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Tras o fracaso do Plano MEGA de electrificación rural, 
a Xunta entrégalle máis cartas á FENOSA 

"" PONERLLE VELAS 
AOSANTO 

O plano estratéxico apresentado pola nova empresa 
contradi totalmente o aprobado polo Parlamento 

ENCE non construirá unha fábrica 
de papel nen trasladará ELNOSA 

(Páx. 12) 

Das 36 leis aprobadas na última 
lexislatura só seis foron 

por unanimidade 
(Páx. 7) 

O Foro da Cultura critica o papel dos 
intelectuais que escreben nos periódicos 

(Páx. 21) 

Siléncio cómplice 
O pormenorizado informe dos planos de futuro de ENCE, apresenta, 
do pela SEPI para colocar na bolsa o 26% das accións que ainda po, 
sue o Estado, demonstra que a privatización foi feita á carta dos in, 
tereses dos actuais rexedores de Celulosas, que escolleron sócios sen 
observar as mínimas formalidades. Mália estar no grupo privatiza, 
dor Caixa Galicia, o camiño tomado prexudica claramente a nosa 
nación. Pero, sobretodo, contradi unha resolución adoptada no 
Parlamento por unanimidade e tamén incumpre o Plano Forestal, 
aprobado por unanimidade no seu dia polo Parlamento. Frente a 
estes dous feito incontestábeis, resalta o siléncio mantido por Fra, 
ga lribarne e o seu Govemo. Despois de fixar as condicións, entre 
elas a de completar o proceso produtivo, manteñen un mutismo to, 
tal tanto sobre a privatización como sobre os planos estratéxicos da 
nova empresa. Seria esta postura demostración do escaso peso polí, 
tico ou de que se sumen mainamente aos planos de Madrid, ainda 
que prexudiquen a Galiza e desprecen a sua vontade popular. Polo 
menos o siléncio semella cómplice.• 

Andre~ Schlüter . . . 

Manxar do demo 
Crime, misterio, intriga. Animais martas 
no xardín dun laboratorio, 
as forzas máxicas do péndulo na 
predicción do futuro, unha escura 
secta celebrando misas negras no 
cemiterio ... Novela para a mocidade 
coa mocidade de protagonista. 
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O fracaso do Plano MEGA obriga á X unta a novos investimentos 

FENOSA apaga a luz no rural 
-C> H. VIXANDE 

Os sesenta e sete mil millóns de pesetas anunciados para investir na Galiza entre 1991 e 1994 para solu
cionar os perennes problemas de subministración eléctrica no rural, non paliaron a situación e agora a Xun
ta habilita un novo plano de quince mil millóns noutros catro anos. Pero os critérios para determinar os 
novos investimentos, dos que unicariente vai obter benefício Unión Fenosa, fan agoirar un novo fracaso. 

oxe barbeeime no posto de tra
ballo e almorcei nun bar: ás oito 
da mañá non habia luz na miña 
casa. Onte tamén faltou, tamén 
no entrante", escrebia o cinco 
de Xuño de 2000 nunha carta 
ao director dun periódico o vici
ño do Hio, Cangas, Xosé Anxo 
Graña Graña. Durante todo o 
ano que seguiu, até a actualida
de, Galiza padeceu sucesivos 
cortes de luz -alguns moi pro
longados-, que xa foran habi
tuais ao longo de toda a década 
dos noventa. Que fallou? Fallou 
o Plano de Mellora Eléctrica de 
Galiza, Plano Mega, un ambicio
so proxecto para modernizar a 
rede eléctrica e rematar cos 
apagóns e as caídas de submi
nistración nun país excedentário 
na produción de electricidade 
como é Galiza. · 

Ante o deficitário sistema de 
subministración eléctrico en 
1991, con grande rebúmbio, 
Fraga prometera cuarenta su
bestacións de transformación, 
máis de 11.000 quilómetros de 
novas liñas eléctricas e máis 
de tres mil transformadores. 
Pero ante a evidéncia de que 
os apagóns continuan, o 24 de 
Abril de 2001 a Consellaria de 
lndústria e Comércio asinaba 
coa Federación de Municípios 
de . Províncias e as empresas 
distribuidoras Unión Fenosa, 
Begasa e Asociación de Produ
tores e Distribuidores de Ener
cía Eléctrica de Gal.iza, un con
vénio de colaboración para o 
desenvolvimento do Plano de 
Mellara da Cualidade da Sub
ministración Eléctrica de Gali
za, cun investimento de 15.000 
millóns de pesetas ate 2005, 
dos que .a Consellaria de ln
dústria aporta 6.642 millóns. 
Pero de novo xorde unha per
gunta: Que foi dos 67.000 mi
llóns do Plano Mega? 

Numerosos núcleos rurais que 
van desde as Rias Baixas até a 
áreas semiurbana da cidade de 
Lugo e todo o rural desa pro
víncia (a segunda pola cola no 
Estado en canto a cualidade de 
subministración eléctrica) pa-

. decen apagóns contínuos, ade
mais dunha subministración 
con tensións moi inferiores ás 
que marca a lexislación. Frente 
a isto, o delegado de Unión Fe
nosa en Vigo, Agostiño Gómez 
Vilas, afirmaba en Decembro 
de 2000 que "melloramos nota
belmente o servizo. Os nosos 
clientes dispoñen dun teléfono 
as 24 horas do dia, unha factu
ra detallada ... " 

Que foi do Plano Mega? 

"Houbo d~masiada presa en de
clarar concluído o Plano Mega, 
parece que todo o esforzo vai 
en non talar del", indica o depu
tado do PSdeG-PSOE Abel Ca
ballero. O parlamentário socia-

Mália as novas infraestruturas, os cortes na subministración e tensión insuficiente son habituais no rural. Cun grande dispositivo pu
blicitário, o Plano Mega prometia 40 subestacións, 11.000 quilómetros de novas liñas e 3.000 transformadores. 

1 f ENOSA presenta na prensa 
uns benefícios no primeiro trimestre 
de miles de millóns de pesetas, 
pero para cambiar o transformador 
do Pontillón, que costa 25 millóns, 
solicita unha subvención a lndústria", 
LUIS CHAPELA, VICIÑO DE MOAÑA. 

lista considera correcta a filoso
fia que inspirou este Plano. "Era 
preciso mellorar a cualidade da 
subministra
ción eléctrica, 
pero non hai 
constáncia de 
como foi o re
parto das car
gas, d.e en 
medida que a 
Administración 
obrigou a Fe
nosa a cumprir 
a sua parte, fal
ta información, 
non houbo o de
bate correspon
dente e non se 
deu conta de co-
mo funcionou", denúncia Caba
llero. 

O Plano Mega quedou en ben 

pouco, se ternos en conta as 
suas previsións e os obxectivos 

acadados. Nun lu
xoso libro sobre o 
Plano, Fraga lri
barne declaraba 
que "co plano pre
visto, Galiza dis
porá dunha rede 
de transporte e 
distribución eléc
trica totalmente 
reformada coa 
aplicación das· 
últimas tecnolo
xias en automa
tismos, transfor
mación, control 
e mantemento 

da rede, que permitirá dispor de 
enerxia eléctrica en cantidade e 
cualidade en calquera ponto cun 
servizo superior á media esta
tal". Semellante declaración de 

intencións choca con outra pu
blicación oficial , esta posterior 
no tempo, como é o Libro Bran
co da Enerxia, que recoñece 
que "hai amplas zonas da Gali
za rural cun deficiente servizo 
de subministración eléctrica". O 
certo é que o Plano Mega pro
metia en 1991 rematar coa pe
nú ria enerxética do rural e que 
despois de concluir o seu perio
do de vixéncia, logo estendido 
até 1997, a X unta deu moi pou
ca luz sobre o Plano Mega, ain
da que anunciou graos de cum
p ri mento que rondan o 90%. 
Fenosa, pola sua conta, infor
mou de que os seus investi
mentos non chegaron ao com
prometido e que faltaron sete 
mil millóns dos 55 mil que lle 
correspondian. 

Por outra banda, máis aló dos 
problemas de subministración 
que podan sofrerse en momen
tos pontuais, no rural o proble
ma radica en que eses momen
tos pontuais teñen unha nature
za perpétua. "Moito talan dos 
cortes de luz, pero o normal é 
que a tensión que se subminis
tra sexa moi inferior á que mar
ca o contrato, que indica que 
pode obscila·r nun sete por cento 
en torno aos 220 vóltios", de
núncia Xabier V. Rodríguez, un 
viciño de Herbille, Mos, que re-

Pasaá pá:xina seguinte 
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Vén da páxina anterior 

gularmente mide a tensión na 
sua casa. Ora 180 vóltios, ora 
170 ... moi inferior aos 205,4 
que marca a marxe do 7%. 

Versión da Fenosa 

Nunha entrevista concedida po
lo delegado de Unión Fenosa 
en Vigo a un xornal desa locali
dad e, este apontaba várias 
causas dos apagó.ns. Entre 
elas están, di, os temporais e 
os fraudes na manipulación dos 
!imitadores, que permiten obter 
máis poténcia da contratada e 
provocar caídas de tensión. 
"Con respeito 

malmente, os instaladores que 
conectan unha casa á rede en
ganchan no ponto máis próxi
mo, en lugar de gastar cabo 
eléctrico para ir ao transforma
dor e escoller outra fase -hai 
tres- menos sobrecargada. Fe-

, nasa non vixila esta prática, li
mítase a asinar o contrato eco
brar ao usuário polo recibo, sen 
importarlle se pode cumprir os 
seus compromisos. O que 
acontece é que as liñas ténde
se cun calibre para subminis
trar unha poténcia determina
da, se conectamos unha nova 
casa, pode haber unha caída 
de tensión porque o grosor do 

cabo non permi
aos temporais, E 
os riscos aos que ntre todas 
están sometidas 

te transportar 
máis poténcia 
coa mesma vol-

as liñas que dis
corren en tendi
dos son previsí
beis e subsaná
beis, é unha 
cuestión de man
ten i mento, de 
modernización 
das liñas que es
tán obsoletas, de 
limpeza do con
torno das liñas 
-indica Xabier V. 
Rodríguez, que é 
profesor de en
xeñe ria eléctri
ca-; pero ade-
mais, o problema 
é que Fenosa ta-

as províncias 
do Estado, 
Lugo é 
a segunda 
pala cola no 
que atinxe á 
cualidade da 
subministración 
eléctrica. 

taxe". 

O caso de Hervi
lle é moi similar a 
outros que se 
dan no noso pa
ís. Desde hai va
rios anos, e con 
especial intensi
dade nos últimos 
dous, catorce vi
c i ñ os dese nú
cleo reclaman 
unha subminis
tración eléctrica 
en correspon-
déncia co seu 
contrato, polo 
que pontualmen-

mén xestiona mal a sua rede e 
non estabelece vixiláncia. Nor-

te pagan un recibo á Fenosa. 
Tras moitas protestas, a compa-

ANOSATERBA 

ñia eléctrica deci
d i u arranxar o 
problema, calcu
lou que cun in
vestimento de 
150.000 pesetas 
rematarían as ca
í das de tensión. 
"Se efectivamen
te é así e rema
tan os problemas, 
Fenosa faria un 
investimento de 
dez mil pesetas 
por viciño, e para 
isa houbo que 
protestar tanto!", 
láiase Xabier V. 
Rodríguez. 

1 
Melloramos 
notabelmente 

ciais de 1 ndús
tria, a. informa
ción que aporten 
os concellos, a 
ubicación das 
obras, que debe
rán estar o máis 
cerca posíbel 
dos abonados, e 
os lugares con 
tensións por de
baixo da prevista 
como regula
mentária. E di
cer, a Consella
ria de· lndústria 
renúncia a elabo
rar un mapa da 
situación da sub
ministración eléc
trica e abre un 

o servizo. 
Os nasos 
clientes dispoñen 
dun teléfono as 
24 horas do dia, 
unha factura 

Na mesma cues
tión incidia o pa-

de tal lada ... ", 
AGOSTIÑO GOMEZ, 

DELEGADO DA 
FENOSA EN VIGO 

sado 19 de Xuño 
o viciño de Moa-
ña Luís Chapela, 
que dicia que "chegou Fenosa e 
dixo que vai sacar o transforma
dor do Pontillón, a obra custa 25 
millóns de pesetas, ou sexa, 
calderillas. Dias antes esta mes
ma empresa presenta na prensa 
uns beneficios no primeiro tri
mestre deste ano de miles de 
millóns de pesetas, pero para 
cambiar o transformador solicita 
unha subvención a lndústria". 

No Plano de Cualidade da Sub
ministración Eléctrica, os crité
rios de selección e determina
ción da prioridade das actua
cións serán as reclamacións 
diante das Delegacións Provin-

proceso de con- · 
sulta popular pa
ra pór parches ali 
onde a situación 

é máis escandalosa. Pero Feno
sa non precisaba de tanta con
sulta, uns poucos traballadores 
sen sair dos seus despachos· 
poderian determinar con preci
sión a situación da demanda 
con só consultar os contratos 
coa abonados. Coñecer a de
manda de poténcia é doado por
que figura en todos os contratos 
e saber se esta se corresponde 
coa capacidade de subministra
ción só abriga a comparar os 
dados da rede actual coas de
mandas contratualmente decla
radas. O traballo de campo que
daria para racionalizar as redes 
en espazos moi cativos.• 

A Xunta financiará o que lle corresponde pagar a FENOSA 
O deputado do BNG no Parla
mento galega Xosé Diaz de
nunciou que a aparición do no
vo Plano de CuaJidade da Sub
ministración Eléctrica chega 
nun momento no que o Gover
no central ten aprobado o Real 
Decreto 1955/2000, publicado 
en Decembro de 2000, que 
obriga ás eléctricas a pagar con 
fundos próprios a mellara da 
subministración ali onde a mé
dia de cuaJidade durante dous 
anos sexa deficiente. 

O Real Decreto tardará dous 
anos en entrar completamente 
en vigor porque hai que insta
lar mecanismos para medir os 
cortes de subministración, 
despois, naquelas zonas nas 
que a cualidade non sexa ópti-

ma, as compañias eléctricas 
terán que elaborar un Plano 
de Mellara da Cualidade que 
deberá aprobar a Administra
ción e que financiará con re
cursos próprios a eléctrica que 

subministra á zona. "Dai que 
este plano da Xunta serva pa
ra financiarlle á 
Fenosa unhas 

subministración eléctrica". 
Igualmente, Diaz estima que 

este tipo de pla
n os tamén ten 

mellaras que de-
be ria pagar a I Estes planos 
própria Fenosa", 

como obxectivo 
"utilizar eleitoral
mente os proble
mas reais dos ci
dadáns". Cóm
pre lembrar que 
no remate da le
xislatura a Xunta 
asina un Plano 
que ten unha vi
xéncia de catre 
anos, é dicer, 

denúncia Xosé 
Diaz. 

