os 
seus regulamentos internos, se
gundo a lexislación en vigor. 

Como pode aprezarse, os traba
lladores cubanos que laboran en 

zonas francas, están to
talmente protexidos pa
la lexislación e desfru
tan de todos os seus di
reitos, ·incluídos a cria
ción e o funcionamento 
da organización sindical 
e dos seus órganos de 
xustiza laboral. 

Esta é a marcada dife
renza entre a imensa 
maioria dos países on
de existen zonas f ran
cas e hai fábricas nelas, 
como as chamadas in
dústrias maquiladoras, 
nas que os traballado
res perden todos os 
seus direitos laborais e 
viven marxinados e bai

xo unha despiadada esplotación. 

En Cuba existen mais de 370 
asociacións económicas inter
nacionais e empresas mistas e 
laborais e nelas traballan o 5% 
da forza laboral do país. Nas 
empresas mistas a parte cuba
na posui o 51 % ou máis das ac
cións e estes negócios teñen un 
termo de 1 o a 15 anos, estes 

termos poden ser prolongados 
por acordos das partes. 

Os traballadores son contrata
dos pelas empresas emprega
doras que garanten: o paga
mento do salário aos traballado
res, o direito de sindicalización, 
as negociacións colectivas entre 
sindicatos e administración, a 
protección e hixiene laboral, o 
tempo de descanso e férias, o 
subsídio ao traballador cando fi
que dispoñíbel, a sua recalifica
ción e ubicación laboral. 

As zonas francas en Cuba son 
principalmente para o armacena
mento de mercancías, son pou
cas as fábricas radicadas nas 
mesmas e o número de traballa
dores destes talleres abala entre 
8 e 60 traballadores.No Ministério 
da lndústria Lixeira, existen gran
des fábricas de confeccións téxtis 
e outras instalacións, que en oca
sións contratan servizos de ma
quilas a investimentistas estran
xeiros, baixo o rexime da lexisla
ción laboral vixente no país; que é 
estritamente vixiada polo estado e 
o movimento sindical cuba_no. + 

Volta a guerra fria a América Latina 
Nos últimos meses e durante as próximas semanas, a 
Administración norteamericana está a pór en práti, 
ca diversos operativos destinados a aumentar a sua 
presenza militar en diferentes países da América La, 
tina. Se ben o Plano Colombia é o operativo máis 
coñecido -e criticado-, non é o 

Non contente con todo isto, o Comando Sul do 
Exército dos Estados Unidos está a levar o operativo 
"Novos Horizontes" que comprende, segundo os ser, 
vizos de información das embaixadas norteamerica, 
nas da zona, "unha série de actividades de asisténcia 

humanitária e adestramento 
único. Bush apoiará este plano 
co denominado "Iniciativa An, 
dina" destinado aos países da re, 
xión. A eles unirase o bautizado 
como ''Novas Horizontes" que 
xa supuxo a entrada de tropas 
norteamericanas en Guatemala 
e Paraguai. 

militar na América Latina e o 
'Q Plano Colómbia Caribe". No marco deste plano 

chegaron a Guatemala 400 mi, 

O disparo de saída dérono os 
1.300 millóns de dólares de axu, 
da militar destinada durante o 
governo de Clinton ao Plano 
Colómbia. Para a posta en práti, 
ca <leste plano xa hai en Colóm, 

compleméntase na 
chamada «Iniciativa 
Andina» que busca 

involucrar os países da 

litares estadounidenses a con, 
travir os acordos de paz entre o 
governo guatemalteco e a gue, 
rrilla da Unión Revolucionária 
Nacional Guatemalteca. O 
Congreso, do partido gover, 
nante, recorreu ao carácter de 
"urxéncia nacional" e a conce, 
derlles o visado de "turistas" pa, 
ra aprobar a entrada das tropas 
norteamericanas un mes des, 

. / rex1on na guerra 
- colombiana" 

bia 300 asesores militares e de, 
cenas de mercenários, apresen, 
tados polos EE UU como civis. 
O Plano Colómbia compleméntase na chamada 
"Iniciativa Andina", que busca involucrar aos países 
da rexión na guerra colombiana. O Departamento 
de Estado norteamericano está disposto a destinar 
550 millóns de dólares a Venezuela, Ecuador e Peru. 
Apesar de que este diñeiro se dedicará a armamento 
co pretexto da loita contra o narcotráfico, retraerase 
do orzamento destinado ao desenvolvimento dos 
países empobrecidos. 

Esta presenza militar sumarase á existinte na actua, 
lidade na base aérea de Manta, no Ecuador, inicia, 
da o pasado ano. Nela xa se atopan 150 efectivos 

_ norteamericanos nun investimento de 40 millóns 
de dólares. Esta base permite as operacións con, 
xuntas cos militares ecuatorianos na selva. Alá 
criouse a Escola de Selva de Coca, lugar onde os 
norteamericanos adestran a militares brasileiros, 
colombianos e ecuatorianos en técnicas de guerra 
con tecnoloxia de última xerazón. 

O apoio marítimo a estas tropas apórtao a Base 
Naval de !quitos, no Norte do Peru, que dispón de 
33 asesores estadounidenses e conta con lanchas 
rápidas. O novo govemo do Ecuador espérase sexa 
moito máis condescendente cos EE UU que o de 
Fujimori cuxas relazóns co viciño do Norte se en, 
contraban moi deterioradas. 

pois de se atapar dentro do país. 

No Paraguai, outros 400 mili, 
tares norteamericanos, igual 

número de paraguaios e un continxente de milita, 
res arxentinos participan no operativo ''Novos Ho, 
rizontes" desde o 1 de Abril ao 30 de Xuño, ainda 
que vários militares estadounidenses e equipa de in, 
fanteria chegaron durante o mes de Febreiro ao lu, 
gar do operativo, no departamento da Conceizón. 
De novo, o pretexto da axuda social para realizar 
cursos e adestramento contrainsurxente. 

A todo iso, ternos que engadir a presenza militar dos 
EE UU en Honduras desde os oitenta, onde 2.000 
soldados norteamericanos realizaron manobras o Pª' 
sado mes de Febreiro. Tamép. afutura instalación 

- dun Centro Rexional de Drogas no Salvador e os 
350 millóns de dólares que recebeu Costa Rica opa, 
sado Decembro para financiar un acordo de patru, 
llaxe conxunto. 

Trátase, segundo os analistas, de toda unha ofen, 
siva militar destinada ao control de amplas re, 
xións latinoamericanas onde a pobreza e as desi, 
gualdades poden provocar estoupidos sociais de 
difícil manexo, éomo aconteceu no Ecuador e 
Bolívia. Igualmente, a Administración Bush bus, 
ca desplegar o apoio militar necesário para conter 
a extensión da influéncia da guerrilla colombiana 

, na rexión, ou mesmo preparar unha intervención 
militar en Colómbia. + 
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Luís Villaverde 
espera o ingreso 

. . ,, 
en pns1on 
. por traballar 
cando estaba 
inabilitado 

"Supoño que virán por min 
nuns días, ainda que as veces 
se retrasan". Quen asi fala é 
Luís Villaverde, insubmiso 
que actualmente disfruta dun, 
ha bolsa de formación en Ma, 
dríd no Departamento de 
Meios Audiovisuais do Cen, 
tro Nacional de Información 
e Comunicación Educativa, 
dependente do Ministério de . 
Educación. Nesta días Villa, 
verde está pendente da sua 
detención e ingreso en pfi, 
sión por quebrantar a pena de 
inabilitación que lle proibia 
acceder ao emprego público. 

O historial xudicial de Villa, 
verde, membro do movimento 
de Obxección de Consciéncia . 
de Vigo, comeza en Outubro 
de 1997, cando foi condenado 
a 2 anos, 4 meses e un día de 
prisión, e a inabilitación abso, 
luta durante o tempo da con, 
dena, por ínsubmisión. Os xuí, 
ces solicitaron o indulto par, 
cial, que finalmente o Gover, 
no concedeu en canto á pena 
de prisión, pero non ao tempo 
de inabilitación. Cando lle foi 
comunicada a resolución Villa, 
verde foi despedido do seu tra, 
ballo de coordenador dun cur, 
so de formación ocupacional 
do concello de Redondela. 
Luís continuou apreséntandose 
a traballos públicos e privados. 
En Marzo de 1999 consegue un 
emprego como tramoista no 
Ballet Galego "Rey de Viana", 
que depende do IGAEM, orga, 
nísmo da Consellaría de Cul, 
tura. Aos seis días da sua con, 
tratación, anúlase a mesma po, 
la pena de inabilitación. Ainda 
consegue un emprego máís, co, 
mo peón de vixiláncia e man, 
timento da piscina municipal 
de Moraña. Aos catro días de 
comezar, comunícaselle de no, 
vo a anulación. 

En N ovembro do ano pasado 
é xulgado por quebrantar a 
inabilitación no emprego de 
tramoista. Condénano a un, 
ha multa de quince meses 
cunha cuota diária de 500 pe, 
setas. Por cada duas cuotas 
impagadas está sometido a un 
dia de privación de liberdade. 
A negativa a pagar provoca 
que o 14 de Xuño deste ano 
se lle notifique o ingreso en 
prisión por decisión do xulga, 
do do penal nº 2 de Vigo. Se 
o decide voluntariamente ten 
quince días. Así que desde o 
29 de Xuño, Víllaverde espe, 
ra no Centro de Información 
e Comunicación Educativa 
de Madrid que a 'ºlicia apa, 
reza pola porta.• 

·~ 
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uo obxectivo confesado do PP é que este periódico desapareza do mapa" (Patxi lbarTOndo, da redacción de la Realidad). 

As demandas xudiciais dos conservadores suman cen millóns 

O PP de Cantábria quer afogar 
o semanário La Realidad 
~G.L. presumida polo xulgado, os feítos ros, á luz do día, e que os ci-

obxecto do comentário da revista. dadans que os votan teñen todo 
O semanário de Santander o direito a saber o que fan". 
La Realidad ven de ser con- Na senténcia non consta nengun-
denado pola titular do xulga- ha clase de comprobación sobre o lbarrondo sinala tamés que nun 
do de Primeira lnstáncia nú- feito de a viaxe do secretário xeral primeiro momento o caciquismo 
mero seis, Laura Cuevas Ra- do PP a Suiza ser asunto de dis- tentou comprar con cheques o 
mos, a pagar vinte millons de cusión, con toda clase de detalles, siléncio da revista "Despois, co-
pesetas ao secretário xeral en vários debates do cúmio do PP mo persistimos na procura da 
do Partido Popular de Cantá- de Cantábria. Pala contra, a titular verdade, pasaron á ofensiva 
bria e presidente do consello do Xulgado de Primeira lnstáncia con todo o seu arsenal. O ob-
de administración de Caja 6, ignora toqa a xurisprudéncia xectivo confesado nos seus par-
Cantabria e deputado auto- que dubida dende 1978 da apela- ladoiros é que este periódico 
nómico Carlos Sáiz por un ción á intimidade dos cargos públi- desapareza do mapa. Pero este 
delito de inxúrias. O caci- cos, por considerar que o exercí- periódico non é só noso senón 
quismo castiga á publicación, cio voluntário da función política de todo os que nos seguen e 
que a penas ten un ano de vi- entraña obviamente a exposición apoian semana a semana". 
da, cunha choiva de denún- á crítica. Nesta liña, o Tribunal 
cias que lle están a producir Constitucional entende que o pró- La Realidad naceu como serna-
unha grave asfixia económica. prio exercício da crítica é máis im- nário independente e está edita-

portante que a defensa da imaxe do por unha cooperativa de xor-
Un paso trascendente nesta ope- porque a segunda negaria a pri- nalistas e profisionais do deseño 
ración de afogo clásica a unha meira con grave prexuicio dun di- gráfico e os servizos de prensa. 
publicacion molesta, é a sentén- reito constitucional ancilar. O TC Nun panorama dominado polos 
cia da xuiza Cuevas Ramos que sitúase nesta interpretación na liña vellos xornais conservadores de 
estima delito no comentário dun- doutros Estados democráticos de propriedade familiar e as delega-
ha sección irónica e humorística longo percorrido que constataron cións dos diários centralistas, 
porque "dada a releváncia dos a colusión entre direito privado e dependentes até a submisión to-
cargos públicos ocupados polo público e resolveron polo último tal da publicidade e as subven-
demandante, sementar dúbidas para salvar ao primeiro. cións públicas, La Realidad fai 
sobre a sua honorabilidade signi- xornalismo. A pouco de apare-
fica un indiscutibel desprestíxio". Para que un cargo público de re- cer a publicación, membros do 

De parado a rico 
levante poder e notoriedade coma governo autonómico e alcaldes 
Carlos Sáiz poida considerar un- do PP puxeron en marcha unr.a 
ha ofensa a informacion das suas cadea de demandas que xa su-

A revista fai unha síntese pura- actividades, foi preciso que a xui- man cen millóns de pesetas. 
mente evenencial sobre o aseen- za Cuevas Ramos estimase falso 
so imparábel de Carlos Sáiz: di o contido do comentário de La Entre os demandantes de La Re-
que pasou de estar nas listas do Realidad e lesivo para a honra do . alidad ~stán Miguel Angel Reví-
paro a xerente do PP e, sucesi- secretário xeral do PP. Para isa, lla, vice-presidente do governo 
vamente, a un meteórico salto di a senténcia, "abonda con ler os autonómico e secretário xeral do 
como empresário. O xulgado di artigas para apreciar que o xoma- Partido Regionalista de Catábria 
que non se pode constatar o lista pretende claramente, e para (PRC); Federico Santamaría 
chouto dun parado á presidencia (conseguilo) adorna a informa- (conselleiro de Economía e Fa-
da poderosa Caja Cantábria e ción, pór en coñecimento da opi- cenda, do PP); o xa citado Car-
moito menos citar unha viaxe nión pública que o Deputado, se- los Sáiz; Francisco Rodríguez 
lóstrego a Zürich (Suiza) na com- cretário xeral do PP e presidente Argüeso, voceiro do PP na 
paña da secretária do Grupo Po- do Consello de Administración de Asamblea Rexional; Joaquin Fer-
pular no Parlamento cántabro. Caja Cantabria deu avanzado en nández San Emeterio, alcalde do 

política e prosperou económica- PP de Argoños e Ignacio Diego, 
Ainda que o director de La Reali- mente dun xeito dubidoso". alcalde do PP en El Astillero, 
dad invocou o direito ~onstitucio- membro do comité rexional do 
nal do segredo profisional que "Non están afeitas á crítica -di PP e presidente de várias ern-
contempla o artigo 20 da Consti- Patxi lbarrondo, da redacción de presas. Revilla reclama unha in-
lución, para non prexudicar ás La Realidad- Os poíticos de demnizacion de 30 millóns á pu-
suas fontes de infor:nación, non Cantábria teñen a pel fina por blicación por ofensa á sua honra. 
deixou de sinalar o lugar e o tem- demáis e o ánimo feble; fáltalles 
po dalgunhas xuntanzas de car- cerne para aturar críticas ainda La Realidad ten aberta unha 
gos do PP nas que se trataran que saben, mellar que ninguén, campaña de apoio en lareati-
por extenso e sen a discreción que están metidos en xogos du- dad.@larealidad.net+ 

Marcha en Compostela 
polo Dio da Liberación 
Homosexual 

O Colectivo Gai e o Boga de 
Compostela argallaron un pro
grama de actividades para vá
rias xomadas ao redor da ce
lebración do Dia Internacional 
da Liberación Homosexual, o 
28 de Xuño. Os actos, que co
mezaron o día 26, prevén un
ha sesión de curtametraxes 
para este Xoves 28 na Casa 
da Xuventude con Positivo, 
Mujer contra mujer, En malas 
compañías e Sexo lésbico se
guro. O torneo de maribrilé xó
gase na chaira de Santa Su
sana odia 29. Os colectivos 
de gais e lesbianas apoian a 
marcha do Sábado 30 que 
sae da praza do Toral ás oito 
e media da tarde. A festa con
tinua cunha papadela na pra
za dos lrmáns Gomez e as 
actuacións de Envidia, La pe
queña Jeanette, La Traviesa, 
Susi Sola, Susana a Berbere
cheira, Pandara, Paula e moi
tas máis, segundo recatea a 
organización.• 

Prémios Legais 
para Antom Fortes e 
a Coordenadora 
da Marcha Mundial 

Entregáronse o Sábado 23 
na noite os prémios Legais, 
que culminaban unha 
semana de actividades des
te colectivo que reune· a 
gais e lesbianas na cidade 
de Vigo. A Antom Fortes 
entregáronlle o galardón 
polo seu poemário Figuras 
masculinas de meio corpo, 
e a Coordenadora Galega 
da Marcha Mundial das Mu
lleres pola sua defensa dos 
direitos das lesbianas. Ta
mén estes prémios teñen a 
sua cruz, o castigo aos que 
amosan tendéncias homo
fóbicas. Desta vez, tocoulle 
ao arzobispo de Madrid, 
Rouco Varela. • 

Concentración 
pola perda de pensións 
dos enfennos da SIDA 

Ás once e media da mañá do 
Martes 26 de Xuño estaban 
convocados todos os repre
sentantes dos comités anti
Sida da Galiza a uAha 
concentración diante da Xun
ta, en Compostela, para pro
testar polos efeitos que está 
a ter o decreto que regula a 
clasificación de minusvalías. 
Despois de ano e medio de 
vixéncia do decreto, que en
tre outros aspectos suspende 
a percepción de pensións 
non contributivas aos 
enfermos da Sida que están 

. en prisión, perdéronse 345 
pensións, segundo os dados 
da Coordenadora de Solida
riedade coas Persoas 
Presas. "A isto haberia que 
unir a perda de condición de 
pensionista no gasto 
farmacolóxico, as prestacións 
por tillo a cargo e as pensións 
de orfandade", sinalaron.+ 
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DEPORTES 

A clasificación para a final de Sevilla provocou clebracións multitudinárias na Praza de América de Vigo. A.N.T. 

Ao redor de 25.000 galegas estarán nas bancadas do Estádio Olímpico 

A éxtase do capitalismo celtista 
* CÉSAR LORENZO GIL 

Vigo e as demais comarcas galegas que enarbolan a bandeira do 
celtismo esquecen nestes dias os seus problemas cotiáns e viven 
coma un soño a clasificación da sua equipa para a final da Copa do 
Rei. O Sábado, 30 de Xuño, ficará marcado no calendário da vida de 
toda unha xeración, ao igual que o fixera a frustrante final do mesmo 
torneo hai máls de sete anos. Nesta ocasión, a calor de Sevillá será 
a testemuña dun partido no que ninguén quere a capa de favorito e 
os intérpretes da obra soaranlles demasiado aos espectadores. 

En Galiza, os "peregrinos do 
Celta" -en palabras do Faro de 
Vigo- ollan o ceo procurando 
que unha boa presada de nubes 
vaia directamente par~ as ribei
ras do Guadalquivir. A beira da 
Giralda, os hostaleiros fregan as 
mans con baba na boca. Xa non 
hai prazas de hotel nen en Sevi
lla capital nen na maioria das 
grandes cidades da província. 

Espérase que cheguen á cidade 
54.000 persoas, entre afeizoa
dos, xornalistas e membros da 
Federación. Os gañas do co
mércio andaluz poden ser un 
pistoletazo de saída imellorábel 
ao comezo da tempada de ve
rán. Do outro lado do mostrador, 
os pagadores fan as cantas, re
buscan nos petos, saquean as 
libretas de aforro, exixen a paga 

dos pais polo resto da sua vida. 
Todo é pouco para estar ali. 

Nestas datas máis ca nunca o 
futbol se converte no negócio 
máis importante do país. Ninguén 
fica de lado. A Deputación de 
Pontevedra xa anunciou que lles 
pagará a viaxe a todos os afeizo-· 
ados que consigan unha entrada. 
Mais a promesa é abstracta de 
momento. O presidente deste or
ganismo, Manuel Abeledo, segu
ramente está a facer cantas: 
19.000 persoas con entrada divi
.didas entre 60 prazas de cada 
autobus son 316 veículos. O con
cello de Vigo non quixo ser me
nos e prometeu outro tanto. Até o . 
alcalde Lois Castrillo soña en po
ñer o sombreiro dos comos e fa
cer bufar o olifante celtista a bor-

do dun Pegaso Turbodiésel, ago
ra que vai o futbol. De confirmar
se a contratación desta magna 
frota, a autoestrada cara a Lis
boa-Badajoz vai parecer unha 
manifestación de Transportes La 
Unión, co plus de todos os devo
tos que baixan camiño de Fátima. 

As axéncias de viaxes tampou
co dan abasto. As compañias 
aéreas nen queren oír falar de 
buscar voos Vigo-Sevilla para 
esta fin de semana. Entre folgas 
de pilotos e limitacións do trán
sito aéreo, ca agravante de 
cámbio de mes, parece que Pei
nador non vai ser escala do "de-
1 í rio celtista" -en titular de La 
Voz de Galicia-. 

Outros que sorrin cos tri1,.mfos 
do Celta son os xornais e de
mais meios de comunicación. 
As redaccións xa teñen asegu
rado traballo de abando (sen re
muneración engadida), entre es
peciais, prévias, resumes, álbu
mes de imaxes, crónicas e de
mais páxinas pagadas previa
mente polos xenerosos anun
ciantes que deseñan arestora 
dous modelos de inserción pu
blicitária: a)"Fulanos de tal dan
lles os parabéns aes xogadores 
do Celta pala tazaña de traer o 
primeiro título para o clube"; 
b)"Fulanos de tal solidarízase co 
Celta e dálles as grácias por ilu
sionar a toda unha cidade, a to
do un pavo. Para nós, sodes e 
sempre seredes campións." 

O mellar das viaxes masivas das 
equipas de futbol é o reforzo que 
supoñen para a identidade. A bu
fanda ou a camisola celeste ser
virán máis ca nunca de bandeira 
de Galiza, única excusa precisa 
para que dous perfectos desco
ñecidos se abracen no Parque 
de María Luisa ou se fagan ca
maradas de por vida en calquer 
bar de Triana, ao son da Rianxei
ra. Incluso haberá pinchos de 
tortilla cos siareiros do Zaragoza, 
polos vellos tempos do 94. 

Gañe ou perda o Celta, a festa 
nas Travesas xa promete ser a 
máis concorrida deste verán. Al
guén xa está a pedir un concerto 
especial de Siniestro Total e unha 
invasión de Toralla ao mando de 
António Nieto Figueroa Leri, líder 
invito do viguismo. Onde peregri
nará esta vez Horácio Gómez? + 
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O FIO DA LINGUA 

Alerta 
Moitas palabras que comezan en 
galego por aJ, son de ornee árabe 
(por exemplo, alcol, alcuña, aJ.ba, 
rán ou alicerce) e nelas a devandita 
sílaba al ven sendo o artigo árabe. 
Outras veces o aJ, do comezo é xa 
de ornee latina como é o caso da 
rica familia de derivados do ad, 
xectivo albus, "branco", da que 
forman parte substantivos como 
alba, albar, alborada, álbum (do Ja, 
tín album "cadro en branco"), alr 
búmina (orneinalmente "clara ou 
branco do ovo"), albura, adxecti, 
vos como albar, albariño , albeiro, 
albino, verbos como albear/albe, 
xar/albeirar, alborear/alborexar/albo-
recer e que podemos atopar como 
nomes de lugares, persoas e apeli, 
dos. Pode tamén ese alr ter ornee 
noutra lingua coma o grégo (aJa, 
bastro), o francés (alianza) ou o 
italiano (alerta). Finalmente, o alr 
. pode resultar da propia evolución 
da lingua: as palabras latinas ani, 
malia e anima transformáronse en 
alimaña e mais alma. 

Diciamos que alerta é palabra de 
orixe italiana pois procede de 
all' érta!, grito que se daba ante 
un perigo para chamar a esprei, 
tar dende un lugar elevado. 
Grito moi próximo era o de 
all' arme! para tomar as armas, e 
del procede alarma. 

Alarma producíana ben a miúdo 
os corsarios, outra palabra de ornee 
italiana que adoitamos tomar co, 
mo equivalente de pirata sen ser 
exactamente o mesmo. O corsario 
era un mariño que traballaba para 
un país que lle concedía unha au, 
torización (patente de corso) · para 
esbullar os barcos de comercio dos 
países enemigos del, quedando o 
corsario con todo o botín ou par, 
te. O corso (que non ten nada 
que ver coa illa de 05rsega senón 
co "curso", a navegación) era un, 
ha actividade legal, recoñecida 
internacionalmente e regulada 
por códigos lexislativos, que per, 
durou ata mediados do século XlX 
(en España ata principios do XX) 
e que floreceu no Mediterráneo e 
máis tarde na ruta de América. 
Vencellados a intereses estatais e 
a descubertas xeográficas, como é 
o caso dos irmáns Pinzón, moitas 
veces os corsarios acadaban graos 
de xerarquía na armada oficial, 
como Drake que chegou a viceal, 
mirante. Ligado ao comercio de 
escravos, o corso dexeneraba con 
frecuencia na pura piratería, polo 
que é comprensible ql,le se con, 
venera en sinónimo. 

Escravos e forzados constituíron 
un exército de remeiros que en 
condicións infrahumanas tiñan 
que vogar nas galera5 piratas ou 
estatais. Eran a chusma, palabra 
que a través do latín procede do 
grego keleusma, "arde, chamada 
para sincronizar os golpes de re, 
mo" que se daba a ritmo de tim, 
bal. Chusma tomou axiña un sen, 
tido despectivo, semellante a ca, 
nalla, palabra igualmente de ornee 
italiana e derivada de cane, "can". 

Un eco da actividade dos cor, · 
sarios queda na expresión gale, 
ga ir ao corso ou andar ao corso, 
aínda que os corsarios neste ca, 
so veñen senda rapaces que 
simplemente pillan algo de froi, 
ta palas hartas.+ 
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Batasuna non conseguiu, de momento, o obxectivo de aglutinar a esquerda abertzale de todas as provincias de Euskal Herria. JOXE LACALLE 

Otegi asegura que Batasuna aprenderá dos erres de EH 

· A esquerda abertzale participara activamente 
no actual marco político 
*CÉSAR LORENZO GIL 

A esquerda nacionalista de Euskal Herria culminou o seu 
proceso de renovación coa criación dun novo partido polí
tico, Batasuna (Unidade). Os seus principais obxectivos, 
en palabras do seu portavoz, Arnaldo Otegi, serán a coe
sión de todos os territórios bascos, a reivindicación do so
cialismo e unha saída para o conflito armado que vive o país. 

aunar todos os grupos de es
querda abertzale de todas as 
províncias, o certo é que fraca
sou nese intento. Algunhas or
ganizacións si presentes en He
rri Batasuna ou EH, como a 
Asamblea Nacional Basca ou 
Aralar, xa anunciaron que non 
van integrarse no novo partido. 
No primeiro caso, o desencontro 
chegou ao non se aceptar que a 
esquerda abertzale puidese 
contar cun partido que fose ta
mén frente de partidos, con re
presentación de todas as ten
déncias no consello nacional. 

tividade armada. "O proceso de 
formación de Batasuna non tra
tou o tema principal neste mo
mento: nós marchamos porque 
daquela non se lle pediu á ET A 
unha trégua; hoxe séguese a 
traballar sen a suficiente inde-
pendéncia." · 

Coa criación deste novo partido, 
remata a senda iniciada primeiro 
con Herri Batasuna e despois con 
Euskal Herritarrok (EH), foros nos 
que o abertzalismo recorreu a sis
temas de agrupación frentista ou 
coalición eleitoral para o traballo 
conxunto de todos os grupos políti
cos. Batasuna terá estátus de par
tido político, cun consello nacional, 
un portavoz (Amaldo Otegi) e un 
coordenador (Joseba Permach). A 
intención da nova entidade é re
presentar as ideas independentis
tas de esquerda en todas as pro
víncias bascas, incluídas Nafarroa 
e lparralde, en Fráncia. 

Otegi clausurou a asemblea 
constituínte de Batasuna en lru
ñea, o pasado 23 de Xuño, re
clamando un cámbio de atitude 
da esquerda abertzale en rela
ción co actual marco político. "A 
nasa estratéxia de actividade 
política pasa por dous camiños. 
?or unha banda, queremos di
namizar máis ainda as institu- . 
cións nacionais de Euskal He
rria, coma Udalbitza, e criar no
vas expresións da vontade co
m un de todo o pavo base.o. 
Mais, ao tempo, eremos que 
cómpre estar nas institucións xa 
existentes e loitar desde dentro 
por reconducir o proceso de 
construción nacional para que 
deixe de ser deficitário." 

O político basco recoñeceu que a 
história da esquerda abertzale 
canta con diversos erras estraté
xicos e tácticos, dos que Batasu
na vai apren_der para facer avan
zar o movimento político naciona-
1 ista de esquerdas. "Sabemos 
que non tomamos s~mpre o ca
miño máis correcto. E por iso que 
toda a nosa experiéncia vai re
verter positivamente na saúde e 
coeréncia deste novo camiño que 

agora empezamos", destacou. 

O portavoz abertzale recordou o 
compromiso da sua .organización 
con todas as províncias bascas e 
demandou dos estados español 
e francés o recoñecimento ime
diato de todos os direitos do povo 
basco. "Exiximos que os poderes 
estatais recoñezan todo o que 
nos deben. Queremos poder ser 
bascas libremente, no contexto 
humano, político, social e labo
ral". Para conseguir isto, Otegi 
pensa que a mellar opción é o 
camiño cara á constitución dun 
Estado basca. "Non queremos a 
coesión nacional e a independén
cia por capricho, senón porque 
esta é unha realidade que está aí 
e non se pode parar." 

Destacadas auséncias 

Mália que Batasuna preten.dia 

Aralar, que xa mostrara publi
camente as suas discrepáncias 
co liderato de Otegi en EH, re
n ú nci a a continuar ligado ao 
proxecto ao considerar que a 
organización político do inde
pendentismo é, arestora, de
masiado dependente do apara
to militar que dirixe a ETA. Nes
te mesmo caso está Batzarre 
-que xa marchara de EH-, o 
pártido abertzale máis podero
so nas províncias do País Bas
ca Francés. Segundo a sua 
portavoz Milagros Rubio, Bata
suna non vén resolver nengun 
dos problemas criados pola ac-

C. LORENZO 

Socialismo e paz 

Batasuna reivindicou na sua 
asamblea constituínte a sua ideo
loxia socialista. Para o novo parti
do, a criación do estado basco 
debe someterse aos critérios da 
esquerda para impedir que o ne
oliberalismo siga estragando as 
condicións de vida dos cidadáns. 

No compromiso coa esquerda 
xorde tamén a necesidade de al
canzar a paz en Euskal Harria. 
Arnaldo Otegi xa anunciou que, 
nos próximos meses, o seu parti
do elevará unha proposta de diá
logo entre a esquerda abertzale e 
os estados basco e francés, que 
pretende incluír a diversos axen
tes sociais e partidos políticos de 
todas as tendéncias baixo unha 
única condición: "que todos eles 
recoñezan o direito á liberdade 
que ten o povo basco", afirmou.+ 

Bolseiros traizoados 
O govemo de José María Aznar cansou de pagar, 
lles bolsas de educación aos estranxeiros. Primeiro 
tentou canalizar todas as axudas através do lnstitu, 
to Cervantes para que cada un dos estudantes que 
se achegaba á cultura do Estado español recibise as 
ensinanzas de Jan Juaristi sobre diversidade políti, 
ca e lingüística. Mais era un gasto supérfluo. Pilar 
del Castillo decatouse de que valía máis unha b0a 
campaña de publicidade, dicir que os brasileiros xa 
falaban en español e ponto. O que importa é a re, 
percusión nos médios. 

Mais o final da colaboración coas universidades es, 
tranxeiras é unha traxédia para o futuro. Até ago, 
ra, moitos mozos de Latinoamérica ou Europa do 
leste ou África, por exemplo, tiñan a oportunidade 
de completaren a sua formación no Estado espa, 

ñol, enriquecerse con todas as culturas aqui pre, 
sentes, aprender dunha nova realidade e despois 
volveren aos seus países cos vímbios necesários Pª' 
ra impulsar o desenvolvimento dentro das suas 
próprias fronteiras. A partir deste momento, todos 
eles son futuros imigrantes irregulares. 

Só hai que pensar nos universitários ucranianos, 
ecuatorianos ou guineanos. A bolsa serviríalles Pª' 
ra deixar a pobreza dos seus sistemas educativos e 
realizárense profisionalmente. Arestora poderán 
chegar clandestinamente e alcanzaren a plenitude 
fuxindo da Garda Civil. Ese é o modelo de rela, 
cións que quere Aznar: explotar os estranxeiros, 
abafar os seus países de orixe coa débeda externa e 
ainda por riba queixarse de que hai demasiada 
x~nte que quere vir comer da nosa torta.+ 

. 
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Anticorrupción 
pede seis anos de cadea 
para Jesús Gil 

A Fiscalia Anticorrupción 
solicitará seis anos de prisión 
e 1 O de inabilitación para o 
alcalde de Marbella e 
presidente do Atlético de 
Madrid, CF, Jesús Gil, por 
delitos de malversación, 
apropriación de bens e 
falsidade documental, no 
caso Sermosa. Segundo o 
fiscal, en Outubro de 1991, 
Jesús Gil decidiu, de acordo 
co seu sócio daquela, 
Benigno Vázquez, quedarse 
coa propriedade desta 
empresa, pendente de 
embargo. Desta venda, 
Anticorrupción ere que Gil 
gardou para si 140 millóns, 
que desviou para a sua 
própria conta. Este caso 
súmase ao das camisetas, 
que vincula a Gil cun contrato 
ilexítimo de publicidade entre 
o concello de Marbella e o 
Atlético de Madrid.+ 

Ceuta e Melilla 
non queren tutelar os 
menores indocumentados 

As cidades autónomas de 
Ceuta e Melilla 
reclamáronlle ao governo 
a exención das suas 
obrigas de tutelar, 
documentar e acoller os 
menores imigrantes que 
chegan aos seus 
territórios sen pais e 
acaban convertidos en 
"meniños da rua". Para o 
conselleiro de Benestar 
Social de Ceuta, Mohamed 
Chaib, a protección social 
dos máis pequenos 
provoca un efecto 
chamada e "a 
marroquinización das 
cidades". Para Chaib, é 
Inútil querer regularizar 
estes menores. "Foxen 
dos centros especiais, 
viven na rua. A llegalldade 
é o seu médlo. Eles 
séntense máls cómodos 
dellnqulndo ca 
formándose".• 

O govemo balear . 
querelarase contra 
o ministro Matas 

Os partidos que governan en 
coalición as lllas Baleares 
anunciaron que preparan 
unha querela criminal contra 
o ministro de Médio 
Ambiente, Jaume Matas, 
polo caso Formentera, no 
que supostamente o PP 
comprou votos en Arxentina. 
A Fiscalía das Baleares 
detectou un delito eleitoral, 
outro de falsidade 
documental e un terceiro de 
malversación de diñeiro 
público. Agora é o Fiscal 
Xeral do Estado, Jesús 
Cardenal, o que ten que 
admitir esta denúncia ou 
arquivala. O governo balear, 
formado por cinco partidos 
de esquerda, pedíronlle ao 
fiscal que óbvie a preséncia 
neste caso dun membro do 
governo que o nomeou e 
investigue todas as 
implicacións no fraude 
eleitoral.+ 
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Os grupos antimundialización alertan sobre os intentos de criminalizar o seu movimento 

A 'esquerda acusa a Interior 
• ! 

de provocar a violéricia na Marcha de Barcelona 
9* C.L. 

Todos os partidos e organiza
cións de esquerda do Estado . 
español acusaron directamen
te ao ministro do Interior, Ma
riano Raxoi e á delegada do 
Governo en Catalunya, Julia 
García Valdecasas como os 
instigadores dos actos violen
tos que se produciron na Mar
cha contra o Banco Mundial. A 
manifestación, realizada en 
Barcelona o pasado 24 de 
Maio, foi utilizada polo gover
no para criminalizar o movi
mento antimundialización. Pa
ra os grupos alternativos, este 
é o sinal de que as suas de
mandas comezan a preocupar
lles aos poderes capitalistas. 

Barcelona levaba vários meses 
preparando unha marcha pacífica 
para protestar contra a política do 
Banco Mundial. A presión dos gru
pos anticapitalistas obtigou o orga
nismo oficial a suspender a xun
tanza, mais todos os colectivos 
mantiveron a protesta. "Outro 
mundo é posíbel", relataban as 
suas pancartas. Mais os organiza
dores non contaban coa preséncia 
da policia, protagonista da marcha, 
primeiro infiltrada entre os mani
festantes, logo uniformada, car
gando indiscriminadamente. 

Co berro de "non violéncia", os 
case 50.000 asistentes á marcha 
criaron un cordón humano entre 
o pelotón policial que custodiaba 
a Bolsa e o groso da mobiliza
ción. "Somos conscientes de que 
están desexando facer titulares 
apocalípticos en contra nosa, 
mais non teñen motivos", expli
co u unha das organizadoras. 
Mais a poucos metros de ali, un 
grupo de menos de cen persoas, 
encarapuchadas e con claros dis
tintivos independentistas, abert
zales ou zapatistas, destrozaba a 
zona comercial do Paseo de Gra
cia. Entrementres, o retén policial 
asistía quedo e desinteresado. 

Ao final da manifestación, cando 
xa se lera un comunicado contra 
o modelo de mundo capitalista 
actual e xa a maioria das perso
as se dispuña a marchar, aque
les mesmos que racharan trin
ques increparon novamente a 

A prensa internacional dá por feito que foi a policia quen provocou os estragos nos comércios barceloneses. CARLES RIBAS 

policía, con insultos e lanzamen
to de pedras. Desta vez, si hou
bo resposta. Os uniformados fi
xeron unha carga descomunal, 
co resultado de 32 feridos, a 
maioria deles manifestantes que 
chegaran ali coas suas famílias 
ou fuxian cara ás suas casas. In
cluso xornalistas tiveron que 
achegarse ao hospital con feri-

das de porra ou pelota de goma. 
Ao tempo, moitos dos encarapu
chados que denantes provoca
ran, agora detiñan, armados con 
bates dé béisbol, esposas de 
plástico e porras regulamentá
rias, os manifestantes. Interior 
recoñecia pouco despois que se 
utilizaran policías de paisano, co
ma na maioria dos actos reivindi-

cativos que sucedían no estado. 

Os médios 
derreten a polémica 

Os testemuños que falan de co
laboración directa entre o grupo 
de provocadores e a policia mul- . 
tiplicáronse desde o dia da mobi
lización. Dáse por feito de que o 

Os 'demos' de Seattle cabalgan de novo 
A prensa internacional recibiu 
algo estrañada aquela nova da 
grande mobilización contra a 
Organización Mundial do Co
mércio en Seattle, en Decem
bro de 1999. Daquela, a vitória 
na batalla polo control das ruas 
subiu aos.titulares o movimento 
antimundialización. Os médios 
atoparon nesa história un ponto 
anecdótico, unha nova via\ de 
información que acabaría na 
fria capital do Pacífico Norte. 

Mais o movimento alternativo 
non acababa de chegar. Apro
veitando as vantaxes de comu
nicación e planificación que lles 
dá a internet, criaron unha rede 
ampla de movimentos comunis-

tas, anarquistas, católicos de 
base, pacifistas, ecoloxistas. 
Todos eles están unidos por un 
rexeitamento frontal aos pro
gramas do grande capitalismo 
para o futuro da humanidade. 
"O noso mundo non está en 
venda", berraron en Goteborg 
hai unhas semanas. Nas suas 
filas contan con Eduardo Gale
ano, o subcomandante Marcos 
ou Nelson Mandela. 

Son a ameaza máis contunden
te contra a impunidade do espí
rito imperialista do capital, o pe
sadelo do Fundo Monetário In
ternacional. En todos os cúmios 
do alto nível fálase de acabar 
con eles. Os servizos secretos, 

Marica C.ampCJ 

PÉDINCHE LUZ PRESTADA 

ociosos pola falta de acción nas 
frontes de lrak ou Corea do 
Norte (os dous países gambe
rros de Bush), decidiron sote
rrar o espírito de Seattle. 

Llamazares xa o advertiu pu
blicamente. "Aznar tentou cri
minal izar o nacionalismo e 
conseguiu poñer a opinión pú
blica na sua contra cunha polí
tica burda. Agora tócalles aos 
anticapitalistas; fará todo o po
s íbel para que a xente os te
ma". O escándalo de Barcelo
na parece o prólogo do que se 
espera para os cúmios euro
peus de Sevilla e da própria 
capital catalana no segundo 
semestre de 2002, ·datas nas 

grupo que provocou os actos 
vandálicos nos estabelecimentos 
comerciais chegou en várias fur
gonetas policiais, falou en deter
minados momentos con oficiais 
uniformados e procedeu logo á 
detención dos manifestantes. 

Gaspar Llamazares, coordinador / 
de Izquierda Unida, e outros po
líticos de ·esquerda, denunciaron 
o sistema de operacións da poli-
cía e reclamaron explicacións de 
Raxoi e Aznar, como responsá
beis da conduta das forzas da 
orde. "Este é un escándalo de 
proporcións xigantescas. Unha 
utilización desleal da autoridade 
policial". A polémica a penas tivo 
repercusión nos médios de co
municación, que si ofereceran 
todo tipo de imaxes da violéncia 
da mañá do Domingo, 24. 

Desde o governo considerouse 
a acusación da esquerda como 
unha argumentación perversa e 
interesada. "Claro que usamos 
axentes infiltrados nas manifes
tacións. É algo necesário. Preci
samos ter información sobre os 

_ líderes dos grupos radicais, os 
seus programas de incidentes e 
os apoios cos que contan. Só 
asi é posíbel evitar males maio
res. Agora, dicir que é a policía 
quen provoca os actos vandáli
cos non cabe en nengunha ca
beza", afirmou Mariano Raxoi.+ 

que se pretenden fechar as 
fronteiras. 

Antena 3 e TVE xa non teñen re
paros en talaren da "kale borro
ka" da antimundialización. Vários 
xomalistas afins ao govemo Az
nar denúncian que a ET A dirixe 
os seus movimentos. Case nin
guén repara en que cada con
centración destes colectivos é 
unha festa e unha oportunidade 
para un mundo diferente, onde 
non está mal visto ter a pel escu
ra, opoñerse a que se estendan 
centrais nucleares, protestar 
contra a débeda externa ou re
clamar como direitos humanos 
unha renda mínima para comer, 
vestir e durmir con dignidade. • 

·[ 
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·O secretário xeral da ONU, Kofi Annan, durante unha visita ao Sahara Ocidental, pasa revista ás tropas da Frente Polisário na presen:za do presidente da República Democrática 
Árabe Saharaui, Mohamecl Abdela:ziz. 

Un plano de Kofi Annan propón unha autonomia durante cinco anos 

A ONU descarta· o referendo de autodeterminación 
do Sahara Ocidental 
~.JUAN ARIAS 

Despois de 26 anos de conflicto, o proceso diplomático que 
lle afecta ao Sáhara Ocidental sofreu un duro g~lpe para a 
Frente PousARto coa articulación dun cámbio total de estraté
xia por parte da ONU. Se até agora se 'contemplaba a convo
catória dun referéndum sobre a autodeterminación do territó
rio, o novo plano do secretário xeral do organismo interna
cional descarta a independéncia do Sáhara, estabelecendo un 
período transitório de autonomia de cinco anos, no que se 
criarian institucións para determinar o estatuto final do território. 

. Durante eses cinco anos, os sa
harauis terían competéncias limi
tadas á administración interna e 
a asuntos relativos a cultura, 
educación e pesca, en tanto Ra
bat controlaria as fronteiras, a 
seguridade nacional e os temas 
referidos á facenda pública. No 
final do proceso celebraríase un. 
referéndum para dilucidar o esta
tuto final do território, no que po
deria votar todo aquel que acre
ditase residir na zona un ano an
tes da sua posta en marcha, re
xeitando en calquera caso a po-

sibilidade da autodeterminadón. 

A iniciativa representa un triunfo 
total para a diplomácia marroquí 
e un duro golpe ás aspiracións da 
Frente PousARIO. Para os dirixen
tes saharauis, Marrocos, apoiado 
pola Franza, quer facer do Sáha
ra Ocidental a excepción á regra 
xeral de todo o proceso de des
colonización, que consagra o di
reito á autodeterminación. Neste 
sentido, a frente independentista 
. expresou imediatamente o seu 
contundente rexeitamento ao no-

vo proxecto de Nacións Unidas, 
dado que, segundo declarou o 
presidente da República Arabe 
Saharaui Democrática, Mohamed 
Abdelaziz, trátase dunha mano
bra para facer asumir en norne 
da comunidade internacional o 
estátus quo actual de coloniza
ción, e un recoñecimento fáctico 
da anexión definitiva do Sáhara a 
Marrocos, o que supón, para olí
der saharaui, unha subversión 
dos papeis da ONU. 

Mohamed Abdelaziz reiterou 
que o povo saharaui ten tolerado 
moitas dilacións deliberadamen
te impostas por Rabat, á vez 
que ternos cooperado máis alá 
das marxes da prudencia. Pero 
agora -sinalou- as causas están 
clarísimas, no sentido de que "o 
informe é unha declaración de 
guerra contra o direito do povo 
saharaui á autodeterminación. 
Non nos deixa máis opcións que 
continuar a nosa lexítima loita. 

O Polisário non admite outra solución que non sexa o referendo de autodeterminación 

En termos similares expresouse 
o representante saharaui ante o 
Comité de Descolonización da 
ONU, Ahmed Buhari, para quen 
seria un grave erro que o direito 
dos povos á autodeterminación 
sexa sacrificado no caso saha
raui, simplemente para apunta
lar un réxime que ten violado 
masivamente os direitos huma
nos tanto no seu próprio país 
como no Sáhara Ocidental. 

Pola sua banda, Alxéria, principal 
soporte do movimento saharaui, 
acusou o organismo interna
cional de tomar partido.e desviar
se do seu papel de neutralidade 
no conflito, segundo denunciou 
nunha dura carta remitida ao 
Consello de Seguridade Abdalah 
Baali, embaixador alxeriano nas 
Nacións Unidas. A partir deste 
momento, correspóndelle ao 
Consello de Seguridade da ONU 
decidir sobre a proposta do se
cretário xeral Kofi Annan. + 

Agárdase unha resolución do Consello de Seguridade 
que matice o plano de Baker e Annan 
Despois de que o Martes 26 
de Xuño o enviado especial 
das Nacións Unidas no Saha
ra Ocidental, James Baker, le
se un informe diante do Con
sello de Seguridade da ONU, 
este último debate a porta pe-

1 chada unha resolución sobre o 
mesmo. Se o plano de Baker, 

1 apoiado por Kofi Annan, pro-
1 pón a autonomía para o Saha
·1 ra Ocidental, agárdase unha 
1 proposta matizada para tratar 

1 
que a Frente PousAR10 aceite 
negociar. O representante do 

1 povo saharaui négase a acei-
1 tar calquer solución que non 

sexa o referendo de autode-
1 terminación que_ sempre 
1 apoiou a ONU. 

No Consello de Seguridade da 
ONU sempre deciden os mem
bros permanentes e entre eles 
sempre aniñou o desexo de que 
se cumprise a doutrina de desco
lonización das Nacións Unidas e 
que se producise un referendo de 
autodeterminación. Mais un 
membro permanente como a 
Franza é o principal valedor de 
Marrocos e trata de virar a resolu
ción cara Rabat. Con probabilida
de, o Consello decida modificar a 
proposta de James Baker de es
tabelecer unha autonomia de cin
co anos para despois convocar 
unha consulta con toda a popula
ción censada -saharauis e colo
nos marroquinas- sobre a auto
nomia da ex colónia española. 