Diaz surpréndese 
de que "desde 
1990 estexamos 
como estamos 
despois de tanto 
carta público in
vestido", por iso 
ere que "estes re-
cursos só serven 
para entregar 

só serven para 
entregar cartos 
a Fenosa", 
XOSÉ DIAZ, 

DEPUTADO DO BNG 

que compromete 
ao vindeiro Go-
veme. 

cartas a Fenosa, non para faci
litar a mellora da cualidade da 

Por outra banda, Diaz puxo de 
manifesto que en Catalunya a 

O exemplo está na FrabZa 
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As avarias nas liÍias do rural son previsí
beis e pócleme evitar cu suas caus,cu. 

Generalitat vén de promulgar 
unha disposición legal pela 
que chega a poder multar con 
500 millóns de pesetas ás 
eléctricas nos casos de incum
primentos. 

O deputado tamén denúncia 
que Galiza perdeu as axudas 
do Estado para a mellara da 
cualidade do servizo no ámbito 
rural. Estas axudas, posterio
res ao Plano Mega, ascendían 
anualmente a dez mil millóns 
de pesetas, e foron suprimidas 
con motivo da redución das ta
rifas. Por canto Galiza era a 
comunidade autónoma máis 
beneficiada, a supresión da 
axuda supón que o naso país 
benefíciase menos da redución 
de tarifas.• 

As empresas eléctricas anúncian apagóns este veran. 
Afirman que se deben á insuficiéncia da rede de 
distribución. Consideran que non se trata dun proceso de 
ab~ndono, como en Califómia, e bótanlle a culpa á falta 
de permisos autonómicos e municipais, case sempre, 
din, pela protesta dos ecoloxistas. Pero, ao mesmo 
tempo que se queixan contra os ecoloxistas (culpábeis 
indirectos da non construción das centrais nucleares 
pelas que pian, que lle poñen trabas aos encaros 
indiscriminados, etc) quéixanse de que a rebaixa de 
tarifas do último lustro minguou as suas ganáncias tanto 
que están á altura das demais empresas que cotizan na 
bolsa. Afeitas ao monopólio din: así non vale! Os 
apagóns, nos casos xeneralizados, non son máis que un 
xeito de presión. O seu xeito de folga. 

defender aos usuários, mecanismos que non 
distinguen a un sector eléctrico español consolidado 
polo capitalismo fascista do Estado español: o Estado 
ao servizo do grande dun capital concentrado. 

Ese modelo franquista foi o que permitiu a Fenosa 
comerse a boa parte das pequenas eléctricas galegas: 
anegar o país con encaros en aras do progreso e 
x-unto con lberduero converter á Galiza nun país 
produtor excedentario de electricidade pero deficitário 
nas suas redes de distribución. 

dentro do Estado español está en marcha unha loita 
sen cuartel por invadir mercados e blindar as 
compañías frente a adquisicións exteriores, de modo 
que as autoridades da Xunta prefiren sacrificar os 
investimentos que Fenosa deberia realizar na rede 
galega, para que esta compañia desvíe recursos eri 
duas direccións: á bolsa meiante dar valor ao accionista 
para rexistrar boas cotizacións e evitar Opas hostis, e 
aos investimentos na carreira por ga~ar tamaño. 

A indústria eléctrica no Estado español distínguese 
pela sua integración vertical frente á horizontal do 
países que nos arrodean. Quer dicer isto que as 
eléctricas españolas producen enerxia, distribuen _e· 
venden aes consumidores, mentres no resto de 
Europa as compañías que producen, non poden 
vender enerxia e entre as empresas de produción e 
comercialización enerxética non poden cruzar o seu 
accionariado. Son vellos mecanismos para evitar 
abusos de poder, pa.ra facilitar a competéncia e 

A Xunta de Galiza desde a chegada de Manuel Fraga 
ao poder fixo todo o posíbel para consolidar este 
modelo e non só puxo en marcha o Plano Mega senón 
que tamén entregou á Fenosa boa parte da xestión 
dos resíduos urbanos através da Sociedade Galega de 
Meio Ambiente. Po( se o. modelo non era franquista 
dabondo, máis intervención pública en favor das 
empresas de sempre. · 

"Hai que defender o de aqui", afirma Fraga lribame para 
xustificar os seus dislates. Por que o di? En apariéncia, 
non está falto de razón, pero o que sucede aqui é que a 
Administración ignora aplicar as máis elementais 
normas de competéncia porque en Europa e mesmo 

Pero a Xunta atopa atrancos que lle poñen os seus. O 
Governo central foi o responsábel de que Fenosa non 
pudese comprar Hidrocantábrico porque impediu a 
operación en base a unha libre competéncia que non 
defende. Que opción queda entón? Desde toga non 
facer que os usuários paguen unha estratéxia de 
crecimento que, como a história demostra, nunca 
servirá para beneficiar aes consumidores galegos. 

· Botemos unha ollada ao naso contorno. Portugal e 
Franza conservan o control estatal sobre as suas 
principais empresas eléctricas, ainda que consinten a 
libre concorréncia e a participación de terceiros no 
mercado, pero así evitan operacións de tiburóns, 
facilitan a expansión das suas compañias e coidan dos 
direitos dos usuários. + 

ANOSA TERRA 
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O presidente venezolano matinou que negar a entrevista poderia interpretarse como animosidade contra os galegas 

Cháve1 fai agardar a Fraga antes de recibilo 
~B. LAXE 

"A foto que Beiras buscou e 
non conseguiu". Fraga lribar
ne xa tiña o titular que ia pro
curando a Venezuela. O Mér
cores, 27 de Xuño entrevistá
base co presidente Hugo 
Chávez durante 45 minutos. 
Case outros tantos como tivo 
que agardar no antedespa
cho de Miraflores. Unha en
trevista cualificada de "cor
dial", pero difícil de conseguir. 

Non lle foi empresa fácil a Fra
ga lribarne tirar a foto co presi
dente Venezolano Hugo Chá
vez. A cita do 27 de Xuño non 
estivo confirmada até o dia an
tes e, logo, a presidéncia vene
zolana mudoun.a de hora en 
tres ocasións. Fraga adapta a 
sua axenda e apura, como só 
el sabe facelo, as audiéncias. 
Despacha o Consello de Resi
dentes Españois, os responsá
be is da Sociedade Española 
de Beneficéncia e a directiva 
do PP en Venezuela. En só 
duas horas deulle tempo de es
coitar as reivindicacións dos 
primeiros e prometerlles estu
dalas e até comprometerse a 
que, se sigue no cargo, a Xun
ta poderia facerse cargo a 
asisténcia dos maiores, que 
agora pagan 2.500 pesetas ao 
mes por ser atendidos na Be
neficéncia. Aos do PP márca
lles os vieiras a seguir na cam
paña eleitoral: "sacar votos de
baixo das pedras". 

Fraga' non levaba a cita concer
tada co presidente venezolano 
que, segundo fontes da sua or
ganización, o Movimento Quinta 
República (MQR), sabe moi 
ben as críticas que está a recibir 
da direita española e que ideo
loxia ten cada quen. Pero a em
baixada española presionou nos 
últimos dias todo o que puido 
para conseguir a agardada foto. 
E Fraga tamén soubo empregar 
toda a sua renarteria de vello 
poi ítico para acadar a entrevista 
con Chávez. 

Primeiramente, Fraga andou a 
chiscarlle o ollo a Chávez e, 
asi, nunha entrevista no xornal 
El Nacional, afirmou que o co
mandante "terá un pasto na 
história se sabe aproveitar a 
oportunidade". Se non se ren
día ás caroucas, das que se
mella gastar un anaco, Fraga 
ensaiou outro método. Non se 
entrevistou con nengunha au
toridade governamental, mália 
ser unha viaxe institucional, 
pero si se reuniu en Valencia, 
principal bastión da oposición, 
co seu alcalde Fernando Enri
que Salas. O seu pai, Enrique 
Salas, é o principal contrincan
te poi ítico de Chávez. 

Ao final, Chávez sopesou a si
tuación, pros e contras, e deci
diu entrevistarse con Fraga nun 
ton de tanta campechaneria 
que lle perguntou polos tillos e 
polos netos. Coma se se coñe
cesen de toda a vida. Segundo 
font~s do partido do MOR, Chá
vez temeu que unha negativa 
puidese ser interpretada coma 

Despois de vilipendiar a Chávez, Fraga reuniuse con el. PEPE FERRIN 

zúnia contra os galegas. Sobre
todo, despois das últimas cam
pañas desatadas por alguns 
grupos contra os emigrantes, 
apresentadas no exterior -es
pecialmente pala Xunta de Gali
za- como impulsadas polo pró
prio presidente. Chávez, que 
gosta de comparecer perante 
os xornalistas, sobretodo es
tranxeiros, non acompañou a 
Fraga na sua rolda de prensa 
como é de protocolo nunha visi
ta, ainda que ll·e cedeu os sa
lóns ao presidente galega para 
que se reunise cos médios. 

sión oficial da viaxe destinada a 
"promover as relacións institu
cionais". Pero, como el mesmo 
recoñecia ante os xornalistas 
desprazados a Venezuela, "non 
hai nada que non teña un matiz 
político". Coma sempre, Fraga 
non desaproveitou a ocasión 
para facer campaña, ainda que 
cun pouco máis de tino ca neu
tras ocasións, polas críticas das 
últimas semanas. 

contra BNG e PSOE por de
nunciaren a manipulación do 
voto emigrante. 

O seu discurso produciuse no 
transcurso da cea homenaxe 
que lle tributaba a lrmandade 
Galega de Caracas. A especta
ción foi esta vez menor que na 
anterior visita. Só se cubriron 
700 cubertos dos máis de 1.200 
que estaban dipostos. O alto 
prezo (perta das 5.000 pesetas) 
e o ser en Domingo, asi coma o 
pouco tempo que tiveron os or
ganjzadores para prepararen o 
acto, puideron ser as causas da 
baixa asisténcia. 1 0 galego máis coñecido' 

Coa entrevista con Chávez, 
Fraga cumplia tamén a sua mi-

Despois de recoñecer que ain
da "non podo pedir o voto nen 
para min nen para o meu parti
do", resaltou a importáncia do 
apoio dos emigrantes para "re
matar o proxecto iniciado na 
Gal iza". Antes, xa centrara a 
sua intervención nas críticas 

Pero habia causas que si esta
ban dispostas. Nos valados de 

A. EIRÉ 

Necesítase un debate de ideas 
A precampaña eleitoral xa serviu para fixar os posi
cionamentos dos distintos partidos políticos (a re
solver a situación da EdG de Anxo Guerreiro). O 
PP non só situa como principal e único enemigo ao 
·BNG, senón que estaria mesmo disposto a apoiar, 
na medida do posíbel, ao PSdG-PSOE para que su
pere os nacionalistas. T amén é o principal reto de 
Pérez T ouriño, máis preocupado pola segunda plaza 
no taboleiro eleitoral que pot desbancar ao PP do 
Governo. Esta estratéxia levalle á mesma indefini
ción, cando non a mensaxes contraditórias, a res
peito dos pactos post-eleitorais, que ensaibu Abel 
Caballero hai catro anos con pobres resultados. 
Mentres tanto, o BNG centra a sua mensaxe na ne~ 
cesidade dun cáinbio que, unicamente, se poderá 
realizar cun acordo entre nacionalistas e socialistas. 
Fixados os posicionamentos de cada un, que non 
van mudar até o mes de Outubro, seria bon que os 
partidos políticos se adicasen a facerlles chegar aos 
cidadáns as propostas de governo. Explicar, en pri
meiro lugar, como vai influir nos cidadáns que go
vernen uns ou outros, para que estes podan optar 
cori coñeciento de causa. Este deberia ser o esforzo 

daqui en diante, a non ser que haxa a quen non lle 
interese o debate das ideas. 

Reducir a campaña eleitoral a unha confrontación de 
líderes, sobre todo entre Beiras e Fraga, entre dous ca
rismas moi fortemente acentuados, pode ser rendíbel 
eleitoralmente para ambos. Mesmo moi tentador pa
ra as campañas tipo am~ricano onde o que se proxec
ta é unha imaxe. Semellá que nesta mensaxe de cen~ 
trar o debate entre dous futun'beis presidentes atópase 
moito máis cómoda a direita. Está a xogar co medo 
ao cámbio. Mesmo cunha certa comiseración de non 
"afear" a ~a persoa que leva moito tempo e que se 
vai retirar. E a política sempiterna da direita, refractá
ria a toda mudanza. E Fraga oferece deixar todo "ata
do e ben atado". Dentro desa incerteza, é máis previ
síbel o futuro hoxe con Fraga ou con Beiras? Beiras 

· ten que ser quen de explicar sinxelamente cal é o seu 
proxecto de país, as diferénCias con estes 20 anos de 
autonomía. Fraga, por cuestións vitais, non está en 
disposición de deseñar o futuro da Galiza, porque o 
seu horizonte é limitado no tempo, ainda que el fose 
capaz de continuar no cárrego. • 

acceso ao recinto polideportivo 
onde se celebraba a cea, un 
grande cartaz coa famosa foto 
dun Fraga rexuvenecido da pro
paganda eleitoral de hai catre 
anos, o PP convidaba á charla 
que, dous dias despois, ia cele
brar Fraga. A invitación repetía
se nos pasquins colocados enri
ba da mesa. Tivo que ser o 
mesmo Fraga quen os mandase 
retirar para non ser obxectivo de 
críticas da oposición. 

O que non puido foi retirar a 
mesma propaganda que apare
cia no boletín da lrmandade. E, 
moito menos, borrar algunhas 
verbas da afervoada presenta
ción do presidente da institu
ción galega, Manuel Diéguez, 
Menoti, que fixo un repaso pola 
traxectória política de Fraga 
para concluir que estabamos 
ante o "galega maís coñecido 
da era moderna". De Fraga, 
Diéguez, afirmou que foi a per
soa que "á morte do Caudillo 
soubo conciliar a vontade dun 
grupo de ilustres persoas". Ne
se ton de home providencial 
pintado por Dieguez , Fraga 
apareceu coma o político que 
"pronto afrontará o seu derra
deiro mandato" pero que "dei
xará ben definido o futuro polí
tico para que sus gallegos non 
se sintan perdidos". 

A propaganda da lrmandade a 
prol de Fraga e o discurso do 
seu presidente, sementaron o 
malestar en moitos sócios que 
están pensando en reprobar a 
un Diéguez que sempre presu
miu de ser de esquerdas e que 
agora vén de entrar no PP. Re
cordan como o seu antecesor 
no cargo, Delm'ro Pérez, da di
rección dos populares en Ve
nezuela desde sempre, manti
vo unha postura moito máis 
institucional e apartidista na 
sua función. 

Camilo Nogueira 
con Chávex 

No BNG non lle dan importán
c i a á campaña que puxo en 
marcha a Xunta para deixar 
constáncia de que Chávez reci
bía a Fraga pero non se entre
vistou con Beiras. Recordan os 
nacionalistas que o único moti
vo de que non se producise o 
encentro foi a visita de_Chávez 
a Asia. Fontes do BNG tamén 
manifestaron que a própria pre
sidéncia de Venezuela lle pediu 
que Beiras aprazase a sua via
xe ou que realiz.ase outra nova 
para realizar o encentro. 

Desde o BNG afirman que 
"Beiras non procura a foto pola 
foto, como xeito propagandísti
co, senón; que as entrevistas 
están no plano de que o BNG 
opera coma un Estado que Ga
liza non ten". Pero se Beiras 
non se vai entrevistar proxima
mente con Chávez, quen si o 
vai facer é o europarlamentário 
Camilo Nogueira, que viaxará 
proximamente a Venezuela 
nunha viaxe programada ao 
tempo da de Beiras, para conti
nuar o seu labor americano, 
segundo o BNG. • 
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A expansión urbanística de Baiona era o principal panto de encontro do PP e o actual akalde, Be· 
ningno Chicho Rodríguez Quintas, que aparece na fotografia pequena. 

Apoiara censurar ao PSOE a cámbio de nomear rexedor neste mes 

A cobiza do PP polas alcaldias 
pásalle factura en Baiona 
~ H.V. 

O PP está a piques de quedar na oposición en Baiona porque 
o seu sócio de governo non vai cumprir o compromiso de 
abandonar a alcaldia o 31 de Xullo deste ano para dar paso 
ao cabeza de lista do PP. Os acordos entre os dous grupos 
producíranse cando o PP e Viciños lndependentes de Baiona 
acordaron, a princípios do mandado da actual corporación, 
unha moción de censura contra o alcalde socialista. O Balne
ário é o principal ponto de desencontro entre as duas partes. 

A cobizosa carreira do PP por 
obter alcaldías vai costarlle un 
disgusto en Baiona. Cando a 
princípios de mandado da actual 
corporación os populares asina
ro n unha moción de censura 
contra o alcalde socialista Emílio 
lglésias, puñan á frente do con
cello a un vello coñecido dos ci
dadáns de Baiona: Benigno Chi
cho Rodríguez Quintas, ex alcal
de independente durante trece 
anos que marchara apuradamen
te despois de denunciarse que o 
concello mercara unha partida de 
cemento a un sócio seu. 

Chicho Rodríguez encabezaba a 
lista de Viciños lndependentes de 
Baiona, que canta con catro con
cellei ros, mentres que o PP tiña 
como candidato á alcaldia ao ta
mén ex alcalde Manuel Vilar, ao 
que acompañan no concello ou
tros seis concelleiros do PP. Can
do Chicho Rodríguez e Manuel 
Vilar decidiron apresentar a mo
ción de censura contra Emílio 
lglésias, acordaron repartirse o 

tempo no que ambos figurarian na 
alcaldia: dous anos por cabeza. 
Chicho forzou quedar en primeiro 
lugar na alcaldía e agora non quer 
deixar o posto a Manuel Vilar. 

Desde o princípio sospeitouse 
que Chicho Rodríguez quedaria 
pegado ao sillón, pero para o PP 
o risco era preferíbel a que conti
nuase no pasto o socialista Emílio 
lglésias. Este último fóra máis pillo 
que Vilar e fixérase coa alcaldia 
ainda que o seu partido, o PSOE, 
só tiña dous concelleiros. Tras as 
eleicións municipais de Xuño de 
1999 nengunha lista conqueriu a 
maioria absoluta en Baiona e os 
socialistas aproveitaron as dife
réncias entre Chicho Rodríguez e 
Manuel Vilar para aliarse cos ca
tro concelleiros de Viciños lnde
pendentes de Baiona de Chicho 
Rodríguez e dous máis de Alter
nativa de Viciños lndependentes. 
En total sumaban oito concellei
ros, frente aos sete do PP, que 
votaron en contra, e dous do 
BNG, que votaron por Emílio lglé-

sias pero que preferiron quedar 
fara do govemo municipal. 

Chicho Rodríguez e Manuel Vilar 
nunca se quixeron ben, ainda que 
posterionnente atoparon intereses 
comuns: a vila de Baiona vive un
ha expansión urbanística que am
bos estaba interesados en fomen
tar. Nesas estaban nos primeiros 
meses do mandado de Chicho 
Rodríguez cando com.ezaron un
has desavenéncias que provoca
ron que Rodríguez e Vilar deixa
sen de talarse. O proxecto do bal
neário foi o principal desencontro 
entre os dous, xa que se ben Ma
nuel Vilar e a maioria da corpora
ción estaban, con matices vários, 
a prol desta obra, Chicho Rodrí
guez púñalle todos os atrancos 
posíbeis. Hai un ano, Manuel Vilar 
amagou unha rotura do govemo 
que puxo en escena o concelleiro 
popular Pedro Lago. A cousa non 
foi a máis, pero segundo foi trans
correndo o mandado as diferén
cias aumentaron, sobretodo por
que Chicho Rodríguez non daba 
publicidade ás obras que o PP 
desde a Xunta facia en Baiona. 

Nun concello viciño, como Ni
grán, o PP tratou de levar a cabo 
unha operación semellante á de 
Baiona para arrebatar a alcaldia 
aos socialistas, en franca mino
ria. A operación fallou e poste
riormente o PP rematou partici
pando no governo do PSOE.+ 

Non cabe unha novQ moción de.censura 
O feito do PP asinar unha mo
ción de censura xunto con Vici
ños lndependentes de Baiona 
imposibilita a apresentación 
doutra moción na localidade. 
As restantes forzas poi íticas do 
concello teñen capacidade para 
asinar unha moción de censu
ra, pero non suman o número 
suficiente de concelleiros para 
poder apresentala. 

Oeste xeito ·o Pf> só ten unha 
posibilidade remota de desalo
xar a Chicho Rodríguez. A mes-

ma consistiria en afogalo -no 
seu grupo está constituído por 
só catro concelleiros- e non 
permitirlle nen aprobar os pre
supostos, para forzalo a apre
sentar unha moción de confian
za vencellada aos presupostos, 
moción que, en caso de perder, 
habilitaria ao PP para apresen
tar unha moción de censura. 

Pero esta posibilidade é moi re
mota porque Chicho Rodríguez 
sempre ten a posibilidade de 
prorrogar os presupostos do 

ano anterior. É difícil, por outra 
banda, que a oposición aceite 
levar a cabo xunto o PP unha 
política obstrucionista no con
cello, sobretodo porque foi o 
PP quen xerou o problema e o 
máis prexudicado pola negativa 
de Chicho Rodríguez a demitir. 
Ademais, este último está am
parado por unha Lei de Bases 
de Réxime Local que dá am
plas atribucións aos alcaldes 
para concentrar na comisión de 
governo boa parte das compe
téncias do pleno.+ 

ANOSATERRA 

O Tribunal Superior permite as obras 
da empacadora de San Cibrao 
O Venres 29 de Xuño facíase pública a decisión do Tribu
nal Superior de Xustiza de Galiza de permitir a continua
ción das obras da empacadora do polígono industrial de 
San Cibrao das Viñas. As obras atopábanse paralisadas 
cautelarmente tras a denúncia dos viciños baseada no 
achádego dun xacemento arqueolóxico. O presidente da 
Xunta Manuel Fraga amosou a sua satisfacción pola deci
sión xudicial que, segundo a Xunta, permitirá o selado de
finitivo do vertedoiro de Eiroás, mentres os viciños agrupa
dos na asociación J•A lmaxe" anunciaron a sua intención 
de continuar loitando. O avogado da asociación, Xulio 
Álvarez, leu a senténcia de maneira positiva xa que afirma 
que permite as obras nos terreos fixados, o cal non afecta 
aos vestíxios arqueolóxicos. O avogado recoñeceu que 
unha senténcia definitiva contra a empacadora poderia tar
dar dous anos. De calquer maneira, os viciños continuan 
recabando dados para paralisar unhas obras que conside
ran ''totalmente irregulares". Unha representación viciñal 
asistiu ao pleno do Parlamento do Venres 29 no que o 
BNG apresentaba unha pergunta sobre a empacadora.+ 

Manuel Barral substitue a 
Pilar Farias na Dirección Xeral de Saúde 

5 

Manuel Barral Castro foi a persoa designada polo conse
lleiro Xosé M!! Hernández Cochon para subsituir a Pilar 
Farjas na Dirección Xeral de Saúde Pública. Farjas demi
tiu o pasado Xoves 28 de Xuño alegando cuestións 
persoais. O certo é que mantiña un enfrentamento coa 
plataforma de veterinários pola falla de coordenación 
deste servizo. A ex directora de Saúde levaba cinco anos 
no cárrego desde o cal afrontou a aparición da legionella 
e do aspergi/lus nos hospitais públicos. Daquela, pedíra-. 
se a sua demisión desde as centrais sindicais pala falla 
de transparéncia da consellaria. De calquer maneira, hou
bo quen lamentou a sua demisión como é o caso da Aso
ciación Galega de Consumidores e da concelleira de Mu
ller de Compostela, Encarna Otero, quen sinalou que Far
jas "demostrou ter unha sensibilidade pouco habitual ca
ra as problemáticas que afectan ás mulleres".+ 

O Eixo Atlántico apoia 
a Ferrol na candidatura da UNESCO 
O concello de Ferrol continua a sua carreira para optar a 
candidatura de Património da Humanidade da Unesco. Este 
ano no que por primeira vez ondea unha bandeira azul nun
ha praia ferrolá, na de Doniños, Ferrol percura unha imaxe 
distinta de si mesma. O alcalde Xaime Bello acadou o Mar
tes 3 de Xullo durante a asamblea de municípios do Eixo 
Atlántico o respaldo para esta iniciativa. A candidatura foi im
pulsada ·pala Académia de Belas Artes Nosa Señora do Ro
sario e obtivo un apoio rápido do concello de Lugo, que viña 
de acadar tal distinción para a muralla. Os monumentos 
que integran a proposta son o Arsenal, · recinto criado en 17 4 7, 
e os castelos de San Felipe e A Palma, á entrada da ria.+ 

Compromiso para proibir 
o amianto antes de Xaneiro do 2002 
O Estado español, xunto a Portugal e Grécia fan uso dun
ha moratória de cinco anos para substituir o amianto, 
proibido na Unión Europea, por outros materiais non no
civos. Sen embargo, a ministra de Sanidade, Celia Villalo
bos, ven de comprometerse co secretário xeral de CCOO, 
Jose Maria Fidalgo a proibilo antes de Xaneiro do vindeiro 
ano. O amianto é un conxunto de minerais en fibras que 
se instalan no pulmón e que produce enfermidades 
graves como fibrose ou cancro. Na Galiza, os traballado
res máis afectados son os da antiga Bazán hoxe IZAR. En 
Ferrol constituise a primeiros deste ano unha plataforma 
para loitar contra o uso do amianto na que se integraron 
cc~o, CIG e UGT .• 

Non haberá nova regularización 
de imigran~s en Galiza 
Mália o anúncio do Governo central de que se ian aplicar de 
maneira flexíbel os critérios de regularización de imigrantes, 
négase que vaia producirse un novo proceso en relación 
coa Galiza. "Non está prevista a apertura dun novo proceso 
de regularización, sen perxuízo da posibilidade de aplicar a 
normativa vixente para documentar individualmente a deter
minados imigrantes cuxas circunstáncias persoais, sociais 
ou políticas asi o aconsellen", sinala a resposta do Govemo 
ao deputado nacionalista Carlos Aymerich. Este dirixirase 
ao Executivo porque "a delegación do governo na Galiza 
denega as solicitudes nunha porcentaxe superior a ou
tras partes do Estado". Nos casos de Cataluña e Valéncia 
as delegacións comprom~teranse a regularizar a todos os 
que amasasen a sua estáncia antes do 23 de Xaneiro. + 
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OPtNIÓN . 

OS ERRADOS ACORDOS DO OBRADOIRO 

O I3 de xu.llo cúmprense tres anos desde 
que se asinaron en Santiago os "Acordos 
sobre Medidas para o Crecemento e Em
prego en Galicia". Os acordos constaban de 
cinco documentos anexos que determina
rán a acción de govemo ata decembro do 
2001, segundo anunciaron os asinantes 
(X unta de Galicia, CEO, CCOO e UGT) 
na abrigada presentación publicitaria. 

É hora de avaliar a súa eficacia e o grao de 
cumprimento do acordado. A CIG, que 
non asinara os Acordos pero que participou 
nas negociadóns, veu ofrecendo continua
mente datos que demostran o absoluto fra
caso dos mesmos, corno era previsible. Os 
resultados en Galiza en canto a poboación 
ocupada, taxa de actividade, empr~go crea
do e taxa de precariedade son relativamen
te máis baixos cá media do Estado, polo 
que en termos de converxencia real irnos a 
pior. E esta é unha tónica xeral desde 1990, 
ano da primeira toma de posesión do actual 
Presidente da Xunta, Manuel Fraga. 

No Anexo I, relativo ás políticas activas, a 
Xunta de Galiza (e as organizacións que coa 
súa siantura déronlle o seu aval político) fi
xo unha interpretación burocrática e subal
terna das directrices europeas, limitándo~e a 
aplicar as medidas contidas nos sucesivos 
Planos de Acción para o emprego, presenta
dos en Bruselas, que, por certo, non conta
ron co apoio das direccións estatais dos sin
dicatos UGT e CCOO, e que non teñen en 
conta as necesidades propias do noso país. 

Con tais medidas, no só non se acadou o ·ob
xectivo propagandísit~o de redudr a preca
riedade no 2001 ao 13%, senón que está ho
xe máis alta que antes dos Acordos. A Xunta 
de Galiza négase a dar contas dos resultados, 
tanto aos sindicatos coma aos parlamentarios 
que o solicitaron, e é incapaz de explicar pu
blicamente a eficacia real da súa política de. 
emprego, con indiqidores avaliables en can
to á creación de máis e mellar emprego. 

A análise cualitativa das medidas compren
didas nestes Anexo 1, demostran a súa inu
tilidade e a necesidade dunha reformula
'ción destas. En canto á criación de empre
go nos colectivos máis desfavorecidos o fra
q1so é evidente, xa que a taxa de emprego 
é moi baixa no tramo de idade entre 16 e 
29 anos e mesmo aumenta a taxa de paro 
nas persoas maiores de 45 anos, mentres 

· que a contratación de mulleres é anecdóti
ca naqueles sectores onde están subrepre
sentadas. T amén se demostra que se produ
cen gravísimos desequilibrios territoriais na 
aplicación dos obxectivos cuantitativos es
tablecidos respecto de formación profesio
nal, orientación, programas de cooperación 
con entidades locais e intermediación labo
ral. As disparidades, medidas no número de 
acción ou en investimento, son gravísimas 
e amasan claramente que estas políticas es- , 
tán. dirixidas polo clientelismo político ou 
pola iniciativa particular das entidades co
laboradoras, configurándose na nasa terra 
un panorama caótico no que respecta á for
mación profesional para o emprego. 

Respecto do Anexo il, medidas para a reor
denación do tempo de traballo e a criación 
de emprego, só se pode constatar o absolu
to fracaso das mesmas, xa que so tres em
presas solicitaron as axudas previstas e ade
máis de xeito perverso. Por outra parte, a 
propia Administración galega négase a 
aplicar a xomada laboral de 35 horas. 