Descoñécese cal será o matiz 
que introduza o Consello de 
Seguridade, pero a Frente Po
L1SAR10 xa indicou que non 
aceitará nengunha resolución 
que non implique a celebración 
do referendo de autodetermi
nación acordado en 1990 nos 
Acordes de Houston, nos que 
tomaron parte Marrocos e a 
Frente PousARIO baixo os aus-: 
pícios das Nacións Unidas. Pa
ra o PousARIO, aceitar unha ne
gociación, como pretenderían o 
Consello, Franza e Marrocos, 
implica desviar todo o proceso 
e situar o conflito na mesma si
tuación que en 1975, cando 
nos Acordes de Madrid Marro
cos e Mauritánia dividíronse o 

território da ex colónia españo
la e cando ·o PousARIO decidiu 
c.ontinuar contra Marrocos a 
guerra emprendida dous anos 
antes contra España. 

A ONU empregou demasiado 
esforzo e prestíxio para solucio
nar este conflito colonial e trata 
de evitar agora recoñecer o seu 
fracaso. Pero nesta tentativa 
estaría a asumir as teses de 
Marrocos e de Franza e renun
ciar a realizar unha misión ver
dadeiramente descolonizadora, 
é dicer: botaría pola borda o 
pouco prestíxio que lle queda. 
En todo caso, antes do 30 de 
Xuño terá que publicar a sua 
resolución.+ 

28 DE XUÑO DE 2001 

Protestas no Brasil 
contra as restricións 
de electricidade 

A seca que se mantivo no 
inverno brasileiro acentuou 
os problemas de distribución 
de enerxia eléctrica no 
Brasil. O presidente 
Fernando Henrique Cardoso, 
en colaboración coas 
grandes empresas eléctricas 
e os médios de 
comunicación, impulsou 
unha campaña para 
obrigarlle á povoación a 
aforrar no uso da luz. Ao 
tempo, a policia civil entrou 
na favela para impedir que 
os máis pobres enganchen 
as suas casetas á rede 
pública; está previsto que 
vários centros comerciais 
fechen e moitas empresas 
farán despidos masivos. En 
contra desta situación, 
moitos colectivos de 
traballadores e de 
ecoloxistas manifestáronse 
en Sao Paulo cun duplo 
obxectivo: reclamarlle 
responsabilidades ao 
govemo da situación e 
impedir que a crise sexa 
excusa para a proliferación 
de centrais nucleares.+ 

A FAO denúncia 
a desigualdacle xerada 
polas grandes cidades 

As cidades dos países 
subdesenvolvidos serviron 
nos últimos anos para 
aumentar o nível de 
desigualdade, provocar a 
xeralización da pobreza e a 
malnutrición e deteriorar 
as culturas e identidades 
tradicionais. Nun informe 
da Organización das 
Nacións Unidas para a 
Agricultura e a 
Alimentación (FAO), dáse 
conta de que o 50 por 
cento da p~voación 
urbana de Africa vive en 
condiclóns de mlséria, a 
porcentaxe é do 40 por 
cento no caso de 
Latinoamérica e do 70 por 
cento en cldades como 
Calcuta, na Índia ou San 
Pablo de Flllplnas. + 

Venezuela entrégalle 
á xa,stiza do Peru 
a Montesinos 

O presidente venezolano 
Hugo Chávez anunciou o 
pasado Luns, 25 de Xuño, a 
detención e posterior 
extradición do ex xefe dos 
servizos secretos do Peru, 
Vladimiro Montesinos, co 
apoio da própria policia 
andina. Logo de se saber a 
notícia, o governo en 
funcións de Lima, presidido 
por Valentín Paniagua, 
agradeceulles aos Estados 
Unidos o seu apoio na 
localización do ex asesor de 
Fujimori, ao tempo q~e se 
espallaba o rumor de que 
este estivera protexido por 
Chávez. Paradoxalmente, 
Montesinos traballou 
activamente para 
Washington na sua época 
governamenta] e contou coa 
axuda da CIA cando fuxir~ 
do país.• 
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Refrán xavanés: 
"Non hai máis CERA 
que a que se fabrica". 
Retírese á das 
aballas. Non 
confundir co Censo 
de Residentes 
Ausentes. 

· 
1 A policia incitou á 
violéncia para 
desacreditar os 
movimentos sociais". 
Diagnóstico do 
Coléxio de Avogados 
de Barcelona sobre a 
marcha contra o 
Banco Mundial. En 
teatro chaman a isto 
rebentarun 
espectáculo. Que 
nome darlle cando é 
un ministro quen o 
fai? 

A nova policia de 
Mariano Rajoy gasta 
brincos, tatuaxes, 
remaches, cristas 
verdes e guedellas 
butano. As contra
partidas da Guardia 
Civil na guerrilla anti
franquista, tamén se 
disfrazaran de 
maqúís. 

Liberdade, 
lndependéncia. Á 
sombra desta divisa · 
en pedra do concello 
miñorán de 
Gondomar resoaba o 
dia 14 de Xuño a 
Marcha Real, co gallo 
dunha procesión. 
Uniformes verdes, 
con entorchados e 
tesos coma varas 
baixo espetos de sol. 

Auto
identificación: no 
telefone da 
Consellaria de Meio 
Ambiente contestan 
en español. Na 
espera poñen a 
marcha do toureiro 
Escamillo, de 
Bizet.+ 

20 
N2 993 - ANO XXIV 

Fa~macéuticos, 

centros de saúde e 
receita electrónica 
A colocación de farmacéuticos 
nos centros de atención médica 
primária (centros de saúde) e o 
estabelecemento da receita elec
trónica, proxectos que a Direc
ción Xeral de Farmacia, da Con
selleria de Sanidade da Xunta, 
ven impulsando teimosamente 
nos últimos anos, ameazan 6 
funcionamento 
e a economía 
da asisténcia Porquéextrañas 
sanitaria públi
ca en Galiza, 
e mesmo cer
tos dereitos 
básicos dos 

razónsa 
Consellaria de 
Sanidade-

cidadáns. emprega 
Nunha con- fa • 

sulta médica, o rmaceuticos 
farmacéutico inecesários 
non ten sítio mentras nos 
natural. Desco-
ñ ecedo r da centros de 
anatomía, fisio- sau'de faltan 
loxia, patoloxia, 
grande parte médicos 
da terapéutica i'mpresci'ndíbeis?. 
e sen forma-
ción clínica al-
gunha non es-
tá capacitado -nen desde logo au
torizado pola sociedade-- para ob
servar e menos examinar a un en
fermo, nen ainda seguir o proceso 
dun tratamento con fármacos. lso 
só corresponde ao médico. Por 
outra banda, o exercício dunha su
posta asesoria interna como "técni
co do medicamento" resulta a to
das luces ocioso: os fármacos no 
mercado foron analisados, ensaia
dos, vixiados no uso e esclareci
dos en todas as suas facetas por 
acreditadas Oficinas específicas 
do Govemo español e de organis
mos intemacionais, e calquer fa
cultativo sanitário recebe ou sabe 
onde ler informes e estudos sufi
centes para coñecer calquer espe
cialidade farmacéutica ou princípio 
activo a fondo, igual ou mellar que 
un farmacéutico. O médico, ade-

. mais, prescrebe e é por iso o único 
profesional que pode coñecer o 
medicamento no enfermo, coñece
mento decisivo_que-o farmacéutico 
lle está vedado. Qe feito, ao longo 
da história, foi o médico e non o 
farmacéutico o verdadeiro "técnico 
do medicamento": quen coñecia 
os princípios activos e sabia mane
xalos con efectos terapéuticos era 
o médico, que compoñía a fórmula 
á cabeceira do enfermo, mentras o 
farmacéutico limitábase a misturar 
os ingredientes ordeados. Así pois, 
que traballo útil poden facer os far
macéuticos na atención médica 
primária? Máis ben a sua presén
cia nos centros de saúde repre
senta un elemento extrano que 
crea interferéncias no traballo do 
médico, enguedella a asisténcia e 
tende.a deformar a orde e a estru
tura do Sistema. Por qué extrañas 
razóns a Consellería de Sanidade 
emprega farmacéuticos innecesá
rios mentras nos centros de saúde 
faltan médicos imprescindíbeis? 
Non só despilfarra os escasos re
cursos, senón que á vez perturba 
a asisténcia. Bonito proxecto. 

Respecto da receita electróni
ca, direi que acarrea o perigo grave 
de romper e degradar a asisténcia 
médica. En esquema, a receita 
electrónica é a prescripción farma
céutica trasmitida dende un orde
nador, o do médico, a outro instala
do na farmácia que despacha o 
medicamento. Unha líña simples 
que, sen embargo, esconde unha 
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complexa rede de continxéncias. 
Con apoio dunha apropriada base 
de dados, a receita electrónica 
constitue o soporte dun sistema in
formático capaz de enlazar nun 
instante diversos códigos de identi
ficación (do pacente, do médico, do 
medicamento, número de orde e 
data da prescripción) con cifras de 
consumo e dados clínicos do en
fermo, creando asi para a Adminis
tración e a farmácia novas vías de 
información, de vixiáncia e, tamén 
de poder. Entre outras cousas, per
mititria ao farmacéutico "acceder 
ao informe clínico do pacente e 
comprobar se o fármaco que apa-· 
rece reflexado na receita se axusta 
ás necesidades reais do enfermo" 
(E/ Médico, 4-5-01, páx. 16). Debú
xase un mundo ridículo, no cal un 
farmacéutico, que, como antes di
xen, carece de toda instrución clíni
ca, evalua as "necesidades reais" 
do pacente e, ademáis, fiscaliza o 
tratamento estabelecido polo médi
co, responsábel da asisténcia ao 
enfermo. Insolente despropósito 
que revela unha das finalidades, 
quizais a principal, da receita elec
trónica: servir a infraestrutura e de 
porta de entrada no Sistema á de
nominada "atención farmacéutica" 
movemento profesional avivad~ 
por moitos Colexios provinciais que 
pretende o absurdo de engadir fun
cións clínicas postizas ás oficinas 
de farmácia, acaso para encher o 
vacío científico destas na socieda
de moderna: desde a industrializa
ción, o acto farmacéutico non é 
máis que un puro acto de venda. 

A Directora Xeral de Farmacia 
aseguraba recentemente que, na 
Galiza, a receita electrónica respei
tará as decisións e facultades do 
médico. Faltaría máis, anque, ao 
parecer, a base de dados que 
acompañaria á receita electrónica 
inclue a historia farmacoterapéuti
ca, preparación e eixo da "aten
ción farmacéutica" (e documento 
de moi dubidosa legalidade cuxo 
raro nome disfraza o que en reali
dade é: unha ampla história clínica 
a disposición da farmácia). Pero 
ninguén pode oferecer tal segurida
de sen unha leí que interprete co
mo é debido o ámbito do médico e 
sexa rigurosa en protexelo. Doutro 
modo, unha vez aberta a posibili
dade técnica coa instalación infor
mática, a introdución no Sistema 
da "atención farmacéutica" de
penderá unicamente da posibilida
de política, é dicer, das circunstán
cias e a influéncia. Se non é hoxe, 
será mañá. A receita electrónica é, 
en realidade, un temíbel cabalo de 
Troia farmacéutico dentro da asis
tencia médica primaria. Os médi
cos teñen moi sólidas razóns para 
rexeitala. E a sociedade tamén: a 
circulación informática de histórias 
·clínicas palas farmácias seguendo 
os miles de compras de medi
camentos que se tan cada dia pon 
en risco intolerábel os sensíbeis 
dereitos do enfermo á intimidada e 
á confindencialidade. Sen embar
go, son insignificantes, se hai al
gunha, as vantqxes que os cida
dáns poden recibir da receita elec
trónica, e tampouco é un instru
mento útil para moderar por si 
mesmo o desmesurado gasto far
macéutico ou menorar a eficiéncia 
e a calidade da prescripción. Polo 
contrario, é moi probábel que incre
mente os costes da prestación far
macéutica, ademais de introducir 
no Sistema novos elementos de 
burocratización. + 

ENRIQUE COSTAS LOMBARDIA 
Ex~ VICEPRESIDENTE E 

COORDENAOOR DA COMISIÓN DE 
ANALKISE E EVALUACIÓN DO . 

SISTEMA NACIONAL DE SAÚDE 
(COMISIÓN ABRIL) 

Futebol e caciques 
en Cartelle 
Escrebo para informar de que no 
meu lugar de Ourense, Sande, 
concello de Cartelle, celebrarase 
un partido de futebot ·que ten de 
transfondo a política caciquil do 
PP. O A.D.C Sande é unha equi
pa que naceu chea de polémica. 
No lugar non existía campo de fu
tebol e comezouse a primeira 
tempada da terceira rexional xo
gando nun campo doutro lugar a 
tres km. A directiva do clube esta
ba formada por vários viciños en
tre os que, como non, para contro
lar a situación, atopábanse os ca
ciques de tumo. Chegan as elei
cións e tales elementos prometen 
un campo de futebol. As máqui
nas excavadoras apareceron, e 
comezaron co plan. Pero para 
"sorpresa de todos", cando rema
faron as eleicións, as máquinas 
fóronse e non voltaron, co campo 
sen facer. A directiva pediulles ex
plicacións aos caciques do suce
dido e a sua contestación foi que 
as máquinas eran necesárias para 
outra obra. Os membros da direc
tiva, agás os caciques, ficaron in
dignados, e teniaron levar o pro
xecto do campo pola sua conta. 
Pediron un préstamo bancário. Os 
membros da directiva que non fir
maran o préstamo non formarían 
parte da directiva. Dos catro caci
ques que estaban, quedaron 
dous. O campo está feito, a equi
pa xogando e a xente contenta. O 
principal deste tema é que o lugar 
deuse conta da camarilla que 
existe no concello, ademais de 
que ese tipo de xente non ten pa
labra. O equipo de Mebql significa 
unha resposta contundente ao 
abandono que está a sofrer o no
so lugar. O partido celebrarase o 
dia 8 de Xullo, Domingo as 16:00 
da tarde con comida incluída. Un
ha festa na que participa todo o 
povo. O partido é: A.D.C Sande -
R.C. Celta de Vigo Veteranos.+ 

CARLOS FERNÁNDEZ CAO 
( SANDE~CAR TELLE) 

Guerra suxa 
Á maioria dos veciños e comer
ciantes do Centro Histórico que
dousenos cara de parvos a pa
sada semana ao escoitar a de
sagradábel notícia da arde de 
paralisación das obras do Mer
cado asinada polo delegado do 
Governo, o popular Arsénio Fer
nández de Mesa. 

O motivo da orde é aldraxante, 
unha suposta invasión da Avenida 
de Bos Aires, posibelmente de 
centímetros, é suficiente para para
lizar un dos proxectos máis impor
tantes para Pontevedra desta dé
cada e vital pa-
ra o desenrolo 
e reabilitación Loitar por 
social e comer- derruba 
cial do Centro r OS 
Histórico. proxectos dos 

Este acto dem 
de sabotaxe á ais SÓ ten 
cidadania pon- un nome: guerra 
tevedresa non suxa. 
pode menos 
que encadrar-
se nos contí-
nuos despre-
zos aos que o Partido Popular nos 
somete desde que perdeu a alcal
día, que por certo tampouco son 
moito peores dos que nos facia 
cando govemaba. A conexión coa 
A-52, o hospital único, o investi
mento na comarca dos benefícios 
da venda de Celulosas ou a pea-
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xe de Rande, son t~mas que nen 
sequer analisan e moito menos 
reclaman. Pota contra miran con 
lupa as obras do Pitillo, recente
mente desbloqueadas pola miseri
córdia de Don Manuel, ou a re
construción do Mercado de Abas
tos coa clara intención eleitoral de 
torpedear a un govemo que quer 
facer algo por esta cidade. 

Dende logo seria moito máis 
rendíbel para os populares que 
dedicasen os seus esforzos a re
clamar ante o govemo amigo a 
gratuidade de Rande, xa que ata 
de agora nen se atreveron, ou a 
conexión de Pontevedra coa me
seta. Non facer nada é a sua res
ponsabilidade pero loitar por de
rrubar os proxectos dos demais 
só ten un nome: guerra suxa. + 

XosÉ REY 
REsIDENTE NO CENTRO 

HISTÓRICO QE PONTEVEDRA 

As elei~oes bascas 
Quando na noite eleitoral em que 
se confirmava a actual maioria 
absoluta da direita espanhola mil
hares de entusiásticos apoiantes 
do PP se congregaram em Ma
drid para saudarem a vitória ento
ando triunfalmente o "Quéééé 
Viiiiva Eeespaña!' de Manolo Es
cobar, os observadores máis avi
sad os pressentiram as espe
ranyas que acalentava o naciona-
1 is mo espanhol direitoso: O PP 
vinha disposto a "españolea,r'', 
disposto a reconquistar para Es
panha as províncias desafectas 
do Reino. Aquele brado guerreiro 
compendiava a missao que os 
votantes encomendaram ao PP. 
Era todo um programa. 

Logo desembarcaram nas te- · 
levisoes espanholas. As hostes 

. folclóricas do "desarrollismo", de 
tempos para 

OPPvinha 
disposto 
reconquistar as 

cá um tanto 
discretas, vol
taram a cam
par nos lares 
espanhóis: U
na Morgán, la 
Jurado, los províncias 
Hermanos Ca- desafectas do 
latrava, Paco 
Martínez So- Reino 
ria .... e inúme-
ros outros vul-
tos carpetovetónicos da "Hispa
nia Show" surgiram dos seus se
pulcros para colaborarem na cru
zada reespanholizadora. 

Sisudos estudiosos proclama
ram a perenidade de urna Espan
ha milenária. Políticos locais soli
citaram a intervern;:ao de poten
cias celestes para coutar a desin
tegraºªº de Espanha. Graves 
académicos pregaram urna re
conquista dos currículos escola
res, em maos do nacionalismo 
exacerbado. Tertulianos radiofóni
cos rugiram trov6es contra esse 
nacionalismo, xenófobo, excluinte 
e pailaroco. O chefe do Estado in
terveio recordando aos seus des
memoriados súbditos que o es
panhol tora sempre língua de en
tendimento liberrimamente adop
tad a. Debalde. E agora que? 
Acougarao? Nao parece. 

P .S.: Entretanto, na "nosa 
comunidá", a "autoidentificación" 
gaiteiril fraguesca -metamorfose 
da galaica fúria auto-devastado
ra - acasalada agora com o 
poltrao e comelhao galeguismo 
post-galáctico dos Casares e de
mais rebentos piñeiristas, dava o 
exemplo de como harmonizar 
línguas e na96es em contacto.+ 

FERNANDO CORREDOIRA 
(ACORUNHA) 
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Os escritores confian nos prémios_como 
única posibilidade de promoción literária 
Marilar Aleixandre, Antón Cortizas, Bieito lglésias -e Gustavo 
Pernas acadan os Xerais, Merlin, Garcia Barros e Dieste 

-0- CARME VIDAL 

Non son principiantes. Os 
xurados dos prémios Xerais, 
Merlin, Garcia Barros e Dies
te coincidiron á hora de ga .. 
lardoar a catro escritores que 
teñen xa unha traxectória 
sólida na nosa literatura. Ma .. 
rilar Aleixandre, Antón Cor
tizas, Bieito Iglésias e Gusta
vo Pernas contan no seu ha
ber con vários títulos e distin
tos galardóns. Os catro afir .. 
man que recurren aos pré
mios porque é a única posibi
lidade de promocionar os seus 
libros nun sistema literário 
sen normalizar como o noso. 

T eoria do caos deulle o prémio 
Xerais a Marilar Aleixandre que 
recolleu o galardón na velada li
terária celebrada pola editorial o 
pasado dia 23 de Xuño en Vivei
ro. Cunha dilatada traxectória na 
literatura, a escritora conta no 
seu historial con préqiios como o 
Manuel Murguia, o Alvaro Cun
queiro, o Merlín, o· Prémio da 
Crítica Galicia, o Lazarillo e o 
Lecturas e o Esquio de poesía. A 
novela coa que obtén o Xerais ten 
como tema central os conflitos 
personais que xenera a traizóns 
aos próprios ideais materializado 
nun tránsfuga que, de militar na 
oposición antifranquista pasa a 
ser alcalde dunha pequena vila. 
Marilar Aleixandre ten claras as 
razóns polas que se apresenta a 
concur os literários. "Os libros 
galeg son invisíbei , non hai re-
eñas no xomais, non teñen oco 

nas relevisións e desaparecen das 
librarías. Un prémio a.xuda a pro
mocionar un título que, doutra 
maneira non se coñeceria", expli
ca. uAgora traduciuse ao español 
o meu libro Lobos nas illas e mes
mo algunha persoa informada 
pensou que se trataba dun novo 
libro cando leva cinco anos pu
blicado en galego", engade como 
exemplo que confirme a sua tese. 

Marilar Aleixandre é ademais a 
primeira muller que gaña o Xe
rais, un galardón consolidado 
que chega neste ano a sua deci
moitava edición. "A notícia, o 
extraordinário é que até este 
momento só gañasen homes. Fa
go a miña aportación máis que 
dar explicacións, pero considero 
que continua a haber unha disi
metria, un contexto social que 
non axuda. As mulleres ternos, 
polo xeral, unha xomada de tra
ballo ampla e múltiple e a ela
boración dunha novela leva ·o 
seu tempo", defende a escritora. 

Saír nos xomais 

A Antón Cortizas surprendeuUe a 
repercusión nos meios do prémio 
Merlin que ven de gañar. Mália: 
laiarse de ter menos protagonismo 

Marilar Aleixandre e Antón Cortizas, gañadores do Xerais e Merlín 2001. 

que o Xerais -"a literatura infantil 
está infravalorada a pesares de ser 
nós os que facemos novos leito
res", afuma-, é a primeira vez que 
comenta tantas veces o contido 
dunha das suas obras. En A merla 
de trapo unha costureira cose unha 
merla para que remate coa soidade 
dun merlo de ferro que aparece xa 
nun relato seu anterior. Ferreiro 
era seu pai e costureira sua nai e 
esta dobre história de amor non 
deixa de ser tamén unha homena
xe literária para eles. Coincide 
Cortizas con Aleixandre, con Igle
sias e con Pernas en que gañar un 
prémio ten "algo de aleatório, é en 
certa medida unha lotería". Certo 
é que afima que os seus comezos 
como escritor débense a ter gaña
do o Curuxa de Fene en 1976. "Se 
non fose asi non seguiría escribin
do", afinna. Cortizas ten tamén o 
prémio Barco de Vapor e o Xera
ción Nós de textos teatrais, e xa se 
apresentara con anterioridade ao 
Merlin ao igual que Aleixandre 
concurrira ta.mén ao Xerais. Con
fesa, sen embargo, que ainda ten 
problemas para publicar os seus li
bros, por exemplo, os poemários 
que fican na sua gaveta. 

Un conflito amoroso é o centro 
da novela A historia escrfbese de 
noite que lle valeu a Bieito Iglé
sias o prémio García Barros do 
que el formara parte no xurado 
nunha edición anterior. "Levo 
doce anos escrebendo e só gañei 
prémios nos últimos tres. O azar 
ten moito que ver niso. Hai al
guns autores que fan como os 
cantantes de Eurovisión, son pro
fisionais dos prémios pero eu, des
de logo, continuo o meu ritmo de 
escrita sen me fiar das convocató
rias literárias. Esta novela está es
crita no 97 e 98 e é agora que ga-

ña un concurso", explica Iglésias. 