No Anexo III puxéronse en marcha os cur
sos de formación de delegados de prevención 
e cada ano asínase un convenio específico a 
este respecto, onde a CIG é claramente mar
xinada, por non asinar os acordos, e queda 

Luts BURGOS 

Xesus Diaz (claquela secretário xeral das CCOO de Galiza) e Xesus Mosquera (UGT) asinaron coa patronal e a 
Xunta os Acordos do Obradoiro. 

relegada a un convenio de colaboración en 
cuantía moi inferior á dos outros sindicatos. 

No Anexo IV hai que constatar o retraso de 
ano e medio na publicación da Orde.corres
pondente, o que pon en evidencia a vonta
de política da Xunta para 

mo, fomento de emprego nos servicios so
ciais, na sanidade e no servicio público edu
cativo. A Xunta menosprezou os asinantes e 
incumpríu os compromisos de participación 
no seguemento, na avaliación de resultados e 
no desenvolvemento e concreción do acor-

- dado. Tanta foi o es
atender ás necesidades 
de investimento das pe
quenas empresas, que se
rían, segundo os Acor- · 
dos, as máis beneficiadas. 

'A Xunta 

carnio que a direc
ción en Galicia de 
UGT, remitiu unha 
carta ao presidente 
Fraga, en decembro 
do 2000, dando por 
finiquitados os Acor
dos e posteriormente 
tamén CCOO remi
tiulle unha queixa po
los reiterados incum-

O Anexo V, relativo ao 
desenvolvemento dos 
sectores productivos, ta
mén foi un completo fra
caso, xa que a mesa pre
vista para tratar deste -
importante asunto, onde 
podía esbozarse un Plano 
Galego de Emprego, non 
foi capaz de concretar 

menosprezou 
os asinantes e 

. . 
incumpnu 

os compromisos 
na concreción 
do acordado" 

primentos. 

Así as causas, e ante 
a convocatoria de 
novas eleccións polí
ticas en Galiza· e a 
posibilidades dun 
cambio de govemo, a 
CIG reforzará a súa 

acordos nen de artellar 
tan sequera unha inter-
locución sectorializada 
entre os axentes sociais 
asinantes e a Xunta de Galiza, o que efec
tivmente raia na tomadura de pelo. 

A Xunta de Galiza deixou claro que non 
quere negociar, nin sequera co seu colectivo 
máis afín, os temas incluidos nun novo docu
mento de xuño de 1999, incumprindo todos 
os seus compromisos en arde á problemática 
e solucións participadas sobre a agricultura e 
gandería, mar-industria, silvicultura e madei
ra, actividades prioritarias na industria, turis-

actividade e actualizará as súas demandas, 
buscando os maiores apoios sociais posibles, 
de cara a conseguir tanto un Plano Galega 
de Emprego, con reformulación das políti
cas activas e a criación dun Instituto Gale
ga de Formación, como un marco propio de 
relacións laborais, especialmente na defensa 
da negociación colectiva en Galicia. + 

LUIS BURGOS traballa no Gabinete Técnico da CIG e 
representa a este sindicato no CES español 

. Xosé Lois 
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SEGUROS 
AGRÁRIOS PARA 

" 

FAZER FRENTE 
Á E.E.B. 

MANuEL DA CAL 

O passado 29 de Junho o Ministério de 
Agricultura espanhol vem de publicar 
duar ordens. Umha que estabelece as 
condi\:ons para a subscrip\:om do segu
ro agrário da Encefalopatia Espongifor
me Bovina e outra destinada a cubrir 
os gastos derivados da retirada e poste
rior destrui\:om dos restos dos animais 
martas nas explora\:ons. Com estas 
duas ordens o Govemo Espanhol mos
tra a verdadeira actitude que antes e 
durantes a crise da EEB mantivo a res
peito do sector produtor, negando-se 
primeiro a admitir a existéncia da en
fermidade, lago de anos de deixadez e 
de oculta\:om da situa\:om real da mes
ma no Estado, para logo entrar na di
námica de negar qualquer responsabili
dade na preséncia e propaga~om da 
mesma. Tiverom que ser as distintas 
mobiliza\:ons e pressons sociais para 
tentar paliar as grandes perdas econó
micas ocasionadas no sector as que de
ram com a concessom das ajudas, qua
lificábeis, em todo caso, de ridículas 
pala escasa quantia que representam, e 
que resultam ser pouco menos que um 
insulto que fórom insostíveis para um
ha grande parte delas, especialmente as 
adicadas á produ~om cárnica. 

· O processo de deixadez de responsabili
dades da Administra\:om a respeito das 
consecuéncias da EEB culmina-se com a 
defini\:om <lestes seguros que privatizam 
a asun\:om dos custes derivados da reti
rada e destrui\:om dos animais rnortos na 
explora\:om, e em outra linha, a de va
leirado sanitário da explora~om afectada 
pola enfermidade. Novamente som os 
labregos e labregas quem tenhem que 
asumir um novo gasto sobre as suas cos
tas, a propósito de umha crise ainda 
aberra e que ainda está a repercutir na 
sua economía, e que abre un novo negó
cio para determinadas empresas priva
das, as companhias de seguros, que ve
ram incremetar-se amplamente os seus 
margens de beneff cio. 

Ademais de supor um novo e importan
te gasto para as explora\:ons supom um
ha baixada nas valora\'.ons dos animais 
que se estava a fazer por parte da Admi
nistra~om, que estam em qualquer caso 
por debaixo do custe real dos animais, ja 
que vam das 25.000 as 200.000 pesetas, 
para animais que em moitos casos estam 
valorados no mercado em mais do doble. 

En quanto aos seguros para a retirada 
dos animais martas na explora\:om, sos
peitosamente na Galiza nom entraram 
em vigor até despois de Outubro (e a 
nom suscrip\:OID dos mesmos implicará a 
asun\:om por parte das explora\:ons de 
todos os gastos que ocassionem a s1:1a re
tirada, transporte e destrui\:om. Chama
tivamente, sem negum critério definido, 
só entra em vigor em quatro comunida
des do estado: Madrid, Castela, A Man, 
cha, Valéncia e Múrcia. 

Com estas medidas aumenta a despreo
cupa\:om paulatina dos govemos central 
e autonómico polo futuro das nosas ex
plora~ons e o seu abandono a vé-las sem 
nengum tipo de protec~om, lago de que 
indústrias de fabrica\:om de ra\:ons, e 
mesmo grandes cebadoiros, foram os 
destinatários da maior parte das ajudas 
destinadas a paliar a crise. + 
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PARLAMENTO 

BNG e PSdeG coincidiron no 90o/o das votacións 

De trinta e tres leis aprobadas 
só seis contaron co apoio unánime da Cámara 
-0. P. BERGANTlfiÍOS 

Despóis de resolver unha 
apretada axenda inzada de 
proxectos de lei, o Venres 29 
de Xuño celebrouse no Parla
mento o último pleno da le
xislatura. Unha vez concluida 
a moción de censura que 
obrigou a comparecer a Fraga 
na Cámara galega no mes de 
Febreiro, a aprobación de no
vas normas caracterizou as 
sesións que se desenvolve
ron na Primavera. A última foi 
a Lei de Coléxios Profesio
nais, que saiu adiante co 
apoio dos deputados do PP. 

A aprobación de leis, unha tras 
outra, ocupou a maior parte do 
tempo das sesións plenárias que 
se celebraron no Parlamento nas 
últimas semanas. Plenos cos 
que o PP conseguiu engordar 
significativamente a lexislación 
elaborada na quinta lexislatura. A 
oposición non o pasa por alto e 
en máis dunha ocasión, desde a 
tribuna, deputados do BNG, do 
PSdeG e do Grupo Mixto insisti
ron na sua crítica ao PP por tra
tar de "cobrir o expediente" coa 
aprobación apresurada de leis 
que tiñan que ter sido debatidas 
e formuladas nestes catro anos e 
non nos últimos dous meses. 

Mália o tirón final, o número de 
textos lexislativos que o Govemo 
sacou adiante é inferior ao de an
teriores lexislaturas. Aprobáronse 
trinta e tres leis, das que só seis 
recebaron o apoio unánime de to
dos os grupos parlamentários. 
Pero a iniciativa estrela da lexis
latura foi a moción de censura 
apresentada a primeiros de ano 
polo BNG. Con ela, a formación 
nacionalista conseguía volverlle o 
protagonismo ao Parlamento e 
provocaba que, por vez primeira, 
o presidente da Xunta, anunciara 
en sé parlamentar a data das 
eleicións autonómicas_ Até entón, 
Fraga só aceitara debatir na Cá
mara nos debates sobre o Esta
do da Autonomía. 

Os deputados Mauro Varela (PP) e Francisco Trigo (BNG) no último pleno celebrado o Venres 29 de Xuño. A. PANARO 

Ademais do absentismo do pre
sidente da Xunta no Parlamento, 

ao remate desta lexislatura a 
oposición critica o "rodillo" do PP, 
que só en contadas ocasións to
mou en consideración as suas 
propostas. A mesma maioria par
lamentar que deu o visto bo a un 
número importante de leis no últi
mo tramo de lexislatura, impediu 
sistematicamente que prospera
ran as inciativas de BNG, do PS
deG e do Grupo Mixto. 

As leis aprobadas por unanimi
dade foron as de criación do 
Coléxio de Fisioterapeutas, de 
Periodistas, de Protésicos Den
tais e Educadores Sociais, a Lei 
do Audiovisual e, recentemente, 
a da História Clínica dos Pa
cientes. Por outra banda a alter-

nativa ao Governo presidido por 
Fraga evidenciouse na maioria 
das votacións da Cámara, nas 
que BNG e PSdeG coincidiron 
en máis do 90% dos casos. Ao, 
tempo e segundo indica o porta
voz do BNG, Alfredo Suárez Ca
nal, o PP votou en contra no 
98% das votacións que propuxo 
a oposición. 

Coléxios Profisionais 

O pleno do Venres 29 de Xuño 
foi o último. A sua convocatória 
fundamentábase, sobretodo, no 
debate da Lei de Coléxios Proti
sionais. O PP sacouna adiante 
en solitário e vai regular a activi
dade de todos os coléxios profi-

INNERE STIMME 

sionais, actualmente ao redor 
de cuarenta. A oposición só 
apoiou a transación dunha 
emenda do BNG, segun a cal a 
colexiación non vai ser obrigató
ria para aqueles profisionais que 
traballen para a Administración 
e si para o exercício da activida
de privada. 

Sen ditame 
sobre e emigración 

Por outra banda, e mália as soli
citudes feítas polo BNG e EdeG, 
o PP negouse a habilitar o mes 
de Xullo para debatir e ultimar o 
ditame da Comisión Especial 
non Permanente para o Estudo 
da Situación dos Emigrantes 

Galegas. Oeste xeito, as conclu
sió ns da Comisión quedan a 
médio camiño, cando xa se te
ñen producido várias compare
céncias e os seus membros via
xaro n a paises americanos e 
europeus para coñecer a situa
ción de primeira man. 

Para o deputado do BNG, Fran
cisco Ferreiro, coa decisión de 
suspender estas reunións o PP 
trata de impedir que os resultados 
da Comisión non o perxudiquen 
nas eleicións do Outono. Tanto 
BNG como EdeG critican que se 
interrompan oito meses de traba
llo nos que se gastou diñeiro pú
blico para pagar as viaxes que fi
xeron os parlamentários. • 

"Algo farian", dixo o Alcalde Vilafranca do 
Bierzo para xustificar a negativa do Canee, 
llo a colaborar na exumación dos cadáveres 
dos "paseados" na guerra civil que xacen 
en foxas comuns, segundo informa estes 
días o xomal El Progreso, de Lugo. O subtil 
Alcalde desta vila berciana é do PP. Igual, 
mente expresivo foi o directivo dunha aso, 
ciación de emigrantes no Uruguai: con 
ocasión dunha visita institucional dun 
Concello, acudiron el e outros a recibir os 
membros da Corporación e, como queira 
que as louvanzas cara a "D. Manuel" ian 
pasando do ditirámbico ao celestial, un 
munícipe do PP sentiu,se na obriga de lle 
advertir que na comitiva figuraban tamén 
concelleiros da oposición, concretamente 
do BNG. "Haberia que matá,los de nenos!" 
espetou con carraxe esta .albarda parlante 
que portaba na lapela a insignia do PP e no 
corazón a de Herodes. 

A PIEbADE DE SATANÁS 

A non ser que as explicacións haxa que 
percurá,las tamén no pasado, isto é nas 
saudades do bipartidismo que o nacionalis, 
mo rachou con grave mágoa para a causa 
xacobina que se acobilla no convento her, 
culino. 

EDUARDO GUTIÉRREZ 

Asi que os exabruptos do Conselleiro Pita, 
as impertinéncias do Conselleiro Pérez e a 
raigaña autoritária d<:> Conselleiro Diz, non 
constituen casos illados e espontáneos de 
sensibilidade roma e língua bífida, isto é, 
que utilizan o papel de lixa polo anverso 
para cumprir coa rotina parlamentar e o 
veludo polo reverso para lamber na popa 
presidencial. Naturalmente que hai tradi, 
cións que non chegan a se manifestar en 
todos os adeptos e, por conseguinte, o argu, 
mento das excepcións engaiola mesmo a 
preminentes figuras do partido do puño e a 

rosa, seica convencidos de que a democrá, 
cía e as suas formas son património comun 
e herdanza de todos . . Quen fia no vento, fia 
na piedade de Satanas (Werbaut auf Wind, 
baut auf Satans Ebarmen¡) di o capitán Da, 
land ao comezo -de O buque pantasma, 
laiando,se -con sonora voz de baixo- de 
que a tormenta os desvi~e do seu destino. 
Porque se o farol da tradición non serve Pª' 
ra enxergar o roteiro, deberan abondar as 
continxéncias eleitorais que se aveciñan 
para cualificar de fatais estes degoros amo, 
rosos, con epis?dicas e escandalosas alfas. 

Contado, poucas veces nesta matéria cabe 
a posibilidade do coñecimento empírico 
con tanto realismo como na ocasión pre, 
sente. Quizais ocorre que, como no plano 
de protección civil da Xunta para o risco 
de sismos, a planificación se faga despois do 
evento; pero é que o evento é mui recente: 
as eleicións vascas do trece de maio, festi, 
vidade de nosa señora de Fátima, que en 
tan sinalado dia baixou dos ceos en Cova 
de lria, segundo di a sonada e devota canti, 
ga que estamos certos de que non lle goren, 
ta nadiña ao PP. O 21 de outubro é santa 
Constanza.+ 
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Dous anos despois das elei
cións municipais, que balanzo 
fai desta etapa? 

A nosa avaliación é positiva, 
porque os pactos de governo 
supuxeron un salto cualitativo 
na política municipal. Asi e todo, 
recoñecemos dificuldades de 
distintas orixes. 

Cales son eses indicadores que 
marcan unha xeira positiva? 

Os gov~rnos teñen asegurado 
agora a sua estabilidade. Acada
ron un alto grao de madurez políti
ca e ho>fe a situación é incompa
rabelme,nte mmor que en 1999, 
con moita maiqr participación dos 
cidadáns. Aderpais, os pactos dé
ronlle unha maior estabilidade ao 
mapa municipa,I. De feito, paralisá
ronse moito as mocións de censu
ra. E non foi polo pacto antitrasfu
guismo asinadb polo PSOE e PP, 
que era moito máis estético ca éti
co, como se demostra, senón a 
que este acordo entre nacionalis
tas e socialistas estabilizou a ad
ministración local. Ainda vimos es
ta semana de firmar un novo pac
to, no Barco de Valdeorras. 

Pero publicamente aparecen 
diversos problemas ... 

1· i 
A gran :maioria son froito do blo
queo intencionado en temas rele
vantes JPOr parte do PP. Desde as 
instituci<f>ns que ocupa, tenta afo
gar estes governos de coalición. 
Nalgun$ lugar~s mesmo chega a 
tentar criar u~ha administración 
paralel~ valén<1:1ose doutras institu
cións. Os médios de comunica
ción, contrários na case totalidade 
a estes pactos, están, por outra 
banda, magnificando as peque
nas diferéncias conxunturais exis
tentes e facendo de problemas lé
xicos e temporais o seu cabalo de 
batalla para desgastaren os alcal
des. P'3rO, hai que dicer que en 
ningun

1 
conc~llo ao longo destes 

dous ~nos, puideron atapar un 
verdadeiro te

1
,ma escandaloso. 

i 

Frag~ acu~iu de visita ás ci-
dades governadas polo BNG 
e Cuilña foJ mesmo loubado 
por alguns destes alcaldes. 

J 1 

Non quero poñer exemplos con
cretosi para non individualizar, pe
ro est~ clarí$imo que existen pro
blemas pon~uais que se deben 
única e exc!usivaente á política 
descri,ta do f P. Por outra parte, 
cando estás inunha insitución, co
mo na Xuntá, non che queda ou
tro remédio ~ue algun dia ter que 
aparecer re$olvendo tres ou catro 
problemas. pero, por Exemplo, o 
Ministério qe Fomento embaza, 
cando non fai moi lenta, a resolu
ción de problemas determinados 
que lle dan ¡un alto rédito mediáti
. coa~ PP. Por citarlle un, aí está o 
·da Travesía de Vigo, onde ainda 
empezaron as obras antonte. 

A relación 
co movimento viciñal 

Non se libran das protestas 
dos viciños, cando na oposi
ción se apoiaba neles. 

Nos concellos governados polo 
BNG existe unha maior transpa
réncia e unha maior democratiza
ción e participación dos viciños. 
Eso non quer dicer que todas as 
reivindicacións que se fan teñan 
solución. Pero a ninguén se lle 
nega o ·poder discutir. Estase ten
tando que a sociedade autoorga
nizada nun primeiro nível poida 
ter canles de participación na vida 
municipal. Este é un grande logro 
noso. Que antes existia máis pro
testas que agora? Loxicamente, 

GALIZA 
ANOSATERRA 

Luís Obell'eiro 

'O PSOE non está á altura do BNG 
no cumprimento dos pactos' 

~ AFONSO ·EIRÉ 

OS GOVERNOS MUNICIPAIS CUMPREN DOUS ANOS DE ANDAINA DUNHA XEIRA NA QUE OS PACTOS BNG

PSOE SON O ELEMENTO MÁIS DESTACADO. LUÍS OBELLEIRO, RESPONSÁBEL DE POLÍTICA MUNICIPAL DO 

BLOQUE NACIONALISTA GALEGO (BNG) REFLEXIONA SOBRE ESTES ACORDOS, CUALIFICÁNDOOS DE "PO- · 

SITIVOS", AINDA QUE CONSIDERA QUE OS SOCIALISTAS NON CUMPREN OS ACORDOS AXEITADAMENTE. 

antes desde os governos munici
pais non os utilizaban coma inter
locutores. Moitas das cuestións 
resólvense agora co diálogo. 

bilidade que co anterior alcalde 
do PP, mália que Manuel Pérez 
posuía maioria absoluta. A proba 
é que se recuperou o diálogo in
terinstitucional. Aí está o pacto 

A afinidade entre os governos para levar adiante o Plano de Or-
m un i ci pai s e diversas aso- denación Urbana. Existe moito 
ciacións non pode debilitar a maior diálogo e moita maior 
estrutura organizativa de base transparéncia na xestión. Tamén 
que o BNG sempte puxou por i moita maior participación dos 
formar? , axentes sociais ... E tampouco se 

Moi ao contrário. O movimento 
veciñal xorde para resolver pro
blemas. Sempre que eses pro
blemas se resolvan, os viciños 
organizaranse para poder ser 
interlocutores. Para os cidadáns 
é moito millar resolver bs pro
blemas ca diálogo que coa pro-

. testa ou coa presión. Nós segui
mos apostando por apoiar e di
namizar estes movimentos. 

Analisemos as principais ci
dades comezando, por Vigo 
onde semella que os proble
mas foron sempre maiores. 

En Vigo existe moita maior esta-

fai unha política localista. Temas 
para Vigo non só un proxeto de 
cidade perf~ctamente definido, 
senón que está incardinado den
tro da eur0rrexión, converténdose 
nun centro "de referéncia con cla
ros tintes ,progresistas e vertebra
dores da sua área metropolitana. 

Ferrol semella ser un novo fo
co de tensións? 

Nasa cidade rematouse coa ines
tabilidade governamental de moi
tos anos. Hoxe hai un liderato, 
tanto na sociedade urbana coma 
no território de Ferrolterra por par
te do alcalde Xaime Bello. Evidén
ciase, por exemplo, coa referéncia 

P. BERGANTIÑOS 

dos problemas das infraestruturas. 

As discrepáncias 

E as discrepáncias no grupo 
municipal do BNG ... 

Non existen como tales. Reali
záronse análises internas e non 
se entendía moi ben a postura 
do PSOE que, despois de asi
nar un acordo básico no aparca
mento da Praza de España, ra
chábao sen saber moi ben as 
causas. A postura do PSOE 
chocoulles aos compañeiros, 
provocando unha sensación de 
falta de endendimento. Pero en 
. Ferrol o pacto de governo vai 
seguir funcionando coma agora. 

Cal é a valoración de Ponteve
dra, onde o PSdG-PSOE non 
entrou no governo municipal? 

Existe un dado importante. Es
tase a aproveitar o seu patrimó
nio artístico para criar unha ca
pital onde a calidade de vida se
xa importante, situándoa coma 
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referente de Galiza neste senso. 
Unha calidade de vida material 
e tamén cultural porque ambas 
van íntimamente relacionadas. 

Non lle parece que está a apre
sentar un panorama idílico. 
Non me negará que existen en
frontamentos cos seus aliados. 

Non podemos negar que existe 
un comportamento asimétrico en
tre o comportamento do BNG e o 
do PSdG-PSOE. O BNG ten per
corrido nos últimos anos un longo 
e revirado camiño que nos abriga 
a asumir a nosa responsabilida
de. A singradura do PSOE foi á 
inversa. O BNG ten perfectamen
te definido quen é o seu adversá
rio político, mentres que o PSOE 
teno 1oito máis diluído. 

Por owtra banda, a diferéncia es
triba ~h que o BNG pretende que 
se perciba socialmente unha po
s íbel alternativa ao PP. Outros 
non están polo labor. Por último, o 
BNG pretende que nos concellos, 

. respeitando a autonomía munici
pal, a nosa política sexa homoxé
nea, que se toque a mesma parti
tura ao ritmo que impoña cada al
calde e ás condicións da banda e 
dos que bailan ao seu son. Nós 
somos unha organización , non 
pequenos reinos de taifas. 

A onde o levan estas análises, 
señor Obelleiro? 

A afirmar que o BNG é millor 
compañeiro de coalición porque 
é máis consciente dos acordos 
e, tamén, máis cosciente da si
tuación real do país. Pero, sobre 
todo, a que o PSdG-PSOE non 
estivo moitas veces á altura do 
BNG na posta en práctica dos 
a cardos. 

O futuro do acordos 

Cales son as causas das dis
crepáncias? Non ten algo que 
ver a rivalidade política entre 
BNG e PSdG-PSOE? 

Son discrepáncias pontuais, non 
problemas de fundo. As máis 
das veces esaxéranse por inte
rese partidário. O PP aproveita, 
ademais, o poder mediático pa
ra agrandar esas discrepáncias 
lóxicas. Como as discrepáncias 
non son fundas, a nós non nos 
preocupan excesivamente. O 
BNG ten unha cultura política 
aberta e afecta á negociación. 
E, ademais, ternos que repetir 
ben alto que ternos como norte 
a responsabilidade e a lealdade, 
cos pactos e cos eleitores. O 
BNG sempre cumpre. 

Como se apresenta o futuro? 
Despois das eleicións autonó
micas pode mudar substan
cialmente o mapa, pero tamén 
as perspectivas de cada coali
gado? 

Acoplar opinións diverxentes, 
programas diferentes e distintas 
opinións leva o seu tempo. 

Xa van alá dous anos .•. 

Si, tense demostrado que non 
é fácil. Que leva o seu tempo, 
como dicia. Ternos agora que 
optimizar as metodoloxias de 
relación e traballo conxunto 
que tomos pondo en comun 
neste tempo: duas serán as 
premisas principais: absoluto 
respeito e lealdáde recíproca. 
Se o logramos, as discrepán
cias serán moito menores e as 
eleicións autonómicas non te
ñen porque facer variar as na
sas análises. a respeito dos 
pactos municipais. + 
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Debúxame un Conto 
Redondela 
Multiusos A Xunqueira 
GALJX 

&posid6n 
•La Felicidad de la Nada 11 

Caldas de Reis 
Auditorio Municipal 

Xomadas 
U Foro de Pesca Valentf n Paz 
Andrade 
A Coruna 
Aula Sociocultural Médico-Rodrlgue2 
16:00 horas 
r 

Escuela Internacional de 
Gerontología 2001 
Santiago de Compostela 

CJ 

(\ll'SOS 

Encontro 
Encontro de Persoas Maiores no 
marco da EIG 
Santiago de Compostela 
Multiusos de Sar 

[\RA SOCIAL 
CAIXA<¡AUCIA 

ANOSATERRA 

Exposióón 
.. El Arte del Grabado Flamenco y 
Holandés del siglo XVIª 
A Coruña 
Aula Sociocultural-Médico Rodríguez 
20:00 horas 
Biblioteca Nadonal~ 

~ 

Obras de castelao (8 volumes) 
Pontevedra 
Café Moderno 
19:00 horas 
Edíroríal Galaxia~ 

Festival Mozart 
A Coruña 
Co"Kello de A Coruña• 

Conferencias 
11 A traxectoria sindical de 
Severino Chacón" 
A Coruña 
Aula Sociocultural Médico-Rodríguez 
20:00 horas 
Ateneo Repubikano de G.aiki.a.;,. 

Pluentadón 
Presentación tomo XXXII de 
Literatura del Proyecto de 
Galicia 
Lugo 
Aula Sociocultural caixa Galida 
12:00 horas 
Hércules f.diáones;¡, 

Teatro 
Festival da5 Artes &rénícas ''T-0do 
Público" 
•Siete patatas más• 
A Coruña 
Forum Metropolitano 
20:30 horas 

Música 
Tercekos encontros de Jazz 2001 
Baldo Martrnez Grupo 
Big Band de la Escuela Municipal 
de Músicos 
Filloa Express 
Yolanda 5antos & Manu <iómez 
The Brecker Brothers 
José Luis Evangelista Trio 
Gateway 
Jazzanga Clan + Jam Session 
A Coruña 
CotXel1o de A Coruña* 

Música PoUfónka 
X Xuntanza de Corais de Mera 
Coral Polifónica de Mera 
Mera 
Parque de la laguna 
20:00 horas 

Camerata Viguesa 
Santiago de Compostela 
Aula Sodocultural Caixa Galicia 
20:30 horas 
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Curso 
A situación xuridica da muller 
ante o cambio social en 
nuestros días 
Santiago de Compostela 
Facultade de Ciencias 
Universidade de Santiago* 

Curso 
••A Construcción de Europa: A 
Euro Rexión Galicla-Norte de 
Portugaln 
Vigo . 
Aula Sociocultural 
Univ.ersidade de Vigo~ 

Música Polifónica 
Festival de Habaneras 
Coral Virxe do Mar 
Cedeira 
lgrexa Parroquial 
21:00 horas 

Música 
Festival de Músicas do Mundo 
Luar na Lubre 
capercaille 
Cheik.u lú 
Santiago de Compostela 
Plaza da Quintana 
Conce,llo de Santiago* 

27 de xuUo 

Día das Bandas 
Santía ·o de Compostela 
Cene.e de Santiago"' 
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Unha parte da delegación que visitou o Parlamento europeu participou nunha rolda de prensa en Vigo. 

Trinta representes da diáspora -
expuxer~n as suas reivindicacións no Parlamento europeu 

Congreso da emigración-en Bruxelas 
* P. BERGANTIÑOS dor de Bahia e na actualidade 

candidato a Deputado estatal. 
Chegaron a Galiza coa sensación de ter participado nun auténtico "Europa benefíciase do empo-
congreso da emigración. Son os máis de trinta representantes da brecimento dos paises de Latino-
diáspora que viaxaron ao Parlamento Europeu os días 26 e 27 de américa. Os investimentos do 
Xuño convidados polo deputado do BNG, Camilo Nogueira. Reuní- Estado español en Brasil, por 
ronse con diferentes representantes políticos para expor a "dra- exemplo, xa superaron aos de 
mática" situación que viven nos estados de Latinoamérica nos que Estados Unidos -indicou. O que 
residen, pero insisten: "non vimos peder limosna, o que queremos reivindicamos é a obligación mo-
é ter os mesmos direitos que os cidadáns que residen aqui". ral que o Governo central e a 

O direito a un retorno digno, a 
pensións non contributivas, unha 
lei eleitoral que garanta a limpe
za das votacións con mesas nos 
consulados, asisténcia . sanitária 
e unha lei de nacionalidade para 
tillos e netos, son as suas reivin
dicacións máis importantes. Fi
xéronllas saber aos deputados 
do PNV, Josú Ortuondo, do PP, 
Manuel Pérez, de CIU, Pere Es
tévez e do PSOE, Miguel Angel 
Martínez, entre outros cargos. 