Coida o autor de Miss Ourense ou 
a recente A vida apoteósica que a 
literatura sofriu un problema de 
"vedetización que chega tamén a 
outros ámbitos como a arquitec
tura ou a política, antes non pre
ocupaba quen era o autor e agora 
a sua figura é fundamental, hai 
mesmo quen se disfraza de escri
tor". Da esta razón ·para explicar a 
rdeváncia dos prémios no noso 
sistema literário de hoxe. "Conse
guen abrir unha fenda nesta feira 
mediática. As obras non circulan, 
non teñen sequer tempo de pouso 
nas librarias que traballan en fun
ción de novidades cada vez roáis 
veloces. Estamos nunha voráxine 
que obriga a vender unha edición 
en tres meses, senón desapareces 
e os prémios dan un impulso nun 
país no que a literatura non apa
rece nos meios de comunicación 
e ademáis ten que resistir unha 
difícil competéncia co español", 
defende Bieito lglésias. A pesar 
de considerar esa funcionalidade 
dos certames literários fuxe da sua 
sacralizaCión. Bota man pola con
tra dunha frase de London que 
pon as cousas no seu sítio: "un li
bro sae á lus polo capricho dun 
grupo de persoas e pola mesma 
razón vol ve ás tebras", parafrasea. 

Se os narradores quéixanse da fal
ta de leitores e atopan nos prémios 
un meio de publicar e promocio
nar as suas obras, as razóns extré
manse nos autores teatrais. Gusta
vo Pernas gañou o prémio Rafael 
Dieste de textos dramáticos con
vocado pola Depuración d~ Coru
ña pola sua obra Footing. E o pri
meiro concurso ao que se apresen
ta pero non é o primeiro prémio 
que recebe. A Pernas outorgáron-

/ 

lle o Maria Casares e o Comp6st~
la. Footing retrata a "catro corre
dores urbanitas ou turistas do de
serto como metáfora da nosa so
ciedade" e na liña defendida polo 
autor de que "o teatro ten que ter 
compromiso coa sociedade e facer 
disfrutar e reflexionar aos especta
dores e aos leitores". Fora a contia 
económica do prémio, a convoca
tória recolle a publicación do tex
to e o finandamento da produ
ción do espectáculo, aspectos de 
especial importáncia para Pernas. 
"Defendo a faceta do teatro como 
literatura, como texto. En teatro 
hai moi poucas publicacións e as 
edit9riais non promocionan os 
textos dramáticos. Os prémios son 
para moitos autores a única forma 

. de publicar e chegar ao leitor", 
afirma o autor de Comédias para
noi.clis ou O galego, a mulata e o ne
gro. "O mercado do libro de teatro 
é cativa e moi difícil que os leito
res se acheguen a el, por iso un 
prémio como este permite, como 
pouco, que o título -saia nalgun 
meio de comunicación e que al
gun potencial leitor teña coñeci
mento da sua existéncia", conclue. 

Esa necesidade de promoción do 
libro galego déixase ver tamén na 
política que ~stán a desenvolver 
as editoriais galegas, que asumen 
a publicación ou mesmo convo
can por elas mesmas novos certa
mes literários. O novo de litera
tura erótica de Edicións Positivas 
-con prazo aberto até o 1 de Xu
llo- súmase ao Espiral Maior de 
poesia ou ao Xerais de narrativa, 
como galardóns con nome edito
rial pero cada vez é maior a rela
ción directa entre concursos xa 
históricos e selos editoriais que 
comprometen a publicación e 
participan na sua celebración. + 

Ecos e 
sombras 
en Portugal 

~ PILAR p ALLARÉS 

~mos dezasete os convocados, 
entre o 13 e o 1 7 de Maio deste ano, 
ao "Encontro Europeo de Poetas" 
que sob o título "Identidades" orga
nizou a Faculdade de Letras do Por- · 
to. Palavras en francés, neerlandés, 
portugués, inglés, sueco, alemán, 
italiano, grego, español. Tamén en 
galega. Entre os participantes, Nuno 
Júdice, Salah Stétié, Elio Pecora, 
Seamus Heaney, Corinne Desarzens, 
Barbara Koehler, Antonio Gamone-
da... . 

$.estamos afeitos ao descoñeci
mento e ao desencontro entre a li
teratura galega e portuguesa. T enta
tivas de os superar na época da 
"Xerazón Nós", no esforzo desde o 
Alén-Miño de publicazóns como 
Descubrimento, Atlántida ou a Seara 
Nova, por Teixeira de Pascoaes ou 
Guisado. Agora agradecemos a Rui 
Carvalho Homem e aos seus colegas 
da Faculdade de Letras teimaren no 
achegamento, loitaren por quebrar a 
nosa invisibilidade fora das frontei
ras administrativas. Máis de agra~e
cer cando no recente Congreso do 
Pen Clube celebrado en Compostela 
os poetas estranxeiros foron levados 
de excursión en tanto lían os gale
gas: abonda coU' existirmos para nós 
e con tentar ser bons anfitrións. O 
resto do mundo, parece ser, noñ per
de nada por ignorar o que no noso 
idioma poida ser <lito ou escrito. 

&veterano ] ornaL de Letras inclui
rá por vez primeira unha pequena 
escolma de poesía galega nun núme
ro próximo. no Porto, onde a Galiza 
é indiscutivelmente máis próxima e 
sentida, máis entendida, que en Lis
boa, tamén a Funda~ao Eugénio de 
Andrade iniciou liai pouco a sua re
lazón e colaborazón coa nosa litera
tura. Na sua sétima série de ''Encon
tros com poetas" estivemos 
presentes, en recitais iridividuais e 
ao longo dos meses de Abril e Maio, 
Femán-Vello, Román Raña e quen 
isto escreve. Fixo unha introduzón á 
nosa situazón Carlos Quiroga. En 
palavras de Amaldo Saraiva, un dos 
organizadores, tratava-se de "nao só 
cumprir um dever cultural mas tam
bém lembrar que a língua (galaico
portuguesa) que fundaram e dignifi
caram os trovadores contintJ,a a ser, 
sete ou oito séculos depois, urna lín
gua poeticamente fecunda". 

~ais non era disto do que eu 
quería exactamente falar. No 
Encontro do Porto estivo prsente, 
entre o público, a poeta Maria Virgí
nia Monteiro, filia de Oliveira Gue
rra. Fixo-me o galano de dous dos 
catro números de Céltica. Cademo de 
Estudos Galaico-Portugueses, un for
moso proxecto truncado pala morte 
de quen o botou a andar. Polas suas 
páxinas andan Xosé Maria ál varez -
Blázquez, os Carré Alvarellos, Diaz 
Xácome, Pura e Dora V ázquez, Cas
troviejo, estudos sobre Pondal e Ca
banillas, novas sobre Cunqueiro e 
Mourullo. O meu Cademo Verde e 
o meu Cademo Azul, que <leven vir 
sendo os números dous e tres, son do 
60. Fago-lle desde aquí o encargo a 
Manuel Maria, tan protagonista do 
Cademo Verde, de·que conte a his
tória da Céltica e dun portugués que 
se recoñecia "galaicomaníaco". + 
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• A Associ~ao 
Galega 
de Escritores 

· apreséntase 
na Coruña ~~ 

No marco das Jornadas da Língua 
que se celebran na Coruña 
apresentouse o Martes 2-6 a Asso
~iafao Galega de Escritores nun de
bate sobre "O ámbito lingüístico
literário na Galiza: reflexións cles
de a disidéncia". No fiebate cele
brado na librari31 Couceiro parti
ciparon Celso Alvarez Cáccarno, 
Joao Guisarn Seixas e Alfredo Fe
rreiro Salgueiro. O principal ob
xeC::tivo desta asociación, cuxos 
xermolos datan de 1999, é 
fomentar o coñecirnento dos-es
critores galegas en lfugua portu
guesa. As ]ornmlas da Ungua 
están organizadas polo Movimento 
Def esa da Ungua, pala associa~ao 
de escritores, Expressao Sonora e a 
Grei Gentalha, e na;J.l.~ progra
ma inclúese un.ha mesa redonda 
sobre a linguaxe discrirninatória o 
dia 28 con motivo da celebración 
do Orgullo Gai e Lésbico. O 
Venres 29 diapositivas de Cabo 
Verde e concerto do cantautor do 
Porto Rui David na adega As Vi
des. O dia 30 celébrase un cam
peonato de futbol no polideporti
vo de Acea de Arna e o Domingo 
1 de Xullo un convívio no parque 

, de Santa Margarita con xantar, 
música, contacontos de Ula-Lu
me e postos de música, cerámica 
e libros.+ 

• Tino Grandio 
dánome 
ao instituto 
de Guntin 
Nun acto que reuniu a perta de 
cincocentas persoas o Venres 
22 de Xuño, outorgouse o nome 
do pintor Tino Grandio ao ins
tituto de Guntin. A homenaxe 
incluía o descubrimento dun 
monolito por parte do irrnán do 
pintor, Segundo. Adernais cele
brouse unha mesa redonda na 
que participaron, entre outros, 
Quintana Martelo, Paco Pesta
na e Lorná.rti, que rememoraron 
a figura do artista e asinaron un 
lenzo conxunto como lembran
za da homenaxe. Tino Grandio 
naceu en 1924 na parróquia de 
Lousada en Guntin e a sua pri
meira pintura bebeu de activi
dades e personaxes populares da 
terra. A denominada España 
negra fo¡ a sua inspiración pos
terior, e o gris a cor que o fixo 
famoso. Probabelmente o seu 
cadro máis coñecido sexa o re
trato dun Franco coa.morte xa 
axex?ndo.+ 

• Unha escolma 
de artigas para 
comemoraro 
Trasalba a-Perrin 
Foi unha xomada completa a do 
Domingo 24 para Xosé Luís 
Méndez Ferrin: recollia o 
prémio T rasalba da Fundación 
Otero Pedrayo e apresentaba a 
escolma de artigas titulada Con 
son honrado das antigas falas. 
Sonsole~ López encarregouse de 
seleccionar os artigos de prensa 
de Méndez Ferrin nun volume 
editado pala fundación. No acto 

· de entrega do T rasalba, Francis
co Femández del Riego, 

· presidente da Re!J. Académia · 
Galega, sinalou que "era .obrigá
do que Méndez Ferrin recebese 
este prémio", mentres que no 
seu discurso, o escritor de Vila
nova dos Infantes subliñou a 
conceición oteriana da literatu
ra galega como "unidade de ac
ción emancipadora".• 

• Estrea 
da longametraxe -
Castelao e os 
imuíns da liberdade 
O Auditório do Centro Cultural 
Caixanova de Vigo acolle o Xo
ves 28 de Xuño a estrea da Ion- .$?. 
garñetraxe Castelao e os innáns 
da liberdade. Xan Carlos Pérez 
Leira, o director, ve culminado . 
así o proceso de traballo deste . 
documental sobre a figura do 
político e escritor de Rianxo. + 

•Fene xa ten 
monumento 
ao pallasa 
Unha das orixinalidades do con
cello de Fene é contar cun Mu
seu do Humor, cuxo director é 
Xaquin Marin. Agora, adernais 
o traballo dunha comisión fixo 
que a vila conte cun monumen
to ao pallaso, que se inaugurou o 
Venres 22 de Xuño no Parque 
Castelao. + 

•Cinema, 
vídeo .e novas 
tecnoloxias 
en Compostela 
Até o 26 de Xullo desenvólvese 
o ciclo "CineNídeo/Dixital" que 
organiza o Centro Galego de Ar
tes da lmaxe no Salón Teatro de 
Compostela. Estas proxeccións 
queren ser mostra da aplicación 

Fotograma de Bailando na escuridade. 

das novas tecnoloxias dixitais e 
das rodaxes en vídeo no último 
cinema. Todas os días laboráoeis 
emitirase unha película ás dez da 
noite. Durante o mes de Xullo 
proxéctanse Star W ars Capítulo 
1 : A ameaza pantasma, ANTZ, 
Celebración, Bailar na escuridade , 
Dogme 4, A virxe dos sicarios , 
Buena Vista Social Club , Nacional 
7, e A espalda de deu.s. • 

• Ocupacións 
artísticas na 
cidade. do Porto 
Cuarenta e tres xóvenes artistas 
apresentan desde o 23 de Xuño 
os seus proxectos ocupando dife
rentes espazos da cidade do Porto 
como son o Pesto Central dos 
Correi~s, o Palácio de Justi~a, a 
Lavandaria de San N icolau ou os· 
Bilhares do Café Avis. Alguns 
dos proxectos foron criados pen
sando no lugar específico onde 
ian ser ubicados. Dezaseis destas 
Squatters/OcuPllf0es están insta
ladas no Museu Serralves de Ar
te Contemporánea, que coprodu
ce a iniciativa xunto a sociedade 
Porto 2001 . Os artistas que parti
cipan na cidade portuguesa 
tamén o farán, con proxectos di~ 
ferentes, na cidade de Roterdarn, 
que comparte .a capitalidade cul
tural. Nesta ocupación artística, 
que permanece aberta até o '16 
de Setembro, participan artistas 
de Alemaña, Brasil, Franza, Mé
xico, Mozambique, Suíza e Por
tugal, entre outros países.+ 

, 

• Os libreiros 
tamén foron 
homenaxeados 
nos Xerais 
Ademais da entrega dos prémios 
de novela e literatura infantil, a 
noite de festa do San Xoán da · 
editorial Xerais rendeu homena
xe aos libreiros e ao traballo que 

desenvolven . As librarias que 
mereceron o V prémio de Coo
peración Editorial foron Luma e 
Couceiro da C oruña, T orga de 
Ourense, Michelena de Ponte
vedra, Porta da Vila, de Viveiro, 
Cartabón, de Vigo, e Sargadelos 
de Ferrol.+ 

• C:hick Corea e 
. / os1rmans 

Marsalis no XXV 
Festival de Jazz de 
Vitória 
Neste 2001 o Festival de Jazz de 
Gasteiz cumpre vinte¡:inco anos 
como unha cita xa de prestí.xio 
no ámbito internacional. Cele
brarao coma sempre, con música 
do 14 ao 21 de Xullo e por ali 
pasarán, entre outras figuras, o 
duo Ellis e Wynton Marsalis, 
Lincoln Center Jazz Orchestra, 
Chick Corea e Paco de Lucia. O 
jazz é o protagonista do verán en 
Euskadi con outras duas citas, 
unha anterior, do 4 ao 8 de Xu
llo en Getxo, no que tocará 
Brandford Marsalis, que ven de 
gañar un Grammy polo seu dis
co Contemporary Jazz, e o 
pianista francés Martial Solal, e 
outra posterior, no festival de 
Donóstia, do 24 ao 29.+ 

· ·Sete días 
para a festa galega 
dos cloums 
Construir unha qJlónia de per
soas co nariz verrnello por Gali
za é un dos obxectivos do Festi
val Internacional de Clown de Ga
liza, que se celebra do 16 ao 22 
de Xullo en Pontevedra. "O Fes
ticlown é a festa da risa, a risa 
solidária, a risa antisistema, a ri
sa humanizadora, o espello que 
nos deberá mo[ ~rar o noso ridí
culo e ensinamos a conviver 
con el para poder superalo", din. 

A NOSA TERRA. 

O festival, que se celebrou no 
ano 2000 por primeira vez, can
ta cun curso de iniciación ao 
clown impartido por Néstor 
Muzo, outro sobre a busqueda da 
identidade cómica, con Leo Bas
si, un centrado na pantomima, 
de Marcelo Gómez, e outro diri
xido aos profisionais, con Eric 
de Bont. Precisamente no seo 
do festival formouse o grupo Os 
sete magníficos máis un que apre
sentan por Galiza a peza Causas 
de mulleres. Levarán o desclown
trol ás ruas Good Idea Company, 
La Máscara, Magos sen frontei
ras e Jullieta. Asimesmo o Ven
res 20 de Xullo Eric de Bont im
parte unha conferéncia sobre o 
clown na sociedade e Leo Bassi 
leva ao teatro Principal de Pon
tevedra a obra La Vendetta . Re-

. mata este Festival Internacional 
dO Clown o Domingo 22 con xo
gos e obradoiros para nenos e 
unha mostra de espectáculos 
con Good Idea Company e Jan
go Edwards. + 

• Benedetti doa o 
José Martíá 
Asociación polos 
Desaparecidos 
do Uruguai 
A Fundación José Martí entregou 
o seu primeiro prémio qu~ leva 
ese nome a Mario Benedetti o 
Luns 25 de Xuño en Madrid. 
Desta fundación forman parte, 
entre outros, os prérnios Nobel 
José Saramago e Adolfo Pérez Es
quive!. Benedetti recebeu un re
trato de Martí e un diploma no 
que se podía ler: "A Benedetti, 
poeta, escritor e crítico, polo con
xunto de toda a sua obra, de toda 
unha vida, por ter entregado tan
ta beleza ao mundo e por ter en
noblecido o espírito humano de 
todos os povos iberoamericanos". 
Ademais, o prémio José Martí 
ten unha dotación de seis millóns 
de pesetas, que o escritor cede á 
Asociación de Familiares de De
saparecidos no Uruguai. + 
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Vagando 
polo pasado 
Título: O cademo. 

Autor: Xavier López López. 
Edita: Sordo Blanco. 

Unha pinga de cordura é un in, 
sulto. Eso é, un insulto. Pero 
quen se sente insultado non é a 
estultícia, a senrazón, a estupidez. 
Non, a insultada é a cordura. 
Non se pode contradecir á maio, 
ria, iso é de parvos (predican) e 
de xente pouco intelixente, pou, 
co prática. Está vedado, por su, 
posta, ter personalidade própria, 
iso é pecado de imperdoábel so, 
bérbia, non se pode nadar contra 
corrente, contra a corrente que a 
estultícia, a sen.razón, a estupidez, 
criaron desde as plataformas me, 
diáticas que os serven e realizan 
funcións privadas mentres se al, 
cuman bens públicos ou de utili, 
dade pública (que bonito, altruis, 
ta, xeneroso, que mentira). Non 
é raro abrir un xornal e atopar 
que un Director Xeral (segura, 
mente era o de Política Lingüfsti, 
ca) asegurar que "a língua non é 
património de ninguén", non será 
património seu (evidentemente 
referiase á língua galega) se non a 
fala ou renúncia a ela, porque a 
língua sempre foi património dos 
seus falantes, que son os que a 
manteñen viva e forma parte de 
eles (e as palabras do señor ese 
vólvense unha tentativa de des, 
posesión, de roubo). Alguns es, 
critores síntense roubados que 
por escribir en castelán, seica se 
senten expulsados do paraíso 
(Ramón Pernas, Voz, 6,6,2001), 
perguntámonos quen os manda, 
ria marchar, porque, se marcha, 
ron voluntariamente, a que ven 
queixarse agora? Af veñen os que, 
tarnén recentemente, quixeron 

Detalle da 
ilustración 
de portada de 
Ocaderno. 

redefinir a literatura galega, pre, 
dicando que literatura galega é a 
que ten temática galega, que fala 
da Galiza ou transcorre aqui; po, 
briños, teren que dicer tantas par, 
vadas porque llelo mandan os que 
os mandan, tristes sen escrúpulos. 

Por que todo isto? Pois miren: 
porque, segundo a teoria que vi, 
mos de mentar, Fran Alonso de, 
be facer literatura saharauita 
(Territorio ocupado), a Freixanes 
encontrarémolo na literatura ar, 
xentina ou na italiana (A cid.ad.e 
dos Césares, O enxoval), Camilo 
Gonsar (Cara a Times Square) 
ou Xabier Queipo (Papaventos) 
na norteamericana, M. Seixas 
(Bailarina) na extraterrestre ... De 
todos. Conste que podiamos, sen 
nengun traballo, seguir traendo 
exemplos, inclusive os autores 
lembrados dan para máis varie, 
dad e. De todos. V aia teóricos li, 
terários que están feitos!, igno, 
rantes ... E resulta que hoxe irnos 
falar de O cademo, que transco, 
rre na. Alemaña e da Alemaña 
fala. Claro que nós, e Xabier Ló, 
pez, o autor, e tamén os leitores, 
estamos ben seguros de calé ali, 

teratura galega e cal e a alemá e 
cales as tentativas de intoxica, 
ción, de terrorismo cultural. 

Xabier López escolleu, para a sua 
terceira novela (antes foron. Biff, 
bang, pow e Doutor Deus), un te, 
ma que, en princípio, semella 
apaixonante desde a sua mesma 
concepción. Un escritor, aoque 
lle deron unha axuda económica, 
ponse a facer o mesmo camiño 
que Risco fixera por Centroeurópa 
setenta anos despois de que o fixe, 
ra o autor de Mitteleuropa. Asi co, 
meza, pero despois a realidade ac, 
tual desaparece e ese escritor vera, 
se mergullado na rc;alidade dos 
anos trinta alernáns. E dicer, o dis, 
cuI'So é, en realidade, unha tenta, 
tiva de explicación espácio,tem, 
poral (lémbrese que ~ou o Pré, 
mio Risco de Literatura Fantásti, 
ca). O cambio, en si, non teria 
porque decepcionar se o tratamen, 
to que lle dá o autor é bon, peto 
este nunca chega a convencer de 
todo. Se se queria dar unha visión 
da Alernaña dos anos trinta, non 
se logrou de todo porque a proble, 
mática que vive o escritor prota, 
genista (fundamentalmente os 

seus amores) non o permiten, non 
deixan lugar nen tempo. Se o que 
se quería era reflexionar sobre as 
relacións espaciotemporais, tam, 
pouco . semella que se lograra algo 
que trasc~nda o anecdótico. E ere, 
mos que este si era o tema que se 
pretendia desenvolver, moi por fi, 
ba dos amores e avatares que o es, 
critor protagÓnista vivirá. Botán, 
dolle unha ollada á estrutura, esta 
remata por refleétir a confusión 
que sente o protagonista á vez que 
pretende integrar un discurso no 
que hai unha 
fragmentária 
diversidade 
xenérica e 
estilística. Por 
unha banda . 
están os capí, 
tulos nos ,que 

Un escritor, 
aoque lle 
deron unha 
axuda 

aacción se económica, 
ubica decidi, 
<lamente na ponse a facer 
Alemaña. Pe, 
ro alguns con, 
teñen tamén, 
na primeira 

o mesmo 
camiñoque 
Risco fixera 

parte, o rotei, por 
ro prévio (le, Centroeuropa 
van título en 
letra cursiva, e 
semellan a 
parte fundamental do cademo), e 
tamén hai lugar para a crónica 
amorosa, pois crónica amorosa re, 
mata por ser o que antes era o ro, 
teiro. Engadamos a isto qúe por 
aquí e alá aparecen car, 
tas de presentación, outras misivas 
de carácter amoroso, extractos da 
prensa, extractos do cademo que 
elabora o protagonista, esquemas 
ou as histórias que se contan as 
personaxes. E por riba de todo, un 
narrador en terceira persoa e outro 
en primeira. Se hai algo no que 
sobresae o cademo é na ambición 
que supón a unificación de discur, 
so tan variado. Con respeito a isto 
non se pode falar de fracaso, que 

(Pasa á páxina seguinte) 
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canta de libros 

Cando a ciéncia 
vence á morte 
Beatriz García Turnes situa a acción 
de Valdamor nun futuro hipotético no 
que a morte foi vencida grácias ás téc, 
nicas de renova
ción celular. Os 
habitantes privi, 
lexiados teñen 
unha proibición: 
non poden ter fi, 
llos. Un político 
transgrediu a nor
ma e agora está no 
cárcere, até onde 
chegará unha psi, 
cóloga a estudar a 
sua conduta. García 
Turnes, que publica 
esta sua primeira no
vela na Colección Costa Oeste de Ga, 
laxia, utiliza a trama para formular 
cuestións sobre un futuro non tan 
alonxado.+ 

Personaxes 
en Compostela 
A cidade de Compostela é un 
fervedoiro de personaxes con histórias 
que nairar, ameazas que soltar e des, 
grácias que chorar. 
A vida apoteósica 
é o título da última 
novela do escritor 
0urensán Bieito 
Iglesias Arauxo. 
As páxinas sitúan
se nacidade 
actual, coa ciase 
media fachendosa 
da capitalidade, a 
mendicidade en, 
chendo as ruas e os 
personaxes solitários paseando a cicla, 
de vella. Iglesias é autor dos libros de 
relatos como Miss Ourense e O mell.or 
francés de Barcelona. Asirnesmo asinou 
as novelas Vento de seda, Bajo las más 
bellas estrellas, e A noite das cabras do 
aire, pola que acadou o prémio Merlín. 
EnXeraiS.+ 

Teatro de Cancela 
por Blanco Amor 
"Arturo Cancela é un intelectual de 
filiación galega e de floración propia, 
mente bonaerense, que engade ao na
tural esprito crítico e o nativo bon hu, 
mor do porteño que non quixó entrar 
na cofradia mula, 
toide e púmbea 
do carei". Eduar, 
do Blanco Amor 

· referiase deste xei, 
to a Arturo Can, 
cela, de quen tra, 
duciu en 1928 o 
relato O Culto dos 
heroes, incluído en 
Tres relatos porteños, 
que agora publica 
Laiovento. Cancela 
foi director de La , .· .... 
Nación, en Bos Aires, no que colaba, 
rou Blanco Amor. Antón Capelán ex, 
plica todas as chaves no prólogo.+ 

Na aldea 
de Poucapalla 
Xosé Ballesteros adapta o canto popu
lar Poucapalla para a colección Os 
Cantos do T rasno Comodin de 
Kalandraka. 
Este é o dra, 
madunha al
deana que 
desaparece o 
gado e de co, 
mo os seus ha, 
bitantes resol
ven o proble, 
macea axuda 
do mozo aven, 
tureiro Ulises. As personaxes de Pou, 
capalla toman vida da man da pintora 
e ilustradora Ana Pillado.• 
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El Temps 
N 2 888. 19-25 de juny de 2001. Prezo 450 pta. 
Dirixe: Jordi Fortuny. 
Edita: Edicións del País Valencia. 