Para facilitar o retomo, a delega
ción insistiu na necesidade de 
que se convaliden os títulos uni
versitários e de facilitar a sua in
serción no mercado laboral. Ma
nuel López Trelles, presidente do 
Foro Solidário de Venezuela, ex
plica que "os emigrantes galegos 

• Xunta teñen cos emigrantes e 
formaban parte das clases mé- cos retornados, porque as rela-
dias, que se viron especialmente cións son desiguais e as persoas 
perxudicadas polas políticas neo- maiores son as que máis están íil 
liberais. Agora, os Estados, cunha sofrir as políticas neoliberais. E 
débeda externa que non se sabe necesário que os responsábeis 
moi de onde saiu, son incapaces políticos sexan máis áxiles á ha-
de garantir servizos básicos". ra de atender as reivindicacións". 
"Existen necesidades comuns, 
porque tamén existen problemas "A emigración· non é pretérito 
xerais en todos os paises que son perfecto -explica Carmen Loren7 
vítimas da globalización", engade zo, ol.itra das representantes. 
Manuel Arauxo, presidente da Nós non pedemos esmola senón 
Asociación de Residentes de Vi- que expresamos o naso direito a 
go, en Buenos Aires. ser considerados cidadáns de 

primeira. Hai moitos emigrante~ 
Na idea de que os problemas que viven na miséria e sen ne~ 
que afectan hoxendia aos emi- gun tipo de axuda. Non é qus 
grantes teñen moito que ver coa non poidan ter acceso a unha vi~ 
globalización, tamén insiste Xa- venda digna, ou que non dispo-' 
vier Alfaya, ex-presidente d~ Fe- ñan de asisténcia sanitária, se-
deración Universitária do Brasil, nón que en moitos casos as axu-
concelleiro na cidade de Salva- das non lles dan para comer".• 

Para apontar-te 
ou pedir información~ 

Tlf./fax: 981 553 526 
Móbil: 636 468 405 

• nacio~al@gal izanova. org 

O diálogo para 
un crego 
salmantino 
O presidente da Fundación En, 
cuentro, o crego xesuita e escri, 
tor José María Martín Patino, é 
obxecto dunha entrevista que 
publica o número de Xuño da 
revista de ELKARRI, o 
movimento abertzale pola paz 
en Euskadi. ''Reivindico o diálo, 
go democrático en calquer 
situación, por desesperada que 
pareza'', di o titular dunha subs, 
tanciosa e longa entrevista na 
que tamén indica que "eu non 
excluirla desa mesa de diálogo a 
nenguÍi dos que fosen lexitima, 
dos palas urnas e estexan 
dispostos a comprometerse nun 
proceso de diálogo ( ... ) Os das 
pistolas terán que dar sinais da, 
ras de que repúdian a violéncia. 
Nada máis necesário que a tré, 
gua definitiva ( ... ) Non creo 
que sexa de boa política so.spei, 
tar dos que utilizan como única 
arma a palabra, ainda que non 
teñan condenado a violéncia". 
Martín Patino tamén cuestiona 
a negativa a reformar o consti, 
tución actualmente en vigor e 
afuma que "alguns temen «abrir 
o melón»; creen que xurdirán 
outras posíbeis e necesárias re, 
formas, con isto demostran que 
o espírito do consenso é irrepe, 
tíbel. Esta condura non s6 sacra, 
liza indebidamente á Carta 
Magna; transixe coa violéncia 
permanente da sua 
inadecuación, do seu anacronis, 
mo e a introduce no camiño 
suicida do inservíbel". • 

Iberia, o Cas9n e 
a Unión 
O folga dos traballadores da 
Unión e dos pilotos de Iberia 
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ten duplo raseiro, algo que dis, 
gusta ao colunista de El Pro
greso de Lugo, Xoán Soto: 
"Estes dias, a CIG suporta im, 
putacións de terrorismo sindical, 
inspiradas pola selvaxe condura 
con que alguns dos seus afilia, 
dos pretender res0lver o confli, 
to da Unión. Non seremos nós, 
desde logo, quen saiamos en 
defensa <lestes polos, pero tam, 
pouco ocultare!llOS a nosa sur, 
presa ante a desigualdade que 
percebimos no rigor aplicado 
con alguns traballadores e 
alguns sindicatos e a lenidade 
que se usa con outros traballa, 
dores e outros sindicatos. Non 
hai comparanza entre o prexuí, 
zo causado ao país con aquela 
famosa paralisación das cubas 
electrolíticas de Alúmina e o 
que lle están a ocasionar os pi, 
lotos de Iberia e o SEPLA, ese 
sindicato de sefioritos que fai 
ter saudade dos Sindicatos Li, 
bres de Martínez Anido ( ... ) 
Non é tan terrorismo o duns 
como o doutros? E namentres, 
o acampados de Sintel, morto 
de fame".• 

Catro cadelas 
para o teatro 
No número do verán da revista 
teatral EsCARAMUZA, abórda, 
se nunha editorial asinada por 
Santiago Prego, a situación 
deste sector. Ainda que non se 
entra en matéria -a editorial 
reflicte as informacións que in, 
cluen os artigas do interior-, 
oferece algunhas luces revela, 
doras. "Segundo dados da 
revista Teatros, de Abril de 
2001, o teatro en Madrid atrae 
case o dobre de espectadores 
nas suas salas que o futbol nos 
seus estádios e recada catro ve, 
ces máis que o cinema estatal. 
En Barcelona esta era unha 
tendéncia desde habia anos. 
Na Galiza non existen o chi, 
vatos de billeteira e por tanto 
non hai dados. Ás veces non 
hai billeteira", di esta revista, 
para comparar o teatro galego 
co do resto do Estado, sobreto, 
do Madrid e Catalunya. Igual, 
mente reveladora é unha infor, 
mación sobre a situación eco, 
nómica da revista, que dá fe do 
depauperado estado do teatro 
galega: "A revista chégavos es, 
te trimestre a través dunha dis, 
tribución clandestina: os acre, 
edores esperaban na Porta da 
Pena e bloqueaban a saída".+ 

XAQUIN MARlN / EscARAMUZA 
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A Garda Givil detívoos tras unha liorta iniciada por axentes fora de se_rvizo 

Camariñas sae á rua en apoio 
. . 

.dos dous rapaces ingresados ·en.Teixeiro 
-0-A. EST!é:YEZ 

Non hai outro tema de conversa en Camariñas desde a madruga
da do Sábado 30 de Xuño. O que podia ter sido unha pelexa nor
mal de rapaces compllcouse ao estaren implicados nela gardas 
civis fora de servizo. Esta clrcunstáncia provocou o despregue 
de axentes de Vlmianzo e Carballo e a detención de catro mozos 
de Camarlñas. Dous deles sairon á rua cunha fianza de 250.000 
pesetas cada un; outros dous tiveron sorte diferente e descan
san no cárce're de Telxelro. Familiares e amigos culpan á Gar
da Clvll dunha atltude prepotente, na que non faltaron os tiros. 

Douscentos viciños concentrá
banse xa o Sábado 30 de Xuño 

. diante do xulgado de Corcubión, 
onde tomaban declaración aos 
catro detidos. O Luns 2 de Xullo 
xa pasaban de cincocentas as 
persoas que se manifestaban na 
Ponte do Porto, entre as que se 
atopaba o grupo de govemo, for
mado por socialistas e nacionalis
tas. Nas pancartas: "O povo esta 

con vós. Xustiza e liberdade". 
Pais e amigos exculpábanos, ne
gaban o seu carácter violento e 
culpabilizaban a axentes da gar
da civil de ter iniciado a pelexa. 

O Venres 29 á noite celebrábase 
unha sardiñada organizada pola 
comisión das festas de San Pe
dro cando comezou a liorta entre 
os mozos e un grupo de gardas 
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civis fora de servizo. Os viciños 
apontan a venas contas penden
tes entre un dos detidos e un 
garda civil. Sinalan que "lle tiña 
ganas". A gravidade da pelexa 
acentouse nun bar cercano, on
de xa interviron gardas civís de 
uniforme de Carballo e Vimianzo. 
Uns deles efectuou disparos ao 

.ar; no posterior informe da Garda 
Civil sinálase que non habia peri
go nen para persoas nen para 
bens materiais, o cal é contradi
cido polos amigos dos detidos. 

Outra das contradicións do infor
me apontada polos viciños re
tírese ao translado dun detido. O 
veículo da Garda Civil colisionou 
co coche dunha viciña de Fiste
rra. No ipforme argumentan os 
axentes que se debeu a un mo
vimento brusco do detido contra 
o condutor. Sen embargo, en _re
lación ao mesmo mozo, xustifi
can telo metido no coche. para 
que non tora agredido pola mul
titude. Este ponto é recollido na 
petición de comparecéncia do 

.,, secretário de Estado do deputa
:g do do BNG en Madrid, Carlos 
~ Aymerich. "Desde logo, de ser 

certa esta versión oficial non pa
rece lóxico que quen é introduci
do nun veículo para ser alonxa-

. do dos seus agresores, agreda á 
sua vez aos protectores", di. 

,. 

Pleno extraorclinário 

No concello celebrouse· unha co
misión a última hora do Luns 2 
para debatir se se celebraba ou 
non un pleno extraprdinário, tal 
como demandaba a asemblea 
local do BNG. o alcalde, o ·socia
lista Bautista Santos quixo son
dear a opinión dos pais dos deti
dos, que finalmente se amasaron 
de acordo coa celebración do 
pleno. Xosé Manuel Marcote, pri
meiro tenante alcalde, sinala que 
non é a primeira vez que se dan 
guerras na Ponte de Porto e que 
a diferéncia estriba na implica
ción de gardas civis. "Eran as ca
tro e media da mañá e comezou 
como unha pelexa normal na 
que se viron implicados moitos 
rapaces. O ingreso en prisión se
mella desorbitado", comenta. 

Marisol Soneira, deputada no 
Parlamento polo PSOE e viciña 
da zona, sinala que as liortas 
entre rapaces de distintas parró-
quias ou da mesma "desgraza
dam~nte acostuman ser algo 
habitual". Mais na opinión de 
Sonei~a neste caso produciuse 
un "eJeito distorsionador" que 
camb"u o cariz da loita. "Na pe
lexa participaron mozos gardas 
civis, pero que non estárf éxer
cendo, polo tanto son rapaces 
normais. Evidentemente tóman"' 
se medidas desproporcionadas 
por esta razón. Nun caso nor
mal daríanse entre eles unhas 
cantas labazadas e irian para 
casa", sinala. Marisol Soneira 
tamén se queixa da lentitude da 
xustiza. "Os recursos van por 
correo ordinário nun método 
que semella decimonónico e 
que provoca que os dous rapa
ces teñan que estar no cárcere 
durante dias", di. 

Ao peche desta edición, os dous 
detidos en Teixeiro ainda non 
sairan en liberdade á espera da 
decisión xudicial sobre os recur
sos apresentados polos -avoga
dos. Todos os xóvenes detidos 
están acusados de desordes 
públicas e atentado contr~ a au
toridade. Alomenos no caso dun 
dos ingresados en Teixeiro, o 
auto de prisión alude á posibili
dade de fuga e falta de arraigo 
familiar, argumentos que rexei
tan os viciños. • 
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Investirá unicamente en incrementar as plantacións de eucaliptos 

ENCE nen pechará ELNOSA, 

nen fabricará papel 
-0- A.E. 

Segundo os planos estratéxi
cos dos novos donos de En
ce, nen se trasladará a fábri
ca de Lourizán, nen se pe
chará Elnosa, nen se criará 
unha factória de pasta de pa
pel. No único que se vai in
vestir é en aumentar as plan
tacións de eucaliptos. Non lle 
fan nengun caso as demandas 
unánimes do Parlamento nen 
ás peticións de Fraga lribarne. 

Ence obtén o 70% dos benefí
cios en Pontevedra. Logo de 
que o Estado adxudícase a sua 
privatización, Galiza quedará to
talmente á marxe dos investi
mentos programados polos no
vos donos, entre os que se ato
pa Caixa Galícia. É máis, das 
206 páxinas que compoñen o in
forme para a venda na Bolsa do 
32% do capital de Ence, a única 
vez que aparece a palabra Gali
za é cando se refire a Caixa Ga
licia que, en teoria, controla a 
nova empresa, xunto con Ban
kinter e o Banco Zaragozano. 

Segundo o plano industrial ex
posto pola SEPI (Sociedade 
Estatal de Participacións lndus
triais) para os inversores intere
sados, Ence non vai investir na
da na Galiza, nen sequera para 
elevar a capacidade da planta de 
Pontevedra, que poderia aumen
tar máis dun tércio. Nen tampou
co para millorar as condicións 
ambientais, mália aos interditos 
xudiciais e as protestas viciñais. 

ENCE seguirá emporcallando a ria e atufanda Ponteveclra. A.N.T. 

Tampouco contemplan pecharen 
ou trasladaren a factoría de El
nosa, produtora de cloro. Unha 
auténtica bomba ao carón da ci"' 
dade pontevedresa. Recoñecen 
no informe apresentado na Bol
sa que esta factoria ''vive baixo a 
ameaza dunha nova lei da ria". 
Pero constatan que "non chegou 
a inda a aprobarse". Por máis 
que sinalen o "risco" para o futu
ro desta factoria, que significa
ria, polo menos, "cámbios tecno
lóxicos significativos", semellan 
estar seguros de que non se vai 
aprobar, situando no ano 201 O a 
posíbel exixéncia para modificar 
o seu proceso produtivo. 

Tampouco aparece no informe 
nengunha previsión de "pechar o 
ciclo produtivo, construíndo un- . 
ha fábrica de papel, que era un
ha das demandas galegas uná
nimes. Ence seguirá apostando 
pola pasta, coa que está a obter 
múltiples benefícios. Ainda me
nos se contemplan investimen
tos en Pontevedra, como de
mandaba o concello, xa que de 
aqui sacaron a gran plusvalia. 
Menos ainda se fala do traslado 
da factoria de Praceres a outro 
lugar menos contaminante. 

Investirán no· Uruguay case cen 
mil millóns de pesetas para 
construír en Bopicúa unha fábri
ca de celulosas, que pode com-· 
petir .co mercado madeireiro ga
lego. Tamén investirán na fábri-

ca de Návia, na Galiza asturia
na, 5.540 millóns de pesetas pa
ra ampliar esa factoria. 

Outro dos grande obxetiyos ex
postos no "Plano Estratéxico de 
Ence" é o de incrmentar progresi
vamente o seu património madei
reiro, para conseguir até o 50% 
das suas necesidades de aprovi
sionamento. O dobre ca hoxendia. 
Non detallan onde van realizar es
ta "actividade forestal", pero pode 
deducirse que van intentar ampliar 
a masa forestal galega con espé
cies de rápido crecimento. 

Este plano estratéxico enfrónta
se totalmente ás resolución~ 
aprobadas unánimente polo Par
lamento, que demandara que se 
completase o ciclo prudutivo na 
Galiza, construíndo unha fábrica 
de papel. Esta tamén foi a apos
ta de Fraga 1 ribarne e o . seu 
compromiso expresado en vá
rias ocasións e demandado ante 
o Governo central. Por outra 
banda, os planos estratéxicos de 
Ence contradin abertamente o 
Plano Forestal Galega redaeta
do pola Xunta, que aposta por 
paralisar a forestación con espé
cies de rápido crecimento. No 
canto, haberia que priorizar as 
espécies autóctonas e nobres. 
Pero os investimentós e as pre
visións de Ence non van por ese 
camiño, segundo os planos 
apresentados na Bolsa. 