A organización contra o proceso de mun
dialización é o tema central deste núme
ro. Tornando como notícia a suspensión 
da conferéncia do Banco Mundial en 

Barcelona 
por medo 
das manifes
tacions, Fe
rran Magra
né eNúria 
Farell ex
plican ca
les son os 
movimen
tos máis 
represen
tativos da 
nova es
querda 
antiglo-

balización e o papel das 
institucións financeiras internacionais. 
En política, a notícia máis destacada é a 
reunión dos conselleiros de Economia das 
autonomias de Catalunya, Baleares e Va
léncia para buscar un xeito de 
entendimento entre os Países Cataláns. 
O deseñador de moda Josep Font é o en
trevistado da semana. • 

Lluita 
N 2 218. Abril de 2001. Prezo 300 pta. 
Edita: Partit Socialista da Alliberament Na
cional (PSAN). 

Entre os vários traballos que se escriben 
neste número destacan o de Quim 
Gilbert, ao redor da memória política da 

transición. 
MarcCan
dela quéixa
se do arrui
namento da 
horta 
valenciana. 
NúriaCa
denas de
fendeos 
princípios 
de unida
de e inde-
pendén
cia dos 
Países 

Cataláns. Teresa 
Vila desarticula o discurso do governo es
pañol sobre a imigración. Francesc Inver
nan e Angel V elasco debaten sobre a co
menéncia de desenvolver un tren de alta 
velocidade entre Girona e Alacant. • 

Siete de Aragón 
N 2 329.11-17 de Xuño de 2001. Prezo 200 pta. 
Dirixe: Lorenzo Lascorz. 

O entrevistado deste número é José Luis 
Cano, pintor e debuxante, famoso polas 
suas tir.as cómicas no Heral.do de Aragón. · 
Qutra entrevista é a que lle fai Miguel 
Angel Pallarés a Raúl Pérez, enxeñeiro 
oposto ao Plano Hidrolóxico. Mariano 
Constante, supervivente do campo de 
concentración de Mauthausen. Na sec

ción de 
Aragón 
comarcal, 
é Cinco 
Villas, te
rritório 
situado 
ao norte 
da pro
víncia de 
Zarago-
za, entre 
os rios 
Aragón 
e o Gá
llego. 

No capí
tulo de libros, Luis Negro comenta Ab
derramán II1. El gran califa de Al
Andalus, de Magdalena Lasala. En cine, 
a película reseñado é Mi dulce, de Jesús 
Mora. • 

(Ven da páxina anterior) 

non o é. Pero tampouco de éxito 
.claro porque o que pensamos de
bera ser o centro da novela (o 
amor entre o escritor, de hoxe e 
que coñece o futuro, e Marien, dos 
anos trinta e que tamén coñece 
parte do futuro, un amor conxun
tivo e condicionado mais apaixo
nado) ocupa moito pero ao leitor 
non se lle salienta a trascendéncia 
que ten na trama. Ese debera ser o 
centro da novela (xa é o centro 
espacial, fisico, na distribución es
trutural da história) porque o que 
non é o centro é a crónica do que 
pasa neses anos trinta (o roteiro de 
Risco, asi, só é unha excusa para a 
aventura amorosa e a suas peculia
ridades temporais). 

Oeste xeito, o protagonista vaga 
paseando a sua incredulidade, o 
seu pasmo, as suas dúvidas. Des
de que lle dan o golpe na cabeza, 
pasa á situación de protagonista 
pasivo, acontécenlle as causas, el 
ten moi pouco de provocador 
das diferentes situacións e, como 
receptor pasivo (dedúcese que 
hai "elementos" contra os que o 
home non loita, como o moni
creque que dá man~xado os fios) 
remata por cansar. Os mellares 
momentos da novela son esas 
histórias que se contan as perso
naxes ou os intres nos que agro
'ma o simbolismo da man do su
rrealismo, aí gaña forza a novela, 
atrae. Do resto hai pouca acción 
e moita elucubración, moita dis
quisición intrascendente, que ra
lentiza, case paralisa, esa pouca 

que hai. " ... Ofrece historias, 
Afonso, non ideas ... " (pax. 154 ), 
pode lerse en Doutor Deus (a an-· 
terior entrega de Xabier López) 
pero aqui hai precisamente máis 
ideas que história. 

O cademo é un proxecto narrati
vo que garda moitas semellanzas 
con Doutor Deus. Xa de início se 
nota. Un escritor, unha viaxe, 
aterraxe nunha realidade desco
ñecida, recurso á diversidade de 
modalides narrativas, personaxes 
grotescas, a dificuldade para en
tender o mundo. Pero non está 
tan ben resalto como Doutor 
Deus, o que si fai é incitar a outra 
releitura de Doutor Deus, aí si que 
é eficaz. Hai moitas semellanzas, 

pero non é nen continuación nen 
outra versión. Son discursos dife
rentes que comparten moitos re
cursos e unha mesma preocupa
ción por explicar este mundo, no 
vórtice-vértice da realidade. 

Estilisticamente tamén presenta 
deficiéncias. Hainas sintácticas 
(nalgunhas páxinas, no início, en 
particular da 19 a 22, nótase 
moito), morfolóxicas, como con
taminación da estética de Biff, 
bang, pow en xiros lingüísticos 
aquí pouco explicábeis ou que 
mesmo poden incidir na verose
mellanza (por exemplo: "o lote 
de ... " que se repite en várias oca
sións, o leitor pode chegar á con
clusión de que hai interferéncias 

ANOSA TERRA 

autoriais). A verdade é que dá 
coraxe dicer isto, outra conse
cuéncia de vivirmos un sistema 
literário (non confundir con li
teratura, ela é o froito, a eséncia, 
pero non o sistema en si) marxi
nal que sobrevive como pode, un 
sistema onde o escritor non sem
pre ten todas as posibilidades de 
controlar o resultado final e onde 
o editor bastante fai editando co
mo mellor pode. E a Xunta de 
permanentes vacacións intelec
tuais, de costas, coma sempre, 
sen a máis mínima preocupación 
por esta que tamén é indústria. 
Dá coraxe, pero non se debe ca
lar para non ser parciais. • 
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Novelas a dous pesos 
O aluguer de relatos de amor e vaqueiros resístese a desaparecer 
-0- CARME VIDAL 

Son novelas de quiosco que len 
moitos ollos. Dez pesetas per, 
miten achegarse a novos relatos 
de amor e vaqueiros pero son 
cada vez menos os estabelece, 
mentas que teñen entre os seus 
servizos o sistema de aluguer de 
novelas. Mª Soedade de Ponte, 
vedra, Xosé de Carballiño e Vi, 
qui de Vigo cóntannos como 
xestionan o cámbio de libros. 

Cada vez son menos os quíos, 
queiros que teñen no seu comér, 
e io un fundo de novelas para 
por a disposición de cárnbio dos 
clientes. Cada vez son menos os 
leitores que recurren ao aluguer 
para ter novos títulos ao seu dis, 
por. Atrás quedan os tempos nos 
que tamén os cativos facian tro, 
que de tebeos. Os poucos pontos 
de aluguer de novelas que pervi, 
ven céntranse no xénero do 
Oeste e nos relatos de amor. 

Marcial Lafuente Estefania conti, 
n ua a ser o rei dos autores de 

Para raífia non vale calquera. 
A fnda esta filla do rei aragonés 
Pedro lll, a pesar de ter unha 
educación acorde coa súa candi, 
ción e destino, e a pesar de con, 
tar co beneprácito celestial, su, 
friu a incomprensión real. 

Cando só tiña doce anos, foi en, 
tregada en matrimonio a don 
Denís de Portugal, o reí traba, 
dor, coma quen entrega un do, 
curnento de alianza estatal sen 
cláusula de rescisión. 

Don Denís, corno rei, ficou para 
a historia corno un bo gobernan..: 
te, a pesar de que a lgrexa, para 
aumentar os adornos de santida, 
de da esposa, nolo presenta co, 
rno un marido luxurioso e infiel 
de quen a princesa aragonesa 
houbo de soportar, paciente, 
mente, a súa predisposición para 
as festas e os saraos cortesáns. 
Pero se por isa ela acadou os rné, 
ritos necesarios para ocupar un, 
ha peafia de igrexa, precisarnen, 
te, aínda que só fose por esas fes, 
tas literarias, el é dos máis dignos 

quiosque. Pouco custa acceder aos 
distintos títulos daquel escritor re, 
publicano que se meteu no xéne, 
ro de vaqueiros para sobreviver. 
No Quiosco Xosefa de Vigo aban, 
dan dous pesos para ter un par de 
horas de leitura con trama do 
Oeste americano. As de amor co, 
tízanse máis: catro pesos. Viclci, 
que atende o local, ten clara a di, 
ferenciación de xéneros entre os 
clientes. Jazmín, Bianca ou Julia 
son requeridos palas mulleres, 
mentras os homes tiran sempre 
polos vaqueiros. Poucas veces se 
rompe a tónica. Leva Xosefa uns 
dezasete anos adicada a alugar no, 
velas e con esta experiéncia nas 
costas aponta tamén que son os 
xubilados os que máis man botan 
do servizo e os que cámbian con 
máis regularidade os vellos títulos. 

Os vaqueiros gañan tamén a par, 
tida ao amor no Quiosco cruce es, 
trcula de Ribadávia., do Carballiño, 
que leva máis de vinte anos Pº' 
fiendo un amplo fundo a disposi, 
ción dos clientes. Nestes anos, 
Xosé, viu como o negocio merma, 

ba. Se antes facia corenta traeos 
ao dia, agora non chega a esa cifra 
ao longo da semana. As novelas 
de amor novas custan arr:edor de 
350 pesetas, as de vaqueiros unhas 
175. Os clientes, despois de mer, 
car as primeiras para cambiar des, 
pois, abonan o précio. que marca 
Xosé: cinco pesos para as de amor 
e dous para as de vaqueiros. 

Todos os clientes de Xosé supe, 
ran os corenta anos. "A gora os 
máis novas non recurren a cam, 
biar, mercan as su~ leituras e ta, 
mén len menos, antes lía todo o 
mundo, agora só uns poucos", si, 
nala o quiosqueiro. O que si 
apreciou durante todó o tempo 
que leva diante do mostrador é a 
regularidade coa que funcionan 
os clientes. Hai os que cada quin, 
ce días se achegan con vários li, 
bros para cambiar, hai os que te, 
ñen o sistema de visitar o local 
cada semana e hai tamén os que 
cada dia acuden a coller un novo 
título. "Son os xubilados que pre, 
firen vir máis veces a levar rnoi, 
tos dunha vez. Hai clientes que 

vefien c"ada día como sistema e 
prefiren iso que levar duas ou tr~s 
de cada", afirma. Os clientes son 
tan da casa que non é a primeira 
vez que, despois da sua marte , 
Xosé pídelle á família que poñan 
os libros que deixou a disposición 
do fundo para o cambio. 

Unhas duascentas novelas ten 
Xosé para que os asíduos do Car, 
balliño renoven as suas leituras. 
Fai memória e non dubida en si, 
nalar como o máis persistente a 
un policía municipal, hoxe xubi, 
lado, que-tiña tumos de noite e 
en cada xornada ventilaba un no, 
vo título. Cada vez é rnáis difícil a 
escolla para este policía que con, 
tinua a frecuentar o local de Xosé. 

Clientes de sempre 

Ás1 doce do meiodia do Sábado a 
praza de abastos de Pontevedra 
reborda xente e peixe. Unha mu, 
ller duns trinta anos achégase ao 
quiosque de Mª Soedade Román. 
"Esa que ven ai vai cambiar no, 
velas~ xa verás", di a quiosqueira. 

Santa Sabela de Portugal 
cabaleiros para repousar no pan, 
teón de portugueses ilustres. 

O rei poeta, durante o seu gober, 
no, situou ao país na primeira li, 
ña de saída para a grande carreira 
marítima que os séculas XIV e XV 

lle reservaba. E se ela houbo de 
resignarse a convivir co laico e 
incluso profano labor do gober, 
no, este, ao final, redundou na 
gloria das letras, a economía e a 
prosperidade do pobo portugués. 

A raíña, educada para o arduo 
labor de primeira dama, soporta, 
ba na súa relixiosa conciencia o 
deber a que as leis humanas a 
destinaban; os seus santos oídos 
estaban abrigados a escoitar a 
cantautores lingoreteiros, que 
igual falaban das marabillas dun, 
ha paisaxe e das boas mafias do 
señor reí que duns amores adúl, 
teros elevados pala arte poética 
á categoría de divinos . Con 

paciencia, escoitaba e confesaba 
as duras palabras saídas da boca 
dun ministro ou do propio reí, 
cando sentenciaba con frialdade, 
asinaba unha condena ou decla, 
raba unha guerra; pecados que 
ela, a base de oración e esmolas 
pretendía facer perdoar pola 
bondade celestial. Incluso, para 
gafiar o seu lugarciño no paraíso, 
atendía como propios aos fillos 
ventureiros que o seu esposo cis, 
caba polos pazos do reino. 

Princesas e raíñas tan santas co, 
ma está xa non se levan. 

Sabela, pOdía aceptar o capricho 
real de converter ás áridas dunas 
de Leiria nun inmenso pifieiral 
(futura fonte de rnadeira) ou fun, 
dar escalas, abrir canais e poten, 
ciar a navegación, pero doíalle a 
alma cando o seu esposo discutía 
coa lgrexa pola rexencia dun te, 
rreo, e sufría con mansedurne 

cando el desatendía os seus con, 
sellos sobre corno debia gobernar 
de acordo coa providencia ou ca, 
les eran, segundo os criterios de 
Roma, as primeiras necesidades 
do reino. No corazón da beata 
raíña as razóns reais e as papais 
enfrontaban un tremendo confli
·to de competencias, que ela non 
sabía como atallar. 

Ser raíña non é doado, e por iso, 
cando o fillo Afonso se rebelou
contra o pai, o seu espíri.to· non 
era quen de discernir entre se 

· primeiro debía ser nai que espo, 
sa ou ao revés. E ela adoecia na, 
quela corte convertida en asilo 
de poetas e profesores que tradu, 
cian textos árabes en igualdade 
coas cantigas do rei Afonso X de 
Castela, ou que fundaban uni, 
versidades como a de Coirnbra e 
Lisboa, onde as marabillas da 
Creación eran vistas con o llas 
de científico antes que de eren, 
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E atina. A moza tira do bolso 
cinco libros con histórias de pai, 
xón e escolle outros que lle ofe, 
rece Mª Soedade. É unha clienta 
habitual, corno a maior parte dos 
que acuden ao aluguer de nove, 
las. Son en especial as mulleres 
as que frecuentan o local de Soe, 
dade, tamén porque son máis as 
que se achegan cada día a praza 
na que está instalado. Catro pe, 
sos é o que cobran en Pontevedra 
polo cámbio. "Xa non ternos 
cantos porque os nenas tefien 
moito poder adquisitivo, se ve, 
ñen alguns cativos é para facerlle 
o servizo aos país", di Soedade. 

O caso máis chamativo que se lle 
acorre é o dos emigrantes que ve,
ñen e van de Suíza e chegan a 
cambiar de vez, segúndo di, uns 
douscentos libros. T amén Xosé do 
Carballiño serve a distintos vici, 
ños que marchan a traballar fóra e 
levan leituras para todo o ano. 

O quiosque de Soedade é fre , 
cuentado por persoas de toda a 
comarca que, á vez que mercan o 
peixe na praza, levan para a casa 
novos relatos de triángulos amo, 
rosos ou liortas nas cantin as . 
Mentras fala aparece Maruxa, a 
rnuller que rexentou trinta anos 
o quiosco antes de que Soedade 
o collera hai xa duas décadas. 
"Era do que se vivia, carnbiábase 
todo. Lago xa sairon as fotono, 
velas que era o que rnáis deman, 
da tiñan", relata Maruxa, do 
tempo no que cobraba dous reais 
por cada troco e El Coyote de Jo, 
sé Mallorqui era o grande éxito. 
De ser o principal sistema de in, 
gresos do local pasou a ser un as, 
pecto residual. Calquer dos tres 
quiosqueiros é quen de sinalar 
outros estabelecementos que na 
sua localidade se adicaban ao 
aluguer de novelas e que xa hai 
anos deixaron de oferecer ese 
servizo. Limitado á literatura de 
cordel, a libros de xénero con 
leitores fideis, non é difícil aven, 
turar pouco futuro para este ve, 
llo sistema nunha sociedade de 
consumo na que prima o usar e 
tirar. "Dentro de catro ou cinco 
anos xa non haberá ninguén que 
se adique a isto", senténcia Xosé, 
un dos últimos supervivintes. • 

FRANCISCO ANr. VIDAL 

te . Escandalizábase cando ho, 
mes tan principais aseguraban 
que os governos desta terra de, 
ben pensar no futuro dos seus 
súbditos sen lle deixar nada ao 
albedrío da providencia. 

¿Que podía facer ela? ¿Debíase 
separar dun marido tan laico e 
aceptar as navidades que o fillo 
rebelde propoñía? 

Naqueles conflictivos días , don 
Denís acusouna de favorecer ao 
sublevado e desterrouna; ·ata 
que, sufocado o levantamento e 
feítas as paces, a raíña foi_perdo, 
ada e puido volver a 9,cupar o 
seu posta de prirµeira dama ata 
que enviuvou; e entón, re[egada 
polas leis humanas a ser tan só 
nai dun reí, decidiu fundar un 
cohvento de monxas clarisas en 
Coimbra, onde, aínda que a re, 
gra non lle permitiu entrar, na 
compaña .dun grupo de damas, 
ocupou unha casa próxima ao 
mesmo e viviu como terciaria 
ata a súa marte, o 4 de xullo do 
ano 1331.• 
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Guia de· verbenas do século XXI 
Ao--fr-esto 
nos Pirineos Sul 
Unha cita musical na que non fai 
falla abafar coa calor. Comeza o 6 
de Xullo e o seu programa chega 
até o dia 28. O escenário, ·unha 
plataforma flotante no encaro de 
J.,anuza, na localidade de Sallet 
del Gállego, en Huesca. O mesmo 
dia 6 ábrese cun concerto home, 
naxe a Bob Marley baixo o título 
Noite de reggae. Tocan Daddy 
Morí, de Mali, Lord Kossity, das 
Antillas, Ibis Lawrence, da Re, 
pública Dominicana, Samiah fa .. 
rah, franco,tunecina, e o xarnai, 
cano Nutba O dia 7 celébrase o 
"Encontro de Rap do Mediterrá, 
neo". Durante os seguintes dias o 
bluesman Taj Mahal, Positi.ve 
Black Soul, rap africano, Kha
led, desde Alxéria, Xiomara 
Fortuna, a cantante dominicana, 
e Shainkho, unha voz de muller 
desde Sibéria. Carlinhos 
Brown, o dia 20 de Xullo, Chico 
César e Manu Dibango son tres 
das actuacións con máis renome 
que pe_chan o festival. O bono pa, 

-ra o festival custa 16.000 pesetas 
pero hai entradas diárias de 1.500 
e 2.500 pesetas dependendo do 
espectáculo. Máis información en 
www.pirineos,sur.com. + 

Caldas aband~ºª 
a tranquilidade 
A maioria dos festivais, ademais 
do atractivo musical que supo, 
ñen, contémplanse como un es, 
pazo para gastar diñeiro en rou, 
pa, discos, tatuaxes, peiteados e 
bebida. No Festival Cultura 
Quente de Caldas queren sempre 
oferecer un bon ambiente p·ara 
as causas solidárias. Os concertos 
e a acampada son grátis para os 
dias 6 e 7 de Xullo. Killer Bar
bies, o ex membro de Def con 
Dos, Strawberry, Grass, Kan
non, Karbon 14 e Revelbeat 
para . o primeiro dia; Australian 
Blonde, Sex Museum, Dis
mal, Deluxe e Superskunk o 
segundo. Teatro, cinema, perfo, 
manees, animación e feira do vi, 
ño de autor na vila termal, que 
non sinónimo de tranquila. • 

A tiro de pedra, 
Vilar de Mouros 
Alén do Miño, pero moi perta, 
pegado a Carninha, celébrase este 
festival, durante os dias 13, 14 e 
1) de Xullo e permite acampada. 
As estrelas, Beck e Neil Young 
e Crazy Horse, que tamén ac, 
cuan a víspera, odia 12, na Coru
ña. O cartaz do primeiro complé, 
tase con Cla e Lulu Blind. O 
cartaz comeza a tomar forma e 
para o segundo dia están progra, 
madas as actuación de Ben Har .. 
per, Asían Dub Foundation, 
Fantomas e Sérgio Godinho. 
Para o dia 13, fin de festa xa ao 
marxe do pop: Xuntos e Ponta
pés, Megadeth, Hellacopters e 
Blind Zero. Estas son as actua, 
cións no palco patrocinado por 
Super Bock, pero no Optimus, 
Clay, Gomo, Terrakota, Zorg 
e Tendrills, entre outros.+ 

Machina, 
que non máquina 
Esta é a história dun festival que 
comezou da man dun grupo de 
afeizoados ao heavy e que xa é un, 
ha referéncia neste estilo. Moneo, 
fa, localidade de Castellón, acolle _ 
os días 2 7 e 28 de Xullo os concer, 
tos de Gamma Ray, Rhapsody, 
Kreator, Symphony X, In Fla .. 
mes, Grass, Kainelot e Tarán
tula, entre outros. • 

Trece anos / 
de espárragos 
O cartaz da décimoterceira edi, 
ción do Espárrago, en Jerez, re, 
sulta máis completo que Vilar de 
Mouros, ainda que para Galiza a 
distáncia xeográfica non sexa 
comparábel. Desta vez, os dias 
14 e 15 de Xullo, esperan 30.000 
persoas. Beck, James Taylor 
Quartet, Hellacopters, Lagar .. 
tija Nick e El Inquilino Co
munista, o primeiro dia. Neil 
Young, Placebo, Los Fabulo
sos Cadillacs, Asian Dub 
Foundation e Fnn Lovin' ·cri
minals, o segundo.• 

PJ Harvey estará en Zambujeira 
do Mar, e Dismál, á direita, 
en Caldas jé Reis. 

/ 

Música pesada 
en Paredes 
de Coura 
Quizais unha das citas máis ase, 
quíbeis e interesantes á vez no tri, 
mestre de calor. A tiro de pedra, 
tres dias cun cartaz equilibrado 
para o 16, 17 e 18 de Agosto. Po, 
lo de agora están confirmados P4' 
ra a primeira xomada Papa Ro
ach, Stone Temple Pilots, 
Queens of the Stone Age, e 
Alien Ant Farm. O cabeza de 
cartaz do dia 1 7 é o grupo Mor
cheeba, seguido de Backyard 
Babies, The Gift, Rád,io Ma
cau e Coldfinger. No dia 18, o 
ex Pixies Frank Black, 3 Doors 
Down e The Wraygunn. • 

Non hai 
que ser guapo 
para Benicassim 
Continua sendo un festival ma, 
sivo mália a competéncia xur, 
dida nos últimos anos, sen ir 
máis lonxe o Festival do Sulo, 

este, en Portugal. Ainda sen ca, 
cuaxes e bermudas, un poderá 
escoitar de igoal maneira boa 
música os dias 10, 11 e 12 de 
Agosto. An Der beat, Ash, 
Audience, A valanche, Belle 
and Sebastian e The Divine 
Comedy son alguns dos grupos 
do primeiro día. Na segunda 
xomada, Manic Street Prea
chers, Experience, Gold
frapp, Mecury Rev e Fla
ming Lips. Terceiro dia forre 
con PJ Harvey, Orbital, The 
Posies, Pulp e Satellites. Na 
organización non descartan pe, 
char ainda a contratación de 
REM, pero a estas alturas seme, 
lla complicado.+ 

Á última 
no Festival 
do Suloeste 

Queda un pouco escorado, 
na vila portuguesa de 

Zambujeira do Mar. 
Lonxe? Recolle 

praticamente o 
cartaz de Beni, 

cassin e non 
hai que 
atravesar a 
pen(nsu, 
la. Asi 
que Pla
cebo e 
PJ Har
vey ta, 
mén van 
estar en 
Portugal o 

dia 10 de 
Agosto, con 

Stereo MC's, 
Goldfrapp e 

Sneaker Pimps. 
Ao dia seguinte, 

lJB40,Dreadzone,Ze .. 
ro 7, K's Choice e Jorge 

Palma. E, como fin de festa, os 
brasileiros de Sepultura, Divine 
Comedy, Flaming Lips e os ir, 
landeses Ash. Para os que che, 
guen cedo ao festival, é dicer o 
dia 2 de Agosto, esta preparado 
un "Beach Party", ou sexa, unha 
típica festa na praia coa música 
de Rui Vargas, Thievery Cor
poration e John Caeter. • 
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O exemplo de Evaristo Antonio Mosquera 
Hai xa dez anos, na homenaxe a 
Celso Emilio Ferreiro no X aniver, 
sario do seu pasamento (e xa van 
vinte cabos de ano), recordaba 
Vicente Araguas que "na lrman, 
dade Galega de Madrid, Celso 
era o segredario e Ben,Cho, 
Shey (sempre acompañado polo 
fiel Mosquera) o presidente". 

Pois ben o nome que o cantau, 
tor, trocado en poeta/profesor, 
gardou, dentro clise pequeno pa, 
réntese, escapóuselle dos beizos, 
e preguntóume de sócato o ou, 
tro luns, tras presentar o recital 
sotilísimo de Manuel Pereira 
V alcárcel: ¿Quen era Mosquera? 

O s beizos son unha sorte 
de paréntese horizontal, 
que cando están cerrados 

silencian as ideas que se deslizan 
do miolo. Aquela noite, o anti, 
go segrel da nova canción gale, 
ga, que leva sempre no bico un 
cantar e todo un discurso por 
añadidura, dou salta ao home 
que tiña encerrado na súa Pª' 
réntese mental, roáis que labial: 
¡Quen era Mosqueiriña? Pode 
que me dixera en diminutivo. 

Perguntábamo Araguas, porque 
le todos os luns istes exemplos 
cando chega A Nosa Terra a Ma, 
jadahonda, e supón que eu coñe, 
cín a todo Cristo. O mesmo que 
cando me falou de César T arres, 
cumplinlle o gusto, tratando 
aquí lago dil, díxenlle que lle 
respondería nista mesma páxina, 
pasto que tiña presa e de Mas, 
quera había de abando que fular. 

Se ben puiden adiantarlle, non 
sei se me ouviu, entre a barafun, 
da do .nño galego na Casa de Ga, 
licia, que Evaristo Mosquera foi 
a última persoa que acompañou 
a Alexandre Bóveda, no Gober, 
no Civil de Pontevedra, inme, 
diatamente antes de que entra, 
ran nil os militares sublevados. 

• 0 ÚLTIMO COMPA~EIRO 
DE BOVEDA. Cen veces lle te, 
ño ouvido contar a Mosqueiri, 
ña, na Peña Galega do Café Gi, 
jón, da que fumos dous dos catro 
ou cinco últimos cofrades, o re, 
lato daquil histórico momento, 
do que foi o penúltimo protago, 
nista. Coma o relata no seu úni, 

Vallmtim 
Ro<lrigufili F ugim 

2:alego 
lim )possível 

-· ··-

Evaristo Mosquera. 

co libro, Cuatro años a bordo de 
una isla, prefiro extractar a súa 
versión, en troques de recurrir a 
lembranza das súas palabras que · 
na miña memoria poden fallar: 

O 21 de xullo de 1936, pola tardi, 
ña, observa Mosquera, con ollas 
atónitos, unhas compañías de sol, 
dados en perfecta formación que 
saían do Cuartel de San Feman, 
do. V aise deseguida ao Goberno 
Civil, onde os gardas de Asalto o 
deixan entrar, erguéndoo por un, 
ha fenestra. ''Estaba tajo na pe, 
numbra -recorda- e cando os 
meus olios se acostumaron á oscu, 
ridade, poiden distinguir a Bóve, 
da que baixaba a ancha escalina, 
ta, vindo a meu encontro. Estaba 
completamente só. Entón díxen, 
lle: -Bóveda, chegóu a hora de 
morrer pola República. Informado 
xa da situación contestóume con 
istos ou parecidos términos. -
Non, ti non, quizáves teñas que 
facer roáis que isa". 

8ubiron as escaleiras, co, 
mentando os graves acon, 
tecementos, e Alexandre 

levouno a unha ventá onde se 
distinguía a Alameda ponteve, 
dresa en toda a súa lonxitude. 
Bóveda indicoulle o camiño que 
Mosqueiriña debería seguir para 
volver á súa casa. E agregoulle: 

"-Eu quédome aquf pra entre, 
gar aos militares o govemo da 
cidade, posta que xa non hai 
nada que facer. Nise momento 

Ü galego 
(im)possível -
Umha resposta aos argumentos 
espanholizantes no conflito 
lingüístico e cultural 

Valentim Rodrigues Fagim 
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recordo o rufdo dos hidroavións 
da Base Nayal de Marín", 
apunta Mosquera. Lago lembra 
os poucos encontros que tivo 
no seu recorrido por aquela 
Pontevedra chea de silencio e 
espanto. Un deles con don Re, 
migio Hevia, que fora alcalde 
de Pontevedra, coa Ditadura de 
Primo de Rivera, e logo o vol, 
vería selo coa Tiranía de Fran, 
co. Chamouno dende unha xa, 
nela: "-Mosquera, ¿que pasa? 
-Nada, que sairon as tropas á 
rúa e declararon o estado de 
guerra". O ex,alcalde coñecía 
perfectamente a filiación gale, 
guista de Mosqueiriña e pre, 
guntóulle con soma: "-¿E do 
Estatuto qué? Perdín os nervios 
-recoñece Mosquera. Non se . 
me ocorreu máis contestación 
que a palabra do xeneral Cam, 
bronne". Evaristo Antonio 
Mosquera era moi comedido no 
seu vocabulario e non lle gosta, 
ba repetir que mandara á merda 
ao próximo alcalde pontevedrés 
de Franco". 

• CATRO ANOS NO LAZARE
TO. Evaristo Antonio Mosquera 
tiña entón vintesete anos. Fixera 
oposicións, con éxito, a Facenda, 
e logo de estar destinado na sub, 
delegación de Vigo, pasou á dele, 
gación de Pontevedra, a súa cicla, 
de natal. N istes anos, xunto con 
Amado Carballo, Vidal Martínez 
e outros poetas, participa ~ re, 
dacción da revista Cristal. "Alva, 
ro Gil con moita ternura e gracia 
-recordaría Mosqueiriña- cha~ 
mábanos poetas e máis agarimo, 
samente poetiñas ao grupo que 
con il formabamos V fctor Casas 
e eu. Por fortuna pra o Parnaso, 
ningún dos tres escribimos nunca 
un maldito verso". 

O s tres militaron no Partí, 
do Galeguista: desde o 
primeiro día e a súa far, 

tuna foi ben distinta, deseguida 
que ~iunfou a sublevación mili, 
tar. E ben sabido que Vfctor Ca, 
sas, xa director de A Norn Terra, 
foi fusiLado en Novembro de 
1936. Evaristo Mosquera seria 
detido e xulgado en Consello de 
Guerra, cando xa levaba bastan, 
tes meses preso no Lazareto de 
San Simón. Condenado a trinta 
anos, lago a pena foille reducida 
a catro anos e un día, que sería a 
que terminou de cumprir no 
mesmo Lazareto. 

Ise periodo é do que trata Mos, 
quera no seu libro Cuatro años a 
bordo de una isla que leva coma 
subtítulo Una extraña manera de 
vivir nuestra Guerra Civil. Publi, 
cado por Edicións do Castro, en 
1984, comanº 10 da Colección 
de Documentos para a Historia 
Contemporánea de Galicia. Mais 
o relato da sua permanencia na 
illa carcelaria de San Simón, que 
ocupa unha terceira parte do vo, 
lume, vai precedida doutras duas, 
moi interesantes e dramáticas, 
nas que narra os Antecedentes y 
principios del Movimiento Militar 
en Pontevedra, e outros acontece, 
mentas ocurridos ata o seu trasla, 
do definitivo ao Lazareto. 

O volume termina coa súa posta 

en liberdade, na mañá do 11 de 
agosto de 1940. "Atrás queda, 
ban catro anos de penalidades e 
tamén de murchas esperanzas" 
escribía Mosqueiriña que sempre 
foi un optimista. Tanto que o 
poetiña acaba o libro cuns versi, 
ñas que por fin compoñería: 

Y colorín colorado 
Esto que parece cuento 
se ha acabado 

• 0 CONTO NON SE ACABOU. 
Non embargantes non acabaron 
os padecementos para Evaristo 
Mosquera, quen unha vez en li, 
bertade se trasladou a Madrid, 
onde é ,acollido por seu antigo 
irmán Alvaro Gil, e encontra 
traballo nas oficinas das empre, 
sas dos Femández de Lugo que 
aquil dirixía. Pero Mosqueiriña, 
supoi).o que co beneplácito de 
don Alvaro, participa nas activi, 
dades clandestinas do Partido 
Galeguista que tiña entón de 
principal protagonista a Ramón 
Piñeiro. E malia o seu papel se, 
cundario, Evaristo leva a peor 
parte: Detido e condenado a oi, 
to anos de prisión, dos que cum, 
ple cinco en Carabanchel, Oca, 
ña e o campo de traballo de 
Fuencarral. Polo que do colorín, 
colorado ¡ nanái ! 

º
ando sae definitivamente 
da cadea, volve a traballar 
on Álvaro Gil, de quen 

será sempre o seu home de con, 
fianza. Pasan os anos e Mosquera 
é reposto coma funcionario da 
Facenda, emprego que nunca 
deixara de ter a súa dona, com, 
pañeira no Carpo e no fogar. Pe, 
ro segue o fidel Mo§queiriña 
acompañando a don Alvaro e a 
Ben,Cho,Shey nas súas tertulias 
galegas. Cando eu retorno a Ma, 
driGalicia, no 1965, coñézoo na 
do Café Gijón, e desde aquil mo, 
mento será para min un dos 
meus amigos máis constantes e 
amable5. A grande cordialidade e 
sinxeleza que emanaba do seu 
corpo miúdo, facía de Mosqueiri, 
ña o roáis querido e puntual, des, 
de que se xubilou, dos contertu, 
lios. Vivía perto do Retiro, e en, 
tretíase xogando ao xadrez ao ar 
libre con outros afeizoados deseo, 
ñecidos que por alí aparecían. 

Tamén acompai).aba polo in, 
mensa parque a Alvaro Gil nos 
seus hixiénicos paseos. No de, 
rradeiro do mecenas tamén o 
acompañou Borobó. Xa publica, 
ra Mosquera, paréceme, Catro 
años a bordo de una isla. Releo 
agora a adicatoria do volume 
que me donóu: "Ao querido 
amigo Borobó pra que lea o li, 
bro antes de criticalo". Nunca 
fixen crítica de nada, anque si 
crónica de todo. Quedou así sen 
a miña crftica o libro de Mos, 
quera, pero hoxe sírveme para 
testimuñar os recordos dil e o 
seu exemplo cabal. Do que dan 
fe, asinando e rubricando a adi, 
catoria do meu exemplar, duas 
persoas aparentemente moi. dis, 
tantes da súa ideoloxía, pero que 
compartían con Evaristo Anto, 
nío o milagro de ter un bó cara, 
zón: Manuel Hermida Balado e 
Manuel Blanco T obío. • 

.. 
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Até o 12 de 
Agosto 

podemos 
disfrutar das 

fotografias 
de Alfred 

Stieglib: na 
Fundación 
Barrié da 
CORUÑA. 

O Trinque 
Orgul.l.o homosexual 

Sexa gai ou non, vostede 
pode participar na celebra
ción do Orgullo 
Homosexual en Compostela 
o Sábado 30: Primeiro, ma-

-
nifestación pola zona vella 
para rematar na praza 
Irmáns Gómez, onde se pre
vé unha noite de tolémia e 
música.+ 

• PÁXINAS COORDENADAS POR EVA MONTENEGRO PIÑEIRO • 

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

B:oi.ro . 
• EXPOSICIÓNS 

FERNANDO S. DE JUAN 
Tradicións, rituais, herdan

. zas .. . colección de fotogra-
fias ao bromuro e viradas, 
titulada Terramar, quepo
demos ollar na Casa do 
Concello, durante este mes. 

Bu.rela 
• EXPOSICIÓNS 

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

•MÚSICA 

BRITÓNIA 
Dá un concerto o Venres 
2 9 na Praza da Mariña ás 
21:30 h. Eno mesmo lugar -
á mesma hora, o Venres 6 
concerto de XINGRA. 

Caldas de R.eis 
• EXPOSICIÓNS 

A FELICIDADE DA NADA 
Mostra fotográfica que po
demos ollar, a partires do 
Xoves 28 e até o 25 de Xu
llo, na Sala de Exposicións 
do Auditório Municipal. 

Cambados 
• EXPOSICIÓNS 

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

Cangas 
• EXPOSICIÓN$ 

ARTISTAS 
CAN ADIANOS 
Mostra colectiva na Casa 
da Cultura. 

•MÚSICA 

ÜRQUESTRA DE JAZZ 
A do Morraz6 que dará un 
concerto o Venres 29 no 
Auditório Municipal. 

Cea 
•MÚSICA 

ALBERTO CONDE 
Vai dar un concerto ás 23 
h. nesta vila o Sábado 7. 

A Coruña 
•CINEMA 

NOVAS MIRADAS 
DE ÜRIENTE 
O ciclo que se desenvolve 
no CGAC traeranos a fita, 
o Xoves 28 e Venres 29 ás 
20: 15 h, In the mood for 
love (2000) de Wong Kar
wai, na que un home e un
ha muller, viciños do mes
mo edifício,-comezan a inti
mar até que descobre que as 
suas respeitivas parellas 
manteñen unha relación 
adúltera. Prémio ao mellar 
actor (Tony Leung) en 
Cannes 2000 e mellar fita 
intenacional nos Prémios 
Europeus do mesmo ano. 

ViSIÓNS bA CIDADE I 
Ciclo dirixido por Ángel L. 
Hueso no .CGAC e.no que 
as cidades son auténticas 
protagonistas. The third 
man (EE UU, 1949), de 
Carol Reed -Martes 3 de 
Xullo- onde Viena, a cida
de do refinamento e da ele
gáncia, berce dos valses de 
Strauss, convértese, após da 
2Q guerra mundial, nun lu
gar perigoso onde reina a 
delincuéncia e nas suas cale
llas e edifícios destruidos pa
las bombas refúxianse opor
tunistas en busca de fortuna 
rápida. T amén Hiroslii.ma 

mon amour (Franza-Xa
pón, 1959), de Alain Res
nais -Mércores 4- narra a 
história dunha cidade habi
tada polos pantasmas da 
guerra, desta volta horrores 
pasados: o medo, a tortura e 
a desesperanza, vense refle~ 
xados na ollada de dous 
amantes. En Manhattan 

· (EE UU, 1979), de Woody 
Allen -Xoves 5- ademais 
dunha história de amor e 

· desamor, de encontros e de
sencontros, da obsesión po
lo saña americano, o direc
tor quixo rendir unha ho
menaxe á cidade e a George 
Gershwin, o seu músico 
máis célebre. Nani Moretti 
móstranos a dolce vitt.a roma
na en Caro Diario {Itália, 
1994) -Y emes 6- nesas ruas 
e lugares recónditos, que 

· non sempre se incluen nos 
circuitos turísticos, serpen
teando en vespa. Volta a 
guerra co seu discurso cotiá 
na ópera prima de Zaid 
Doúeiri, West Beirut 
(Franza-Líbano, 1998) -Sá
bado 7- cunha cidade deso
lada, ruas desertas e edifícos 
en ruinas. O prezo do ciclo é 
de 1.500 pta. e as proxec
cións son ás 21 h. 

• CONFERÉNCIAS 

Ü l?APEL DOS FESTIV AlS 
NA AcnJALIDADE 
O Sábado 30 ás 12:30, o 
Foro Cultural Mozart ten 
prevista unha mesa redon
da no Salón de Actos da 
Fundación Caixa Galicia 
(Médico Rodríguez 2), na 
que participarán Michael 
Haeffi.ger, Alberto Zed
da, J.A. Echenique e An
tonio Moral, organizado
res de destacados festivais 
musicais. 

• EXPOSICIÓNS 

JOAM BERRIDE 
A biblioteca M . González 
Garcés acolle a mostra des
te pintor titulada Veleiros 
das estrelas, escolma da sua 
última produción, de temá
tica variada e inspirada na 
vida cotiá. Cores . suaves e 
naturais que destacan por 
riba de liñas e grafismos. 
Até o 19 de Xullo. 

A FOTOGRAFIA DE 
ALFRED STIEGLITZ 
Co subtítulo de O legado de 
Georgia O'Keeffe, a Funda
ción Barrié apresenta esta 
mostra, organizada polo 
museu internacional de fo
nograf ia e cinema George 
Eastman House de New 
York ca apoio de Kodak. 
Reune 11 O fotografías do 
artista (1864,1946), consi
derado como unha das for
zas culturais máis impor
tantes do século XX nos EE 
UU. As obras, a meirande 
parte doadas pala sua viú
va, destacan os seus pri
meiros traballos en Europa, 
as luminosas paisaxes do 
lago George, os rañaceos 
de New York, retratos da 
sua muller, viaxes a Euro
pa ... Na Fundación Barrié 
até o 12 de Ago.sto. 

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

TROMPE-LA-MEMOIRE 
Disposición de temporali
dade e posta en cena, na 
Fundación Luís Seoane. 

•MÚSICA 

FESTIVAL MOZART 
· Dentro deste programa or
ganizado conxuntamente 
polo Concello e Caixa Ga
licia teremos, o Venres 29, 
no teatro Rosalia, a Capella 
de la Pieta de Turchini, 
dirixida por Antoni Florio. 
E o Sábado 30 será Le 
Concert des Nations e La 
Capella Reial de Cata
lunya quen nos oferezan 
un concerto no teatro Ro
salia, \:i.aixo a dirección de 
Jordi Savall. O Xoves 5 e 

· Sábado 7 realizarase a posta 
en cena da ópera de Rossi, 
ni, 11 Turco in Italia, no 

Pazo da ópera, ás 20 h.; e o 
Venres 6 ópera no ~osalia 
de Castro: Winterreise, de 
Franz Schubert, ás 21 h. 
Todas as actuacións serán 
ás 21 h. e hai servizo de 
venda de entradas no tele
fone 902 434 443. 

TRASHNOS 
Acaban de publicar o seu 
primeiro disco, Tiempo, un
ha dúcia de cancións de 
puro heavy metal que situa 
a este grupo de Miño como 
un dos principais galegas 
neste xénero: Venres 29 ás 
10 da noite no Mardigrass, 
de balde con invitación 
que a podes recoller en Ti
po, Noni's, Portobello .. . 
Neste mesmo lugar, o Sá
bado 30 e a mesma hora, 
estarán Ultra-cuerpos, 
antes Thee Virus, e que se 
chaman deste xeito desde a 
saída do vocalista Marcos 
Rodil e a entrada de Álva
ro (Mandrágoras , Rockers 
go to hell), mudanza que 
orixina unha orientación 
cara terreas máis rockeiros. 

Entrada anticipada 700 pta 
(Crápula e Portobello) e 
1.000 na billeteira. 

BILL WYMAN& 
THE RHYTHM KrNos 
O mítico baixista dos Rolling 
Stones estará en concerto, o 
Domingo 8 de Xullo ás 22 
h. no Pazo de Congresos. In
formación e venda no telf. 
902 434 443 ou www.taqui
lla.caixagalicia.es. 

Lugo 
• EXPOSICIÓNS 

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

PICASSO. CERÁMICAS 
O xénio rompeu tamén 
nesta maneira de expresar 
a sua arte os moldes estabe
lecidos para criar unha ce-

Trashnos, 
á esquerda, 
toca o 
Venres 29 
no 
Mardigras 
da CORUÑA, 
tamén lugar 
da actuación 
de Ultra
Cuerpos, 
abaixo, 
pero o 
Sábado 30. 

do revés, Delfr1o misóxino. 

·' 



o 
compositor 
e cantante 
arxentino 

Diego 
Massimini 

estará este 
Xoves 28 no 
Clavicémbalo 

de LUGO. 

Este Xoves 
28 

pnnéntate 
na galeria 

Sargadelo• 
de 

MONFORTE 
o libro 

adicado a 
Manuel 

Maria pola 
A.C. 

Xermolose 
no que 

participaron 
máls de un 

cento de 
autores. 
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rámica libre, nova e dun 
inmeso poder de suxestión. 
No Centro de Artesanía de 
Deseño de Galiza. Aqui ta
mén amostra de Kenyon 
A música nos marcapáxi
nas, até o Sábado 30. 

PEPEÁLVEZ 
As suas fotografias poden 
ser aliadas na sala Almiran
te até o 1 de Xullo. 

XESUS OTERO 
IGLESIAS 
A sua obra mostra, Tendei
ros e bañistas, estará no 
Mu.seu Provincial até o 6 de 
Xullo. 

•MÚSICA 

CLA VlCÉMBALO 
Este Xoves 28 Diego Mas· 
simini, compositor e can-
tante arxentino dará un 
concerto. E o Sábado 30, 
Dani Domínguez Cuar· 
teto, cataláns que enche-
rán co seu jazz o local. 

•TEATRO 

Os CEN MrL FILLOS 
DE PIT.ATOS 
V ai ser cenificada o Venres 
29 no C.C. Fingoi ás 20 h. 

Mal~ica. 
•MÚSICA 

LUAR NA LUBRE 
O Sábado 7 a coñecida 
banda de música folc ofere-
cerá un concerto na vila. 