Ante .esta situación que se en
fronta totalmente aos planos do 
governo galega e á vontade 
unánime do seu parlamento, o 
Governo Fraga permanece no 
máis absoluto siléncio. Mesmo 
que a alianza con Portucel (so
ciedade portuguesa) lles permi-

ta o control casi monopolístico 
da matéria prima, co prexuízo 
para os silvicultores galegas. 

Atitude prepotente 

Miguel Fernández Lores, alcalde 
de Pontevedra, califica a atitude 
da SEPI como "prepotente". Re
lata como despois de duas en
trevistas cos responsábeis da 
empresa pública, que van seguir 
a selos da empresa privada, ne
gáronse terminantemente a ne
gociar ca concello ou a ter en 
conta as suas propostas. 

Proposta que pasa, segundo Lo
res, pola "legalidade e a segurida
de". Dentro desto pon de manifes
to como Elnosa se debe trasladar 
porque non cumpre as normas de· 
seguridade e, como dentro de 17 
anos, ainda que non se aplique 
nengunha nóva lei, Elnosa taméñ 
debe ser desmantelada. 

O concello de Pontevedra de
mandou unha negociación global 

. das distintas factorías contami
nantes da ria: Elnosa, Ence e Ta
fisa, palnificando o seu traslado 
sen que por eso se desfixesen os 
procesos productivos, senón que 
se ampliasen á fábrica de papel. 

· Lores tamén demandou o inves
timento dos benefícios que En
ce/Elnosa tivo desde 1968. "Hai 
que ter en conta que, só no últi
mo ano, Ence gañou 8.000 mi
llóns de pesetas, mentres que 
no saneamento da ria pretenden 
investir unicamente as adminis
tracións 4.000 millóns", sinala 
Fernández Lores, despois de 
celebrar o segundo aniversário 
na alcaldia cun acto multitudiá
rio no teatro Pincipal. • 

A converxéncia 
económica na UE 

MANuELCAO 

O grao de consisténcia e fiabilidade estatística das infor,. 
tnacións sobre o estado da converx:éncia real nas rexións 
europeas é relativo, mais dos últimos datos disponíbeis de
dúcese que as reducións das desigualdades rexionais é esca
sa. Os fundos de coesión económica e social achegados pa
las áreas máis desenvolvidas non están a producir grandes 
cámbios na distribución do PIB per cápita rexional. 

Os dados de EUROSTAT 2000-2001 referidos ao ano 1998 
indican que o PIB per cápita, en paridade de poder de 
compra, da rexión máis rica de Europa (Inner London) 
multiplica por 5,78 ao da rexión máis pobre (Ipeiros). Se 
collemos a segunda rexión máis rica (Hamburg) e a segun
da máis pobre (Extremadura) a proporción varia bastante e 
convértese en 3,72. De 211 rexións consideradas, 8 ceñen 
unha renda superior ao 150% da média mencres que 46 es
tán por babeo do 7 5 % . 

As disparidades entre estados membros reducíronse no perí
odo 1988-1998. Excluíndo o caso de Luxemburgo, arela
ción entre o estado máis rico (Alernaña) e o máis pobre 
(Grécia) era en 1988 de 1,97 rnentres que en 1998 arela
ción entre o máis rico (Dinamarca) e o máis pobre (Gré
cia) era de 1,8. Os países beneficiados polo fundos de coe
sión (Grécia, Portugal, Irlanda e España) avanzaron no 
proceso de converxéncia, pero de xeito dispar, senda o 
mellares resultados relativos para Irlanda -con moita dife
réncia sobre os demais, pois pasa de 65,9 a 108,l en PIB per 
cápita sobre a rnédia 100 para a UE 15- seguido de Portu
gal, Grécia e España. Dos demais países convén resaltar os 
retrocesos na converxéncia de Franza e Suécia e as mellaras 
de Holanda, Dinamarca, Bélxica, Áustria e Reino Unido. 

As disparidades rexionais no interior dos países aumenta
ron no período 1988-1998, coa excepción de Franza e Por
tugal, cun avance das rexións menos desenvolvidas infe
rior ao das máis desenvolvidas. A actividade económica 
europea concéntrase no triángulo North Yorkshire (Gran
de Bretaña), Franche-Comté (Franza) e Hamburgo (Ale
maña) mentres que a maior parte das rexións pobres con
céntrase en tres países: España, Portugal e Grécia ( 11 das 
13 rexións gregas ceñen un PIB per cápita inferior ao 75% 
da média comunitária). Os principais focos de desenvolvi
mento están ao redor das grandes cidades e no desenvolvi
mento inducido nas capitais dos estados membros mentres 
que os problemas máis graves atópanse nas áreas de monta
ña e rexións ultraperiféricas. 

'As disparidades rexionais 
no interior dos países aumentaron 

no período 1988--1998, 
coa excepción de Franza e 

Portugal, cun avance das rexións 
menos desenvolvidas inferior 
ao das máis desenvolvidas" 

Desde o enfoque da coesión social, a tax:a de desemprego 
aumentou un ponto no período 1989-1999, con aumentos 
en case que todos os países, agás Dinamarca, España, Ho
landa, Irlanda, Portugal e Reino Unido. Só en Holanda e 
Irlanda se observa unha diminución moi importante do de
semprego mentres que os maiores aumentos producíronse 
en Finlándia, Grécia e Suécia. Hai que reseñar a influencia 
das diferentes definicións e características que debe reunir 
un parado para ser computado como tal en cada un dos paí
ses membros á hora de ~verificar o que é un parado europeu. 

Sobre a limitada influéncia das políticas de coesión habe
ria que indicar a tendéncia a concentrar os recursos na do
tación de infraestruturas tradicionais de transportes e co
municacións mentres que as intervencións en matéria de 
telecomunicacións, promoción da investigación, desenvol
vimento e inovación tecnolóxica, educación e formación 
profisional e equipamencos sanitários foron insuficientes.• 
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A evolución demográfica e tecnolóxica dalguns países do Sul anúncia cámbios profundos no escalafón ·económico 
1 

A India, o Brasil e China prepáranse para liderar a produción mundial 
-0- RAMÓN MACEIRAS 

Napoleón advertírao: "cando 
China desperte o mundo tre
merá". Agora, nunha prospec
ción ponderada sobre as rela
zón s de forzas económicas 
nos próximos anos, o econo
mista pakistaniano, Shahid Ja
wad Burki, non vacila en anun
ciar cámbios espectaculares. 
Formado nos EEUU e na Gran
de Bretaña e con vinte anos de 
traballo no Banco Mundial, 
Jawad Burki non pode resul
tar suspeitoso para os que 
profesan o pensamento único. 

Actualmente, son os EE UU, 
con 280 millóns de habitantes, e 
a Unión Europea (UE), con 340 
millóns, quen dominan o planeta 
desde o ponto de vista económi
co, político e militar. EE UU, con 
unha povoazón menor do 5% da 
humanidade, subpón o 22% da 
produción mundial grazas aos 8 
billóns de dólares do seu PIB. A 
UE supón o 20% da produción 
mundial. Xuntos, producen case 
tanto coma os 5.400 millóns de 
seres restantes do planeta. O 
consumo, en liñas xerais, dos 
habitantes dos EE UU e da UE 
é nove veces superior ao do 
resto da humanidade, que non 
controlaron a natalidade nen a 
economía e que chegaron tarde 
ou non tiveron acceso ao festi
val das novas tecnoloxias. 

As estimacións do economista 
pakistaní anúncian un xiro impre
sionante co desenvolvimento de 
efeitos que xa se presentían du
rante o século pasado. E non foi 
el só senón outros pensadores 
que foron silenciados ou ignora
dos pola maquinária do sistema. 

Calcula Jawad Burki que nas 
duas próximas décadas, se se 

É probóbel que China se converta na primeira poténcia mundial. 

mantén a tendéncia actual, EE 
UU e a UE, ainda ampliada, non 
poderán superar o 40% da pro
d ució n mupdial. Mentres que 
China e a India, cunha povoa
zón de 3.000 millóns de seres 
humanos, aumentarán a sua do 
1 O ao 26% P§Ha China e do 6 ao 
13% para a India. E dicer, entre 
os dous igualarán ás dos EE UU 
e a UE, ainda cos seus 25 pai
ses membros. 

China alcanzará aos EE UU an-

tes de 25 anos ainda que o PIB 
dos seus habitantes sexa catre 
veces inferior ao dos america
nos ou ao dos europeus. É pro
bábel que China se converta na 
primeira economia mundial, se
gundo Burki. 

Jawad Burki aventura esta clasi
ficazón para esa data: 1 º, China; 
?º, EE UU; 3º, UE; 4º, Xapón e 
India e, para pasmo que non hai 
que desdeñar, Alemaña; segui
da do Brasil. 

Quen podia imaxinar, a come
zos do século pasado, a deca
déncia do imponente lmpério 
da Sua Maxestade Británica? 
Quen apostaba pola recupera
ción das poténcias vencidas 
na 11 Guerra, Alemaña, Xapón 
e ltália? Que se fixo en menos 
dunha década do colosal im
pério da, URSS? Quen aposta
ria pola India como sementeira 
imparábel de universitários 
desputados polos Estados 
Unidos e Alemaña para suplir 

as suas caréncias de titulados 
en disciplinas pontoeiras? Sei
ca non son_ de procedéncia 
asiática mais do 50% dos ce
rebros de Silicon Valley e de 
Seattle? 

A-explicación que o economis
ta pakistani dá a este xiro co
pernicano non é desdeñábel: o 
estoupjdo demográfico de Chi
na, a India, o Brasil e outros 
países do chamado Terceiro 
Mundo mantivo-os na pobreza 
durante o século xx, a pesar 
de que durante a 11 Guerra 
mundial o economista Samuel
son e outros analistas prevían 
que o Brasil, Arxentina e Méxi
co participarían do milagre 
económico da posguerra. Non 
foi asi. 

Neste século, pode-se inverter 
a pirámide: mentres as povoa
zóns de EE UU e de UE enve
llecen sen aparente remédio, 
cheos dunha tolémia consu
mista, os paises citados con
trolarán o seu medre e dispo
rán dun 40% de mozos capa
ces de dominaren as novas 
tecnoloxias, desenvolveren a 
educación -factor chave para a 
regulación da natalidade cando 
as mulleres acceden a ela sen 
cortapisas-, e administraren 
mellar as suas economiás sen 
caír nun servilismo mimético 
baixo a férula do chamado Pri
meiro Mundo. 

Non se trata de utopia algunha, 
a non ser que asumamos que 
se trata de algo que non existe 
en nengun lugar, ainda. Pero 
cuxos efeitos poden intuirse me
diante extrapolazóns lexítimas e 
necesárias. Ainda que non este
xan ao alcance de mentes como 
as dos que agora governan o 
mundo.+ 

Traballo digno, desigualdade e pobreza 
Juan Somavia, director xeral da Organiza
ción Internacional do Traballo (OIT) 
afirmou hai uns días que 1.000 millóns de 
persoas no mundo que están en idade acti
va traballan en condicións de precaried~
de e sen as garantias mínimas axeitadas, é 
dicer, tefien traballo, pero non teñen un 
traballo digno. O baremo para poder deci
dir se un traballo é digno ten que ver co 
salário percebido, pero tamén coas candi, 
cións laborais, as garantias de continuida
de, a protección social, o exercício dos di, 
reitos sindicais, etc. 

Desde que as sucesivas crises do último 
cuarto do século XX axitaron a pantasma 
do paro, a consecución dun posta de tra
ballo converteuse nun obxectivo primor
dial nos paises mais ricos, pero tamén nos 
paises do sul; é mais, os amos das empresas 
e da terra, utilizaron os postas de traballo 
como arma de extorsión: "'Se queredes tra
ballo terá que ser con novas condicións". 
E, durante a década dos noventa, a oferta 
de pastos de traballo foi acompañada dun
ha redución dos direitos e garantias labo, 
rais conseguidos polos traballadores con 
sangue, suor e bágoas ao longo dunha par
te do século XIX e todo o XX. 

·' Esta situación era comun e coñecida nas 
áreas do mundo emerxentes tais como os 
paises do suleste asiático e alguns de Lati-

noamérica, pero finalmente tam~n chegou 
aos paises mais ricos de Europa, a Estados 
Unidos, Canadá, Austrália ... Postas de 
traballo de salários máis baixos, de menor 
protección social, de maior inseguridade, 
de precariedade ... O 

tos de traballo e a adxudicación dos mes
mos; deixemos que as macroempresas, as 
imensas multinacionais, se poñan de acor, 
do con quen aspiran conseguir un posto 
de traballo, deixemos que os xigantes pac-

ten cos famentos, cos 
direito ao traballo, a 
un traballo digno, un 
direito universal pro, 
clamado aos catro 
ventas por todas as 
bandeiras e tan custo
samente conseguido a 
base de cadea, dor, su
frimento e mesmo 
morte, se reconvertia 
asi nunha espécie de 
graciosa concesión ou
torgada. 

'Un traballo digno 
ten que ver co salário 
percebido, pero tamén 

coas condicións 
laborais, as garantias 

de continuidade, 

desposuídos. 

Ese novo tipo de rela
z óns laborais -por 
chamalas dalgunha 
maneira- se consoli
daba en meio dun pro, 
ceso feroz de caneen, 
tración empresarial 
que aumentaba as 
plusvalias dos grupos 
que as realizaban e 
deixaban na rua a 
centos de milleiros de 
traballadores. Avanzaba asi unha das 

teses neoliberais mais 
queridas, un dos dog
mas mais venerados 
dese novo totalitaris-

a protección social e 
o exercício dos direitos 

sindicais" Para mostra: a fusión 
entre os laboratórios 
farmacéuticos Sandoz 
e Ciba-Geigy para for~ mo que é o pensamen-

to único: a desregulación, que falando cla
ro significa a redución ou auséncia de nor, 
mas, de calquer tipo de regra de garantia, 
vendido ademais como unha tese progre
sista. E, posto que non debe haber normas, 
deixemos que o sacrosanto mercado con-

ole as relazóns laborais, a oferta de pos-

mar Novartis conseguiu unha plusvalia de 
19.000 millóns de dólares e o despedimen
to do 10% da plantilla; e a absorción no 
sector aeronáutico de McDonell Douglas 
por Boeing significou a perda dun millón 
de pastos de traballo entre empregos di
rectos e indirectos; a absorción dunha en-

tidade financeira polo banco de investi
mento Goldman Sachs subpuxo o despe
dimento do 20% da plantilla mentres os 
cento setenta e cinco asociados do grupo 
embolsaban-se unha bonificación de 
200.000 dólares para celebr~n a fusión.É 
neste contexto que se formula a reivindi, 
cación dun traballo digno, un tipo de tra
ballo cada vez mais escaso a teor dos dados 
da OIT segundo os cais o 80% dos traba
lladores do mundo non teñen protección 
social axeitada ou ,non teñen nengunha 
protección social. E entre as mulleres in
corporadas ao mundo laboral onde ahon
dan máis os traballos indignos: as mulleres 
ocupan un 80 % dos postas de traballo 
temporal ou a tempo parcial e sempre cun 
salário inferior ao dos varóns entre un 20 
e un40%. 