Marin 
• CONFERÉNCIAS 

MULLERE SAÚDE 
Organizada pola Comisión 
da Muller do BNG, terá !u-
gar o Venres 29 ás 20:30 h. 
no Museu Torres e contará 
coa participación do xine-
cólogo X.M. Viñas Leiro 
e a psicóloga Mª Isabel 
L6pez Garcia. 

Moaña 
•TEATRO 

EsTEREÓLOGOS 
Noescafé Teatro levará es-
ta obra ao cenario do café-
teatro Do Real o Sábado 30 
ás 23:30. 

Casa dos Mouros de San Xiao dos Cabaleiros, fotografia que forma parte da mostrd da Ar· 
xiu Mas e que podemos ollar en OUTES. ' 

Monforte pinturas no Café Isaac. Ro· BALEIRO EsPESO 
sa Camba os seus óleos na Mostra colectiva na galeria 

• EXPOSICIÓN$ 
Asociación Mprea. Javier Sargadelos. 
Pérez ten unhas tallas en 

Os RENov ADORES 
madeira no Café·Cátedra. lGNE ÁL VAREZ 
Buciños ten esculturas no MARTÍNEZ Mostra da colección de arte Museu Municipal. Dolores En La Petite Galerie de Tea de Caixa Galicia que pode- Gálvez ten a sua obra no podemos ollar as suas pin-remos ollar até o 30 deste Ateneu. Xúlio Villariño 

mes, na Sala de Exposicións turas. 
ten as suas fotografías en 

Fundación Caixa Galicia. Caixa Galicia. E as fotogra- ]uAN Luís LóPEZ 
fías do certame Foto• Tra• (Compostela 1894-1988) 

• LEITURAS hallo 2000, na Casa da Xu-
ventude. 

A pintura deste galega é, 

MANuEL MARIA testimonialmente impar-

Este Xoves 28 ás oito e •MÚSICA 
tante, posta que amasa un-

meia do serán na galería ha tipoloxia e 'COstumes 

Sargadelos, será apresentado GABRIEL ARCÁNGEL 
que desaparecen. Estetica-

o libro Manuel Maria, edi- Ofereceranos un concerto 
mente é fiel ao seu tempo; 
na última etapa da sua vida 

tado pola A.C. Xermolos de de violin este Xoves 28 ás cultivou unha paisaxe de 
Guitiriz. No acto estarán 20:15 na Aula de Cultura factura moito máis salta, Lois Diéguez, .Afonso Caixanova. de clara ascendéncia im-
Branco, Manuel Raxó e 
o próprio Manuel Maria. O u rol 

presionista, onde están al-
guns dos mellares exem-

N ,,, plos da sua longa andadura. 
aron • EXPOSICIÓNS Nas salas de exposicións 

Praza de S. Xosé e Gagos 
•ACTOS TORQUES de Mendoza de Caixanova 

Mostra fotográfica no Mu- até o 15 de Xullo. 
FESTIVAL DA TERRA E seu Provincial. Pódese con-
DALÍNGUA certar visitar para grupos 0TRAXEE 
Organizado pola FUTUÚlfom no telf. 982 559 109. OS COSTUMES 
Artábria. de Ferrol o Venres Mostra que podemos coñe-
29 e Sábado 30 deste mes O u.tes cer, até o 5 de Xullo, no 
no Muiño do Pedroso con Teatro Principal. 
música, teatro, circo, deba-

• EXPOSICIÓNS Os MEus tes, artesanato, xogos ... 
Habilitarase un recinto pa- FarooRAFIAS DA 

CONTEMPORÁNEOS 
ra acampada libre. Máis in-

GAIJZA NO Aruau MAs Baixo este título podere-
formación en www.festiva- mos ver a mostra de Da· 
lartabro.hpg.com. br. O artífice desea colección, niel Vázquez Díaz no 

o catalán Pelai Mas, que edifício Sarmiento do Mu-

Ortigueira pretende a recuperación de seu de Pontevedra. 
imaxes da Galiza de princí-
pios do século XX, que per- R'b d' ~ •TEATRO mitan comprobar a riqueza t . ,a,· av1a 
do naso património arqui-

BREVE ENCONTRO tectónico ou a vida cotiá •MÚSICA 
O Sábado 29, no Teatro da nas nasas cidades e vilas. 
Beneficencia cenificada por Até o vindeiro Martes 3 na CORAL CASABLANCA 
Pífano Teatro. Casa da Cultutra. O Domingo 30 celebrarase 

un concerto na Igréxa dos 

Ourense Pontea reas Pais Franciscanos, ás 20:30. 

• EXPOSICIÓNS • EXPOSICIÓNS San Sadurniñ.o 
RECURSOS DIEGO DE ÜIRÁLDEZ •ACTOS 
DIDÁCTICOS No castelo de Sabroso po-
ALTERNATIVOS deremos coñecer as suas VIII FEsTIY AL 
Até este Venres 29 pode- pinturas. oo Rlo CASTRO 
mos contemplar os mate- A asociación de viciños O 
riais para a escala infantil, Pontevedra Castelo de Narahio organí-
elaborados polo alunado de zao coa finalidade de dar a 
12 B da Escola Universitária •CINEMA coñecer unha paraxe natu-
do Profesorado, na aula 2.8, ral do Lugar da Bola (a ca-

, segundo andar, do Edificio NENO NINGUÉN rón dorio Castro). Terá lu-
de Ferro do Campus. De 11 Dirixida por Jose Luis Bo- gar o Sábado 7, e pola mañá 
a 13:30 e de 17 a 20:30 h. rau, esta fita española de haberá unha xornada cam-

1996 vai ser proxectada o peira, onde a xente vai xan-
XABIER MARTIN Mércores 4 ás 20:15 e 22:15 
Ten unha mostra das suas polo cine-clube, no Espazo 
obras no Ateneu até o 18 para a Cultura de Caja Ma-
de Xullo. drid (Pza. de Sta. Maria s/n). 

ANTÓN FAILDE 
. Canta a história de Evelio, 
home adicado á educación 

No Edíficio Sime6n, na Sala de nenas con síndrome de 
de Exposicións Caixanova e Down, que un dia se atopa 
na Escala de Artes hai sen- cun vello e pobre poeta que 
das exposicións homenaxe lle fa¡ ver a falsedade dos 
adicadas á obra deste artista. convencionalismos sociais. 

FERNANDO ALMUIÑA • EXPOSICIÓNS 
Mostra as suas pinturas na 

TROCHUS galeria Estudio 34. Bea Yo· 
rell ten as suas pinturas col- Pinturas de Migüel Perei· 
gadas no Café Cabanillas. ra até o 16 de Xullo na ga-
Félix Durán ten as suas leria Anexo. 

tar á beira do ria e entrega
ranse prémios aos grupos 
con mellar comida tradicio
nal, número de compoñen
tes e a animación. A partir 
das 16 h. para os mais pe
quenos haberá xogos popu
lares (pano, ra, carreira de 
sacos, ... ) coa colaboración 
do grupo de animación Xal
garete. A partir das 18 h. 
demostración de deporte 
rural a cargo da Asociación 
Deportiva Galiciano, e con
curso destes xogos para 
quen que ira participar (tiro 
da corda, pulso, corta de 
troncos con tranzón, ... ). E 
pola noite baile tradicional 
con Donas e Galáns, mú
sica folc da man de Indua· 
radao, Dame Lume, Car· 
los Lorenzo e Grupo e 
Alberto Bundi e a Tur· 
ma Angolo-Galegá. 

S .. antt.ago 
•CINEMA 

CINEMA /VÍDEO / 
DIXITAL 
Ciclo organizado polo 
Centro Galega de Artes da 
lmaxe no Salón Teatro do 
25 de Xuño ao 26 de Xullo . . 
Este Xoves 28 podermos 
contemplar Existeru: (Da
vid Cronemberg, 1998) 
con subtítulos en español 
(s.e). O Venres 29 e o Luns 
2 de Xullo, proxectarase 
Star Wars: Episode 1 • 
The phantom menace 
(George Lucas, 1999) s.e. 
O Martes 3 e Mércores 4, 
Antz (Eric Darnell, Tim 
Johnson Lawrence Guter· 
man, 1998) s.e. Pican pen
dentes sete títulos dos que 
vos iremos informando. 

ACORDES E 
DISONÁNCIAS 
Outro ciclo, desta volta or
ganizado polo concello, no 
teatro Principal, e que em
pezou este pasado Luns pero 
do que ainda podemos ollar, 
Gracias polo chocolate I 
Merci pour le chocolat 
( Claude Chabrol) este Xo
ves 28 ás 16 h. o Venres ás 
23, o Sábado ás 18 e o Do
mingo ás 20:30 h. Girlfight 
(Karyri Kusama) este Xo
ves ás 20:30 h. A sucieda· 
de e máis a fúria I The 
filth and the fury (Julien 
Temple) este Xoves ás 23 
h. e o Venres ás 18. Ao 
ataque I A l'attaque (Ro
·bert Guediguian) o Venres 
ás 20:30, o Sábado ás 23 e o 
Domingo ás 18 h. Trixie 
(Alan Rudolph) o Sábado _ 
ás 20:30 e o Domingo ás 23 
h. Prezo da entrada 400 pta. 

• CONFERÉNCIAS 

PSICOLOXIA 
CONSTRUTNA 
Ciclo de conferéncias na 
Aula Sócio-Cultural de Cai
xa Galicia; ás 20 h. este Xo
ves 28, Qué nós di a an• 
gustia e cómo manexala, 
por Isabel Aschawer. 

• EXPOSICIÓNS 

PROCESALIA 2001 
Arte Contemporánea, co-

misariada por Eduardo Va.: 
liña e Monse Cea, na lgre
xa da Universidade, onde 
poderemos atopar a vídeo
instalación Podrifkación 
de Carlos Caires, Helder 
Di.as e Susana Jaques, as 
instalacións Palafitos de 
Eduardo V aliña e A últi
ma pel de Monse Cea. 

ÜALIZA MÁIS LIMPA, 
MÁIS NOSA 
Mostra, no Centro Comer
cial Área Central, sobre a 
xestión de resíduos da 
Xunta, até o Martes 3. 

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

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

)UAN TORRES 
Este sevillano é a primeira 
vez que expón individual
mente no noso país e faino 
na galeri¡i José Lorenzo · coa 
mostra Ambitos y Luces: 
retratos persoais de emo
cións e ambientes que lo
gra a través da lus e da cor, 
do contraste entre o clásico 
e o moderno, crial}do unha 
atmósfera intemporal; figu
r.as, paisaxes e ambientes 
impregnados de morriña. 
Até o 14 de Xullo. 

Os TRABALLOS 
ARTESÁNS NO CASTRO 
DE Vll.ADONGA 
No Museu do Pavo Galego 
até finais de Xuño, fai un 
percorrido pola etnografía e 
a história a través dos traba
llos artesáns que os habitan
tes do Castro de Viladonga 
praticaban: metal, oriveria, 
carpintería, cerámica, teci
do, cesteria, coiro, pel ou 
pedra. Os grupos ou colecti
vos interesados en partici
par poden porse en contac
to co Departamento Educa
tivo do museu. 

)ORGE CASTILLO 
Exposición retrospectiva 
adicada· a este pontevedrés 
no CGAC. Selección de 
medio cento de pezas, da
tadas entre 1959 e 2001, 
que · pretende oferecernos 
un repaso pala obra pictó
rica e escultórica dun dos 
artistas de orixe galega 
máis internacionais da no
sa época. Amostra, comi
sariada por Kosme de Bara
ñano estará aberta até o 2 
de Setembro. 

UN BERRO CONTRA A 
INTOLERÁNCIA 
Organizada polo Concello, 
Asociación Galega de Estu
dos Sociais e o Museu do 
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Juan Tones 
mostra 
os seus 
lenzos na 
galeria José 
Lorenzo de 
SANTIAGO. 

Xalgarete, á 
esquerda, 
participa no 
Festival do 
Rio Castro 
do Castelo 
de Narahio 
en SAN 
SADURNIÑO. 

... 
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Zu-Pierre 
Hebey, 

Festín VII, 
1974,de 

Max Emst, 
que 

podemos 
ollar na 
mostra 

Amigos de 
Jacqueline 
Lamba da 
Fundación 
Granellde 

SANTIAGO. 

Pavo Galega, que é onde 
podemos ollala, naceu do 
colectivo catalán Un crit 
contra la inwleráncia no mar
co da campaña europea da 
xuventude contra o racismo, 
a xenofóbia, o antisemitismo 
e a intolerancia. Un berro a 
prol da diversidade, polo res
peto ao diferente e a tole
rancia de todos. 

RAUL MOREIRAS 
Mostra fotográfica do gana
dor do IlI prémio do certa
me Ou,tono Fotográfico 97, 
no restaurante República 
(República Arxentina 5). 

TAQUELINE LAMBA & 
PICASSO 
O Pazo de Berulaña, sede da 
Fundación Granell, acolle 
sendas mostras sobre estes 
dous gra1;y:les pintores ,,.e ~'P 
amigos que xa forman par- · 
te da história universal da 
pintura. Cos títulos de Pri- · 
mavera a pesar de todo e 
O canto dos corpos, res
pectivamente, chega a 
Compostela a pintura da 
máis alta calidade. A mos
tra de Picasso cornponse 
dun total de 30 obras e po
deremola contemplar até o 
22 de Xullo. A de J. Lamba 
e os seus amigos até o 19 
do mesmo mes 

LE CORBUSIER 
Viaxe ao mundo dun criador 
a través de vintecinco arqui
tecturas é o título da mostra 
que poderemos coñecer,. 
até o 29 de Xullo, no Audi
tório de Galiza ate o 29 de 
Xullo, adicada á obra <leste 
criador, considerada por 
moitos como amáis impor
tante contribución realiza
da á arquitectura do naso 
tempo. Organizada pala 
Fundación Barrié en cola
boración coa ETS de Ar
quitectura da Coruña, está 
comisariada por Pedro de 
Llano e coordenada por 
Plácido Lizancos. 

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

EFRAIN ALMEIDA 
Primeira mostra individual 
deste brasileiro no Estado 
tomando como referéncia a 
iconografia de Santiago 
criará unha série específica 
para a sua mostra no 
CGAC, que poderemos 
contemplar até o 8 de Xu-

, llo. As obras, tallas en· ma
deira de escala reducida, 
evocan lendas populares, 
episódios bíblicos ou anéc
dotas persoais, aportando 
un toque de irania que se 
acentua ao descobrir o seu 
autorretrato como leit-mo
tiv. Nesta ocasión terá co
mo referéncia o Pórtico da 
Glória e os pecados capi
tais, os milagres do Após~ 
tolo e a devoción galega ás 
ánimas. 

P AMEN PEREIRA 
Gabinete de traballo, o en
contro coa sombra é o título 
desta mostra retrospectiva 
da ferrolana que contempla 
obra desde os princípiós 
dos 80. A poética que des-

Viaxe ao Derrame Rock 

Convoca.tórias 
XXV XORNADAS DO ENSINO 
'Convocadas pala CIG e AS-PG, 
desenvolveranse en Vigo desde o Luns 
1 7 até o Venres 21 de Setembro no 
IES Santo Tomé de Freixeiro. A matrí
cula custa de 6.000 pta. ainda que para 
parados e estudantes é 3.500 e para só
cios e afiliados 2000. A inscripción de
berá formalizarse nos locais da CIG ou 
da AS-PG até 29 de Xuño e do 3 ao 
14 de Setembro. Entre as actividades 
destacamos a conferencia de abertura 
de Marcial Gondar Portasany: A iden
tidade galega; os obradoiros: de música, 
actividade física e deportiva na escola, te
oria e prática do obradoiro de escritura e 
ortof onia: introdución ao traballo vocal e 

dicción; proxección de audiovisuais e 
mostra de materiais didacticos; os 
obradoiros a danza tradicional na escola, 
a expresión dramática na escola, a arte de 
modelar na escola e aula de fotografia. 

BECAS PARA FILLOS DE 
EMIGRANTES 
A Fundación Pedro Barrié de la Maza 
convoca 20 becas para filias de emi
grantes galegas que desexen cursar estu
dos de 1 º, 2º ou 3º ciclo, con adicación 
exclusiva, nalgunha das tres universida
des galegas. O xúri seleccionador estará 
composto por representantes das tres 
universidades, do Banco Pastor e da pró
pria fundación. O programa apoia o de-

sexo do estudante de aprofundar na sua 
herdanza cultural e de manter viva a 
vinculación coas suas rafees. A dota
ción é de 350.000 pta. anuais, máis a 
matrícula e os desprazamentos, no su
posto de residir no extranxeiro. As soli
citudes deberán formularse a partir do 1 
de Agosto, e até o 17 de Outubro, deste 
ano. A documentación pódese retirar 
en calquer oficina do Banco Pastor ou 
baixar da páxina electrónica da Funda
ción Barrié: www.fbarrie.org a partir do 
primeiro de Agosto. 

Setembro permanecerá aberta todos 
os Luns non festivos, das 16:30 ás 19 
h. De forma aberta, libre e gratufta pa
ra todas as crianzas de 3 a 14 anos, 
oferecerá un amplo programa de acti
vidades artísticas e lúdicas para entre
ter os nenas e nenas, desenvolver a 
criatividade e socialización, fomentar 
actitudes positivas, ensinalos a utilizar 
axeitadamente o tempo libre, desper
tarlles aficións e desenganchalos du
rante unhas horas da influéncia nega
tiva da televisión , as consolas e pro
gramas comecocos . As persoas que 
queiran asistir poden ir os Luns á Lu
doteca sita na rua António de Puga 4, 
sotos 1e2.+ 

prenden os seus traballos: 
pintura, escultura, obxec
tos e instalacións parase ao 
descuberto. No CGAC até 
o 8 de Xullo. 

PETER WÜTHRICH 
O CGAC acolle, até o 15 
de Xullo, a primeira expo
sición no Estado do suízo, 
que inclue unha retrospec
tiva de instalacións inédi
tas realizadas para a mostra 
e con relación co próprio 
edifício. Pintor, escultor e 
fotógrafo, usa os libros co
mo matéria prima para 
construir ou arremedar ob
xectos e paisaxes. As solu
cións de ton post-miminal 
adquiren unha configura
ción pictórica nese xogo 
cromltico. 

ANOITEESTÁ 
V ARRIDA DA TERRA 
Mostra con motivo do ses
quicentenário da aparición 
da luz electrica no Estado, 
patrocinada polo Consello da 
Cultura Galega, Unión Pe
nosa e a Universidade Com
postelá, na lgrexa da Universi
dade. Até o 30 de Xuño. 

•MÚSICA 

RoXYMus1c 
Dentro da programación de 
Viva o milénio, da Consella
ria de Cultura, concerto 
único no Estado, con Paul 
Young, o Venres 29 de Xu
ño no Multiusos do Sar. En-

tradas á venda en El Corte 
Inglés, wwwelcorteingles.es 
ou no telf. 902 400 222. 
FESTIVAL 
INTERNACIONAL 
O Luns 2 será o concerto 
de abertura na Praza do 
Obradoiro ás 22 h, pala Or
questra e coro de RTVE 
dirixidos por Garcia Asen
sio. O Martes 3, ás 22 h. na 
Praza da Quintana teremos 
música latinoamericana da 
man de Nederlands Ka
merkoor -e conxunto ins- · 
trumental, baixo a direc
ción de Jurjen Hempel. O 
Mércores 4, no Audit6rio de 
Galiza ás 21 h. teremos á 
Royal Philarmonic Or~ 
chestra, baixo a dirección 
de Mathias Bamert. E o 
Xoves 5 no teatro Principal 
ás 21 h. Estil Concertant, 
dirixida por J.L. Martínez. · 
O prezo das entradas rond,!l 
entre as 500 e as 3.000 pta. 
e a oficina de venda está 
na rua do Hórreo 61. Teléf. 
981557174. 

•TEATRO 

EsPANTOSO 
A produtora Mohicania, 
traenos este teatro feito de 
ritmos e xestos, sen pala
bras e valorando o detalle 
por riba do conxunto. Un
ha mestura de clown mu
do, mimo e teatro visual 
que reivindica o sabor doce 
da inxenuidade. O Venres 
29, ás 23 h. na sala Nasa. 

CONTRÁ TENOS 
POR FAVOR 

LUDOTECA DA ASPGP DE 
ÜURENSE 
Durante os meses de Xullo, Agosto e 

Tri ves 
• EXPOSICIÓNS 

XERACIÓN DO 2000 
A promoción universitária 
de Belas Artes de Ponteve
dra realiza unha mostra 
conxunta, <:>ase corenta 
criadores, que adicaron 
cinco anos á aprendizaxe 
da construción da imaxe e 
das suas complexas lingua
xes entrecruzadas. No C.C. 
T erra de T Tives desde o Do
mingo 1 até o 15 de. Xullo. 

Tu.i 
• EXPOSICIÓNS 

ROBERTO GLEZ. 
FERNÁNDEZ 
Obra Gráfrica / Prints titula 
a mostra de pinturas na ga
leria Trisquel e Medúlio. 
Até finais de Xuño. 

Vigo 
•CINEMA 

CASTELAO E OS 
IRMÁNS DA LIBERDADE 
Filme que se vai proxectar 
no C.C. Caixanooa o Xoves 
28 ás 20:30. 

STA.RTREK:A 
COLECCION DE FERAS 
Pita dirixida por Marc Da
nie Is e Robert Butler 
(1966), que vai ser proxec
tada o vindeiro Xoves 5 po
lo colectivo Nemo no café 
Uf (Pracer 19) ás 21:30. 

• CONFERÉNCIAS 

A LEI DO MENOR 
Seminário organizado pala 
Agrupación de A vagados 
Novas, o Xoves 28 e Ven
res 29 ás 10 h. con inscrip
ción prévia, no Auditório 
Municipal. 

• EXPOSICIÓNS 

CHIS V AL VERDE 
Ten expostas as suas pintu
ras na galería Sargadelos. 

CASTROMUÑIZ 
Ten as suas pinturas, até o 
Luns 2, na galería Alameda. 

Rosario Soutomaior esta
rá até o Venres 29 no Clu
be Financieiro . Carlos Al· 
colea estará na galeria 
VGO até o 13 de Xullo. 
Paulo Dastis ten a sua 
pintura 'até o Sábado 30 na 
galería Androx. 

BG WILDLIFE 
PHOTOGRAFER OF 
YEAR 
Máís de cento vinte ima
xes, que incluen as fotogra
fías ganadoras e destacadas, 
<leste concurso que cumpre 
26 anos e que convoca o 
Museu de História Natural 
de Londres e a BBC Wild
life Magazine sobre a natu
reza e a vida salvaxe. A 
mostra está clasifica nunha 
dúcia de seccións, desde as 
adicadas a Lugares virxes, 
pasando por Retratos e ani
mais, até chegar a Forna e 
Composición. Nesta oca
sión escolmaron unha ins
tantánea de J.L. González 
realizada na ria de vigo. 
Até o 29 de Xullo no Cen
tro Cultural Caixanova 

EMÍDIO GUERREIRO: 
100 ANOS DE HISfÓRlA 
Na Casa Galega da Cultura 
podemos atapar esta mos
tra até o 30 de Xullo. 

LIBROS PARA SOÑAR 
Nesta libraria (Triunfo 1) 
poderemos atapar até finais 
de mes unha mostra de ilus
tracións orixinais dos can
tos: O rei ra, O Galo Qum
co, A Casa dos Gatos e O 
Reiseñor, de Alícia S~. 

PATRICIO CABRERA 
Na galeria Ad Hoc teremos 
unha mostra da pintura 
deste sevillano até o 30 de 
X uño. 

FRIDAl<AHLO 
A cervexaria A Popular 
(Elduayen 40) mostra unha 
série de serigrafias sobre 
cartón de autoretratos da 
artista até o 2 de Xullo. 

ÍNDIOS E ESQUIMÓS 
As culturas indíxenas de 
América do Norte van ter 
un espazo na Casa das Artes 
até o 1 de Xullo. Organiza
da pala Fundación La Caixa 
e o Concello, e producida 

polos Muff!US Reaís de Arte . 
e História de Bruselas, ofe- · 
rece unha mostra da diver
sidade cultural de aquetas 
povoacións ao longo duns 
2.000 anos da sua históría. 

VISIÓNS FRONTEIRIZAS 
DA NOVA FOTOGRAFIA 
Refírese á fotografía galega, 
e é unha mostra artellada 
polo Centro Galega de Ar
tes da lmaxe con máis de 
cincuenta obras que repre
sentan as últimas tendén
cias no país. Con obras de 
Xoán Anleo, Vicente 
Blanco/Salvador Cidrás, 
Vari Caramés, Tono 
Carbajo, Calos Nieto, Si· 
món Pacheco, Alberto 
Varela Ferreiro e Ma· 
nuel Vilariño, podémola 
coñecer na Fundación La
xeiro até o 15 de Xullo. 

PERSOAS QUE 
ESfIVERON NA CADEA 
Mediante esta mostra trá
tase de amasar as suas tes
temuñas e vivéncias. Na 
Cooa dos ratos. 

ROMÁN PADIN 
Mostra a sua pintura na 
tenda-galería Bomob (Ló
pez de Neira). 

• LEITURAS 

PAPAVENTOS 
Título do libro de Xavier 
Queipo que o presentará o 
Venres 29 ás 20 h. na Casa 
do Libro, acompañado de 
Gonzalo Nava:z:a e Ma· 
nuel Bragado. 

•MÚSICA 

MANO AMANO 
Guitarra e voz; concerto o 
Sábado 23 ás 21 h. por 300 
pta. na Cooa dos Ratos (Ro
mil 3). E o Venres 29 ás 22 
h. Arte Nut oferece un 
concerto neste mesmo local. 

•TEATRO 

UN OUTRO FAUSTO 
Da man de Teatro de 
Ningures subirá ao cená
rio este Xoves 28 e Venres 
29 no C.C. Caixanova. 

TRES 
Teatro Aforo cenificará 

O pub Aturuxo de Bueu organi
za unha excursión a Asturies 
para asistir a este festival onde 
van actuar Sociedad Alkoh6-
lika, Boikot, Mala Reputa
ci6n, 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 6.000 
pta. Máis información no telf. 
986 322 569.• 

De novo o cabaré, da man 
de Camila Bossa e Marta 
Pazos na Nasa. Un espec
táculo que aposta pala sin
xeleza, polos pequenos for
matos, para l<;>grar un teatro 
libre de ataduras que poida 
chegar a todos os recantos 
onde poida atopar un espec
tador. o Sábado 30 ás n h. 

O olio da 
porredana, 
ele J.L 
González 
obticfa na 
ria de Vigo 
equefonna 
parte do 
prestixioso 
concurso 8G ...., 
"'1afOg1Dpltet 
o1,....2000 
e que .. 
..-contra 
aoCC 
Cal.xanova 
cleVIGO. 

.. . 
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Maria Joéio, 
xunto co 

Quorteto de 
Joe Zawinul, 

estará o 
Venres 29 
no Coliseu 

do PORTO. 

A Rede 

esta obra de Ionesco o Sá
bado 30 ás 22:30. 

A MORTE 
DUN VlAXANTE 
Obra de Arthur Miller que 
vai ser cenificada polo FO
CU S o Mércores 4 no 
C.C. Caixanova. 

MOARE 
Dentro da Mostra de Arte 
Escénica, que xa chega ao 
seu fin ternos a representa
ción, este Xoves 28, de La 
Bella Helena, de J. Offen
bach, no Auditório QuiñD
nes de Le6n ás 22:30. 

A O ALICIA 
www .agalicia.com 

Páxina que se apresenta eomo a menor 
oferta de turismo de Galiza. Contén tüdo 
o relativo a host.aleria. excursións, turis
mo de aventura e de fin de semana, in
formación Sóbre o camiño, turismo pam 
nenos, ofertas. concursos e visitas vir
tuais con cámaras web.• 

Vilaboa 
•MÚSICA 

NOlTAREGA 
A Casa dos Druidas acolle o 
Sábado 30 este concerto 
das 23:30 h. en diante. Mú
sica clásica galega, na que 
se xuntan o sabor tradicio
nal con novas e rechaman
tes opcións instrumentais e 
interpretativas, todo cunha 
base instrumental neta
mence autóctona. 

Vilagarcia 
• EXPOSICIÓNS 

ALEXANDRE ÜTERO 
Na galeria Sitio Distinto po
deremos atopar os seus gra
vados até o 31 de Xullo . 

Vil al.ha 
• EXPOSICIÓNS 

ÜARMENDIA 
Mostra as suas esculturas 
no Parador da vila. 

Vil a.riño 
de Conso 
•MÚSICA 

MUTENROHI 
A banda folc ourensá, que 
se define como a máis ano
vadora da Galiza, estará o 
Sábado 7 apresentado o seu 
cuarto traballo Danze ás 
23 h. na Pza. Maior. 

Barcelon.a 
•MÚSICA 

CRISTINA PATO 
A gaiteira ourensá toca no 
FNAC este Xoves 28 ás 20 
h. e o Venres 29 en Hospi
talet, no Parque da Alam-
bra, ás 21:30. L 

Valen'f.,a 
•ACTOS 

EXPO V ALENCA 2001 
Mobiliario e decoración 
entre o Mércores 4 e Do
mingo 8, nos Pavillóns Mu
nicipais. Cento cincuenta 
pastos nun pavillón multi
sectorial con viños, téxtis, 
produtos industriais ... No 
exterior, a gastronomía, 
maquinária, . . . e un recinto 
para os espectáculos que se 
van desenvolver como o do 
Mércores 4 coa actuación 
de Maio Mo~o, música 
tradicional portuguesa; o 
Xoves 5, música e danza da 
man de artistas valen~iáns; 
o Venres 6 os Funky Mes.o 
sengers; o Sábado 7 con
certo de Concertinas; e o 
Domingo 8 Seixos Albos, 
grupo de gaiteiros galegos. 
Todos os espectáculos a 
partires das 21:30. 

•MÚSICA 

VILAR DE MOUROS 
2001 
Festival de música, cinema, 
multimédia, teatro, danza, 
xogos e feiras do V enres 13 
ao Domingo 15, coas actua
cións, o Venres 13, de Neil 
Young and Crazy Horse, 
Beck, Cla, Lulu Blind; o 
Sábado 14, Ben Harper and 
the innocent criminals, 
Asian Dub Foundation, 
Fantomas e Sélgio Godin
ho; o Domingo 15, Xutos & 
Pontapés Megadeth, He
llacopters, Blind Zero. 
Ademais Cool Dance con 
DJ's. O prezo da entrada para 

A.núnci.os d.e balde 
• Alugaria cuarto grande a moza 
ou mozo nacionalista en Lugo, con 
televisión e vídeo. Bon prezo. Aceña 
de Oiga telf. 606 966 821. 

• Búscase persoa para cuidar ca- . 
balos en Vigo. Telf. 639 446 271 
(Mónica). 

• Vendo furgoneta Ford Translt 6-
409, 11 anos. Sen tarxeta de tanspor
te. 650421771 . 

• Busco casa independente com 
finca fechada para alugar pela zona 
de Tui ou aforas de Porrinho. lmpres
cind ível admitir cam. Teléfones de 
contacto 986 603 973 / 636 566 155. 

• 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 possível" impressa a tres 
tintas sobre fundo de várias cores: 
azul, cinzento, castanho, verde ... Tal
has M, L, XL e XXL. Pre~o: 2.000 pta. 
gastos de envio incluídos (paquete 
azul de Correios con entrega a domi
cílio). Encomendas a Funda~om Artá
bria, Apdo. 570, 15.480 - Ferro!. 

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

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

• Alúgase apartamento en Camota, 
a carón da praia para 4 persoas: 111 

quincena de Xullo, ·ss.ooo pta; 2ll quin
cena Agosto, 80.000 pta. Teff. 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 Pavo Galega 
adlcada aos canteiros, 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 asociación 
Maximo Gorki. Información no telf. 

986 224 457 de 17 a 19:30 ou na R. 
Arxentina 17, 22 esqu .. 

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

• Xa está á venda o cademo: "Ache
gamento a Segunda República en 
Ordes. Artigos, documentos orixinais, 
denúncias ... Por cen pesos 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 
574 635 ou ben mandar mensaxe a 
mesiasgaliza@hotmail.com. 

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

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

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

• Vendo taberna-pub folc funcio
nando, a 5 Km. de Bueu, con casa 
de pedra restarurada con calefacción 
e amoblada, terreo de 500 m• e ma
nancial de agua. Telf. 600 717 628. 

• Particular vende Cllo 16 V do ano 
1992, impecábel. Razón no telf. 981 
128 630 polas noites. 

• O grupo Pozo de ideas busca 
"voces". Este colectivo literário reú
nase na R.U. Monte da Condesa (Sa
la de Ensaíos, 22 andar) de Santiago, 
para ler e falar de diversos temas. Es
tamos a prepara a publicación dun li
bro e vários recitais. Achégate ás reu
nións (Luns ás 22 h.) ou chama ao 
telf. 658 486 603 (M:-trga Espiñeira) . 

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

•Selos novas, con ou sen goma, usados 
mundiais e taocetas telefónicas novas ou 
usadas. Merco. Libros de EXB, BUP, 
COU, ~erio, leitura. Vendo baratos. 

Jose. Apdo. 32 004, 28080-Madrid. 

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

• Vendo forno xiratório, para pana
daria ou confitaría, de catro metros de 
diámetro. Dous anos de uso, en perfec
to estado. Funciona con leña ou fuel, 
incluído mecheiro. Telf. 650 069. 438. 

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

• A Asociación Cultural Obradoiro 
da História vén de publicar un trípti
co e marca-páxinas para comemorar 
o VIII cabodano da marte do crego na
cionalista Moncho Valcarce. Os intere
sados en recibilo, de balde, poden soli
cítalo a: Asociazón Cultural "Obradoiro 
da História", apdo. 42, 15.680, Ordes. 

• Véndese piso na Travesía de Vigo 
(Vigo) de 111 m2, todo exterior, alto, lu
minoso, 3 cuartos, 1 despacho, cociña 
nova, calefacción individual, garaxe e 
trasteiro. 18,6 millóns. Teff. 986 378101. 

• A peña deportlvista Pardo de Ce
la tén á venda camisolas, puches ... 
coa simboloxia da equipa branquia
zul. Tamén organizamos viaxes en 
auto-carro a Riazor. Máis información 
no próprio local social: Bar San Pe
dro, Correlos 19, Mor Alfoz (Lugo). 

• Alúgáse casa amoblada por tem
padas ña Rlbeira Sacra (Nogueira 
de Ramuin). Teff. 986 376 022. 

• Milhomes (grupo gal da Coruña) 
dá información, apoio, brinda servi
zo de videoteca e biblioteca, e capta 
sócios para o activismo ou simpati
zantes da liberación gai nos telf. 981 
144 151 e 686 307 543, de 18 a 20 
h.e todo o dia respectivamente, ou no 
Apdo. de Correios 24 c.p. 15.080 da 
Coruña. Correo electrónico: milho
mes!Ít@latinmail.com 

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

• Técnico de son con experléncla 
busca traballo nese campo ou do 
que sexa. D1sponibilidade total de 
mobilidade xeográfica. 981 200 229, 
Sérgio.+ 

un s6 dia custa 5.000 ese. e 
para os tres 7 500. Venda de 
billetes en Muhibanco, Ticke
dine, tendas FNAC, ABEP, AL
valade, www.clix.pt, El Corte 
Inglés. Máis información no 
telf. 800 932 001, ou na páxi
na electrónica: www.super
bock.pt 

res da mostra, realizan en 
Serralves esta primeira ex
posicion de traballos para 
parques e xardins. Exposi
ción retrospectiva de de
buxos e maquetas que 
abarcan 40 anos de traba
llos, asi coma un conxunto 
de sete esculturas que van 
ficar imtaladas no parque 
do museu. Até o 14 de Ou
tubro. 

inevitábel, as tendéncias 
que confluen nas suas mú
sicas xeran tantos mecanis
mos de sobreposición que 
antever un momento como 
este é desde logo un farto 
prazer, o Venres 29 no Co, 
liseu do Porto. 

zards o Sábado 30 de Xu
ño e 1 de Xullo. Na Es
ta~iio Ferroviária de Sta. 
Apolónia a New Orleans 
Jazz Band o Xoves 21 ás 
18; e na Estaféío Ferroviária 
do Oriente, o Xoves 28 ás 
18 horas estará a Big 
Band de Claus Nymark. 
No que se refire ao pop
rock, o Mércores 2 7 tere
mos no Cais do Gás a Cool 
Hipnoise, Zion Train e 
Mad Professor; ao dia se
guinte a Hipnótica; e ao 
seguinte, é dicer o Venres 
29, ao DJ Cruzzfader. Es
tas actuacións a partir das 
dez da noite. + 

Porto 
• EXPOSICIÓNS 

PELO PASSEIO 
DOS UQUIDAMBARES 
Claes Oldenburg e Co
osje van Bmggen, auto-

•MÚSICA 

NOVAS TENDÉNCIA 
DO JAZZ EUROPEU 
Maria Joao & Quarteto 
de Joe Zawinul, encontro 

Lisboa 
•MÚSICA 

)OHN LURIE 
No Centro Cultural de Be, 
lem, no Grande Auditório, 
será a actuación de John 
Lurie e The Lounge Li-
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ro 
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CANTINA 
MEXICANA 

CURRA, 41. SAN ADRIAN DE COBRES (VILABOA) 
, . 

MUSICAS DA TERRA 
Teléfono 986 672 439 _ RUA MARTIN CODAX 

VIGO 
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Máis de cen escritores con Manuel Maria 
1 

Case mil páxinas publicadas pala asociación cultural Xermolos homenaxean ,ao poeta chairego 

.. • 

9* PAULA BERGANTIÑOS 

Un home, Manuel Maria, e moi
tos amigos e amigas para ho
menaxealo e facer xustiza do 
seu quefacer. Poeta, dramatur
go, novelista, ensaista, divulga
dor cultural, articulista, editor, 
pero tamén loitador político e 
labrego. Chegou a hora de re
descobrir ao escritor chairego 
de voz rexa e profunda, atra
vés dun estenso libr.o -máis 
de setecentas páxinas- que 
ven de publicar a asociación 
cultural Xermolos de Guitiriz. 

É unha fermosa homenaxe que 
ao tempo oferece,, segundo ex
plica o especialista na sua qbra, 
Camilo Gómez T6rres, "lúcidas 
e e rigorosas ac@lises que en
tendo merecidas, pois sen-des
merecer a ninguén, creo fir
memente que Manuel Maria é 
unha das personalidades e figu
ras máis sobranceiras das le
tras e cultura galega actuais" .. 

Xa na introdución do libro, Gó
mez Torres, adianta que a análi
se da sua poesia "esfarelou as 

-= dúvidas que sobre a sua calida-
de poética se ergueran desde fi
nais dos cincuenta ( ... ) permitiu 
comprobar que ademais de ser 
o iniciador da escala da tebra e 
do socialrealismo, que ademais 
de cultivar a poesía relixiosa, 
amorosa, paixaxística, etnográfi
ca, etc., cadanseu libro era, non 
só un froito preñado de esperan
za colectiva, senón tamén un 
afervoado alegato a pral da re
npvación da linguaxe poética". 

Gómez Torres non é o único 
que regala clarificadoras análi
ses. De feito, o capítulo máis 
estenso é precisamente o que 
estuda a sua obra, desglosado 
en várias partes que abarcan a 
sua poesia, teatro, literatura pa
ra nenas, ensaio, narrativa e 
poesia musicada. Páxinas nas 
que poden atoparse estudos de 
especialistps como Xesus Alon
so Montero, ,Pilar Garcia Negro, 
Emílio Xosé lnsua, Victorino Pé
rez Prieto, Francisco Rodríguez, 
Xavier Rodríguez Baixeras, Te-

~ · resa Seara, Xúlio López Valcár
cel, Agustin Fernández Paz, An
tónio Relgosa ou Mini e Mero 
da Quenlla, entre outros moitos. 

Alfonso Blanco Torrado, artífice 
do libro, e presidente da aso
ciación cultural Xermolos, e ou
tros colaboradores como Lois 
Diéguez, Felipe Senén, Pilar 
Vázquez Cuesta ou Xúlio Xiz, 
achéganse á biografia do home 
que viveu en Monforte, do via
xeiro ao que se lle adicou a pri
meira edición do Día das Letras 
Chaíregas. Do home que, como 
explica Blanco Torrado, pasa a 
sua adolescéncia en Lugo, es
crebe os seus primeiros poe
mas na revista Xístral, publica 
en 1954, o Terra Chá, compro
métese, igual que a sua com-
pañeira Saleta, na vangarda 
nacionalista desde meados dos 
sesenta, saca á luz en 1980 
Poemas de labarada estremeci
da e é agasallado con "anos de 
recoñecimento e homenaxes". 

Pero esta obra, publicada no vinte
cincó aniversário de Xermolos, é 
tamén un achegamento á Terra 
Chá, através· da escrita de· colabo
radores como Felipe Árias ou Ra
món Villares. A comarca na que 
nace o poeta e que, como di Fran
cisco Fernández del Riego, ''tanto 
repres~ntou na traxectória da sua , 
vida". E o primeiro dos catro gran
des capítulos nos que se divide a 
obra: Unha Terra, Un Home, Unha 
Obra e Testemuños. Unha coida-

da selección de fotografias espá
llase entre os artigos, oferecendo 
imaxes de Manuel Maria coa sua 
compañeira Saleta e nas que ta
mén se deixan ver, con menos 
anos, moitos dos que quixeron 
contribuir con este laborioso libro. 

Senténcia agarimosamente no 
seu artigo Blanco Torrado. "Ain
da moi novo -pero xa quer aven
tellar con dignidade- nunca tra
ballou tanto como agora no que 

Brinde pol9 poeta 
1 

"Quero estar a beber, Manuel 
.Maria/ un viño competente á tua 
beira/ con Saleta, esa amiga e 
compañeira/ saborear, grolo a 
grolo, a poesia ( ... )". Son versos 
de Marica Campo, un dos 63 tes
temufios de compafieiros e com
pañeiras de Manuel Maria cos 
que se pecha o libro. Poemas na 
sua maior parte, pero tamén 
pequenas narracións que contan 
vivéncias co chairego. 

Verbas _dos irmáns Álvarez C~c
camo, Alvarez Torneiro, Xoán 
Bernárdez; Carmen Blanco, Lino 
Braxe, Dario Xoán Cabana, Eloi 
Caldeiro, Xosé Carlos Caneiro, 
Carlos Casares, lolanda 
Castaño, Enma Couceiro, Miguel 
Anxo Fernán-Vello, Suso 

Fernández, Xosé Fernández Fe
rreiro, Francisco Fernández Na
val, Ramiro Fonte, Manuel 
· Forcadela, Franco· Grande, 
Salvador Garcia Bodaño, 
Bernardino Grafía: Maria do Car
me Kruckenberg, 1Bernardo Gar
cia Cendán, Laxe Freire, Marga
rita Ledo Andión, Rafael Lema, 
Ramón Lourenzo, Paco Martin, 
Martínez Oca, Carlos Mella e 
Méndez Ferrin. 

Non .son os únicos, ao seu 
carón: X osé Miranda, Manuel Xo
sé Neira, Xo'án Neira, Xosé Neira 
Viles, Isidro Novo, David Otero, 
Pilar Pallarés, Andrés Pociña, 
Luz Pozo Garza, Maria Xosé 
Queizán, Xesus Rábade Paredes, 
Román Raña, Xavier Rodríguez 

MARIA ESTEIRÁN 

a el lle gasta e poucas veces es
tivo tan identificado coa mocida
de na primeira liña das suas are
las e manifestacións, por iso se
gue en pé aquel diagnóstico de 
Manuel Veiga sobre os tempos 
da ditadura cando "moíta mocí
dade ilusionada agarrouse a el 
como unha póla gallarda e firme 
da que prenderse, cando tantas 
outras estaban inutilizadas pola 
voraz carcoma do franquísmo" 
(ANT, 14-X-95). + 

Barrio, Claudio Rodríguez Fer, 
Ana Romani, Cesáreo Sánchez, 
Antón Santamarina, Xavier Seoa
ne, Xurxo Souto e Sofia de Laba
ñou, Miguel Suárez Abel, Xesus 
Manuel Valcarcel, Paulino 
Vázquez, Pura Vázquez, Vázquez 
Pintor, Rafa Villar, Miro Vlllar e 
Helena Villar Janeiro. 

Un regalo para os leitores ao que 
tamén quixo contribuir a voz do 
Courel, o_ seu amigo, Uxio Novo
neira, que deixou escrito o 
poema Con Manuel Maria. Di Nei
ra Vilas na sua colaboración 
"ainda hai que seguir moendo 
brétemas, e o muiñeiro está ar, 
coa sua palabra acesa para face
lo; coa mesma enerxia de hai 
médio século".• 

.Violencia 
XosÉ A. GAcn'lo 

C riticaron á Ertzaintza 
porque med ia ducia 
dos seus axentes non 

foi capaz de facer lles frente a 
cincuenta energúmenos que 
puxeron Bergara patas arriba, 
e non din nada (o Goberno 
central e os seus voceiros me, 
diáticos) cando un milleiro de 
policías nacionais, con todo o 
seu aparello represor último 
modelo, asiste impávido ao 
espectáculo dun cento de des, 
controlados ( ¿ou demasiado 
controlados?) destrozando o 
barcelon és Paseo de Grácia: 
iso si, foron contundentes pa, 
ra arremeter contra os mani, 
festantes pacíficos, cando is, 
tes trataron de impedir as ac, 
cións violentas. 

A sospeitosa pasividade poli, 
cial ante os actos vandálicos 
de Barcelona ben poder fa 
compararse ás acusacións ver, 
tidas contra a policía basca de 
connivencia ou tolerancia coa 
"ka le borroka", coa agravante 
de que a Eruaintza, polo me, 
nos, non se aproveita da situa, 
ción para zurrarlles aos ino, 
centes, como parece que pasou 
na manifestación antiglobali, 
zación da capital catalana. 

Está por demostrar que fora a 
mesma policía de Rajoy a que 
montou o número extremista 
e violento de Barcelona, para 
así xustificar a represión da 
protesta, como aseguran al, 
gunhas víctimas (temo que se, 
gue a haber moito iluminado 
que confunde revolución con 
destrucción e non nece ita es, 
tímulos manipuladores para 
escarallar por propia vontade 
calquera estratexia racional, 
mente revolucionaria) pero a 
hipocresía do poder, coas úas 
diferentes varas de medir, fai 
creíbel a hipótese. En calquera 
caso, a arrogancia do si tema e 
a súa intran ixencia di plicen
te ante a disidencia que p ña 
en cuestión determinada re, 
gra do eu x go (a liberdad 
das grandes multinacional en 
primeiro Lugar, por suposto) é 
un dos principais motivos que 
empurran os máis d sesperado 
( ou os máis febles de e pfrito) 
a emprender o camiño incerto -
e cego da violencia. + 

OLVER AO REGO 

Diaz Pardo ten dita algo 
que é óbv io: t e r o 
monte sen limpar é co, 

mo poñer un tanque de gaso, 
lina e esperar a que arda. Nes
te ano que choveu a vaga, 
llóns, toxos e xestas señoré, 
anse no monte. N inguén con, 
verteu as brlgadas anti , lume 
en brigadas de limpeza. Como 
hai eleicións o aparato esta, 
tístico de minimización de lu
mes ten que estar a tope: ·é o 
xornalismo anti,incéndios. + 