Juan Somavia, director xeral da OIT, á 
vista <lestes dados explicou que a loita pa
ra reducir a pobreza é a loita por conseguir 
un traballo digno, o tipo de traballo que se 
oferecia e aceitaba cando eran hexemómi, 
cas as teses keynesianas dun capitalismo 
menos voraz, con garantías laborais, con 
salário suficiente, con protección social 
axeitada, con direitos de asociación sindi
cal libremente exercidos. Porque o contrá
rio dese traballo, o traballo desregulado, 
sen garantías nen protección é o camiño 
seguro da pobreza.+ 
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Unha ·prestación 
da Suíza 
cuestionada pala 
Seguridade 
Social 
Que unha pensión por incapa, 
cidade laboral non é unha cues, 
tión inamobíbel sábeo ben a vi, 
ciña de Compostela Lola Ber, 
múdez, ·que veu perigar a sua 
paga mensal tras un informe 
médico. Todas as persoas ás que 
se lles determina incapacidade 
para traballar están suxeitas a 
revisións periódicas que poden 
facer reversíbel o primeiro diag, 
nóstico. O caso de Lola Bermú, 
dez resulta máis grave se cabe 
xa que a sua incapacidade fora 
recoñecida na Suíza por unha 
enfermidade non contemplada 
pola Seguridade social españo, 
la: a fibromiálxia. A Lola xubi, 
lárona no ano 1993, momento 
desde o que ven percibindo a 
prestación pola Suíza. 

Chamárona en Abril do pasado 
ano a revisión. Desde Suíza íns, 
tase á equipa de valoración da 
Coruña a comprobar como 
evoluciona a enferma. "Dei cun 
médico que en poucos minutüs 
determinou que eu non estaba 
incapacitada. Insistin en que 
pensara ben no que me estaba a 
facer, pero non recoñeceu a ffii, 
ña doenza como tal", conta Lo, 
la. No informe o doutor consi, 
derou que non apresentaba 
nengunha invalidez e que non 
tiña direito á pensión. Asimes, 
mo tras a observacións das 
mans, determinou que eran "tí, 
picas de traballo de cociñeira", 
co cal, segundo Lola Bermúdez, 
"insinuaba que eu estou en acti, 
vo cando levo anos sen poder 
traballar". A fibromiálxia, reco, 
ñecida pola OMS, caracterízase 
pola constante dor muscular e 
os trastornos de sono. 

Tras solicitar unha revisión da 
equipa médica que a atendia 
na Suíza e pasar un novo exa, 
me con outro médico na Co, 
ruña o pasa4io Outubro, co, 
municábaselle definitivamen, 
te desde o país que lle abona a 
pensión, que seguiría perci, 
bindo as prestacións "xa que o 
grao de invalidez que lle afee, 
ta non se modificou". Até 
1998 Lola acudia regularmen, 
te á Suíza "Cando cheguei a 
Santiago en 1993 o pri~eiro 
médico de cabeceira que tiven 
envioume ao psiquiatra polas 
miñas dores. Asi que durante 
anos continuei confiando na 
Suíza para a miña doenza", si, · 
nala esta emigrante retornada. 
Lola, presidenta da Aso, 
ciación Galega de Fibromiál, 
xia, quer facer público o seu 
caso para que tomen nota ou, 
tros 1 retomados con incapaci, 
dade. Dentro de dous anos, es, 
ta viciña de Santiago terá que 
pasar novos exames para unha 
enfermidade que o Estado es, 
pañol non recoñece. • 
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Domingo Docampo, Meilán Gil e Dario Villanueva, reitores das universidades de Vigo, A Coruña e Santiago respeitivamente. 

Os reitores demandan ·a implantación de novos estudos 
-pero a _Xunta négase a dar o debate até despois das eleicións 

Reábrese a guerra das titulacións 
-0- PAULA BERGANTIÑOS 

A liorta entre as tres Universidades por acadar novas titulacións 
reábrese. Medicina e Comunicación Audiovisual son dous dos 
casos que máis polémica suscitan, pero non son os únicos. Má
lia as demandas dos reitores, a Xunta segue ~en apresentar un
ha proposta. Até o momento encargou, a unha auditória, un es
tudo para détectar as eivas e necesidades do mapa de titula
cións, pero non o vai dar a coñecer até despois das eleicións. 

Dario Villanueva, reitor de 
Compostela, volveu manifestar 
o Luns 2 de Xullo que conside
ra inaceptábel que Vigo e A 
Coruña reclamen 

tural e a Licenciatura en Cién
cias do Traballo. 

O mapa de titulacións hai tres 
· anos que non se 

abre. O BNG ten para os seus 
campus Medici
na, porque a de
manda laboral, 
segundo indica, 
recomenda limi
tar o acceso de 
alunos a esta ti
tulación. Pero Vi
go apóiase preci
samente na es
caseza de médi
cos en Portugal 
para solicitar es
tes estudos e A 
Coruña leva 
anos sen renun-

IE -vitar o debate 
cualificado esa 
actuación da Ad
ministración de 
"reparto clientelar 
e apurado, que 
se fixo para im
plan ta r unhas 
poucas titula
cións novas e 
encher de conti
do alguns cám
pus que queda-

obedece a 
intencion do PP 
de fomentar a 
criación de 
universidades 
de elite" ban coxos: Fe

HENRIQUE TELLO rrol, Ourense e 
Pontevedra". Ao 
fio do debate, o 
seu deputado 
Henrique Tello 
manifesta que 
"nos últimos 
anos, non houbo 

ciar a adxudica-
ción. É xunto coa 
Licenciatura de 
C o mu n _i c ación 
Audiovisual, o 
cabalo de batalla do seu reitor, 
Meilán Gil. 

Este é un episódio máis do de
bate que se está a dar entre as 
universidades mentres a Xunta 
segue sen aclarar o que vai pa
sar nos próximos anos co mapa_ 
de titulacións. Na actualidade, A 
Coruña reclama ademais Cién
cias do Traballo, Dietética, Nu
trición e o segundo ciclo de En
xeñeria de Telecomunicacións. 
Santiago vai implantar como .ti
tulación própria T ecnoloxia da 
Información da Comunicación. 
Outras das carreiras en desputa 
entre os tres reitorados é a de 
Ciéncias Ambientais, Comunica
ción Audiovisual, o segundo ci
clo de Antropoloxia Social e Cul-

na Galiza nengunha análise nen 
proposta séria acerca da planifi
cación das titulacións por parte 
da Xunta". 

Privatización 

A prioridade para o Executivo, 
segundo teñen manifestado os 
seus representantes, é a de 
garantir a calidade do sistema 
universitário. "Esta apelación 
en abstracto á calidade -di Te
llo- é unha cortina de fume 
que pretende ocultar o proble
ma do sistema universitário: o 
seu escaso financiamento, a 
sua perda de competitividade e 
o proceso perfectamente plani
ficado de privatizar a ensinan
za superior, tal e como se está 

a facer co ensino non universi
tário". 

A Xunta non vai a dar a coñe
cer o estudo co que pretende 
"adaptar a oferta académica ao 
mercado laboral" até despois 
das eleicións, pero xa adiantou 
que suprimirá algunhas titula
cións e que vai reagrupar ou
tras en torno a unha soa facul
dade, para evitar duplicidades 
en vários cámpus. Un factor a 
ter en conta polo Executivo, 
igual que acontece noutros ní
veis educativos, vai ser o do 
descenso do número de alu
nas. Pero o BNG discrepa e 
mantén que o debate e a aper
tura do mapa de titulacións non 
se pode facer depender do 
descenso do número de alu
nos. "Ese é un debate falso 
que encubre a intención de re
ducir o gasto na educación pú
blica, a privatización progresiva 
e a nefasta recuperación do 
elitismo económico e social, 
onde estudar unha carreira es
tará ao alcance das famílias 
acomodadas", indica Tello. 

Hoxendia, as famílias con po
der adquisitivo evitan o proble
ma das titulacións con límite de 
prazas enviando os seus fillos a 
unha universidade privada. 
"Non se pode condenar por 
máis tempo o alunado galego a 
estudar algo que non desexa ou 
que carece de demanda laboral 
e atractivo social", engade o de
putado do BNG, que, ao tempo, 
alerta de que o problema vaise 
agravar coa nova Lei de Orde
nación Universitária porque 
contempla que as univerisda
des públicas e privadas poidan 
implantar centros en calquer lu
gar do Estado. "Evitar o debate 
sobre este tema -afirma Tello
obedece a un deseño perfecta
mente planificado do PP, cuxo 
remate será criar universidades 
de elite. A Xunta sáelle máis 
barato permitir a adscrición dun 
centro privado que criar a titula
ción en Galiza". • 

' 

Máis de dous mil 
soldados solicitaron 
a rescisión ·do contrato 
o ano pasado 

O Govemo concedeu a resci
sión de contrato durante o ano 
2000 a 1.951 soldados dos 
2.250 que o demandaran. Du
rante o mesmo periodo 1.328 
mozos galegos asinaron un 
contrato con Defensa como 
soldados profisionais e 78 so
licitaron a rescisión. Destes, 
só dous viren colmadas as 
suas aspiración. A información 
foi subministrada polo govemo 
central a raiz dunha pergunta 
do deputado nacionalista Car
los Aymerich. A pergunta, se
gundo o deputado, estaba 
xustificada xa que 4.000 mo
zos, atendendo aos dados da 
Oficina do Defensor do Solda
do, realizaron consultas para 
informarse sobre as vias para 
rachar o compromiso coas 
Forzas Armadas. Sobre a pe
nalización que ten un soldado 
que rescinde contrato antes 
da sua finalización, o Govemo 
responde que non se impón 
nengun resarcimento econó
mico ao Estado.• 

O vello cárcere 
de Ourense converterase 
nun museu da memória 

O Luns 2 de Xullo o alcalde 
de Ourense, Manuel Cabezas, 

_ e o presidente da Sociedade 
Estatal de lnfraestruturas e 
Equipamentos Penitenciários 
(SIEPSA) asinaron un convé
nio polo que o imnóbel que 
acolleu o vello cárcere, na rua 
Progreso, pasa a titularldade 
municipal. O troco non se fai 
de balde, xa que o concello 
cede a SIEPSA unha parcela 
urbanizábel no Couto valora
da en 160 millóns de pesetas. 
O cárcere ourensán deixou 
de ter en uso en 1987 cando 
entrou en funclonamento o 
centro de Perelro de Agular. 
O obxectivo do concello é 
instalar no inmóbel, mol dete
riorado, un museu para recu
peración da memória da cida
de das Burgas.+ 

Deporte en Ferrol 
• • nos pnme1ros ecoxogos 

Do 20 ao 22 de Xullo celébran
se os I Ecoxogos en Ferrol, 
que van combinar actividades 
no espazo urbano e no meio 
rural dirixidos aos amantes 
das camiñatas, pero tamén 
concebidos para coñecer o en
torno. Organizados pola Aso
ciación Feffolá de Deporte pa
ra Todos, os ecoxogos incluen 
acampada, sendeirismo e de
senvolvimento de probas de
portivas como de habilidade, 
disco voador, zancos, etc. 
Márcase como obxectivos 
combatir o sedentarismo, 
fomentar o espírito de equipa, 
xuntar os conceitos de deporte 
e turismo e facer de Ferrol un
ha cidade emblemática no de- . 
senvolvimento do deporte dos 
cidadáns. Información no telé
fono 981 313 239. • 
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O CSIC atribue a maior concentración 
de hidrocarburos 'aos cámbios tecnolóxicos' 

Aceite de bagazo, outra 
babea no supermercado 
No andel do supermercado a 
variedade de aceites vexetais 
mídese para o comprador nos 
prezos de cada unha das bote
llas. É posíbel atopar unha bote
lla de aceite de xirasol, de uso 
cotiá nas frituras, a 120 pesetas 
o litro. Entre os procedentes da 
oliva tamén hai clases e prezos: 
o abano vai das máis de 600 
pesetas que pode custar un litro 
de virxe extra, cunha acidez bai
xa, ás 250 do litro de aceite de 
bagazo que, se ben non vai coa 
ensalada, serve para fritir ovos. 
Este aceite obtense tras unha 
extracción, con disolventes, do 
bagazo, ou sexa, da mestura lí
quida de pulpa e oso que queda 
tras conseguir os outros tipos 
de aceite. O resultado non ser
ve para o consumo, pero tras 
refinalo e mesturalo cun chisco 
de virxe, chega á cociña. 

Non é difícil aventurar que nuns 
meses redactarase unha nor
mativa sobre a cantidade de 
benzopireno, un tipo de hidro
carburo, que se pode permitir 
na produción de aceite de oliva. 
A retirada das partidas deste 
produto nos supermercados 
deixou abraiados aos consumi
dores. Oeste aceite, da calidade 
máis baixa no escalafón dos ex
traídos da oliva, comercialízan
se 60 mil toneladas por campa
ña. Os produtores, a oposición, 
e, tamén algunhas asociacións 
de consumidores acusan á mi
nistra Celia Villalobos de "alar
mista" pola retirada de existén
cias. Ainda non foi explicado se 
a cantidade excesiva de benzo
pi reno, con efeitos canceríxe
nos, afecta a unha pequena 
partida ou o alcance é maior. 

O aceite de bagazo experimen
tou un crecimento nas vendas 
coincidindo coa promoción das 
bondades do aceite de oliva, 
co encarecimento do mesmo, e 
despois do escándalo alimen
tário que supuxo a intoxicación 
masiva do aceite de colza. O 
consumidor via nesta botella 
un zume de oliva a prezo razo
ábel. Tamén os compradores 
da Europa do Leste, cara onde 

se dirixen as 10.000 toneladas 
que non se consumen no Esta
do. Foi na República Checa 
onde se deu a alarma nos últi
mos dias tras apreciar cantida
des de benzopireno superiores 
ás habituais nunha partida. As 
autoridades checas mandaron 
retíralo dos pontos de venda. 

As empresas xa o sabian 

O Ministério imobiliza agora as 
partidas de aceite cando, se
gundo o Consello Superior de 
lnvestigacións Científicas 
(CSIC), as indústrias refinado
ras detectaron o problema hai 
tempo. O bagazo armacénase 
e, no proceso de secado, pro
dúcense os hidrocarburos. O 
refinado deberia deixar só unha 
parte mínima deles. Pero as 
próprias empresas recoñecen 
que deben rebaixar os níveis 
deste hidrocarburo aromático. 
Ao non existir normativa ao res
peito, só se fan análises cando 
unha empresa o require. A res
ponsábel do Instituto Nacional 
da Graxa, dependente do 
CSIC, tamén recoñece que "o 
problema xurde polos cámbios 
tecnoló:xicos". 

Máis de 24 horas despois da 
medida ministerial, Celia Villa
lobos ainda non dera explica
cións sobre canta era a pro
dución afectada. PSOE e Iz
quierda Unida botáronse enri
ba e criticaron a descoordina
ción do Governo cos produto
res e governos autónomos, co 
feito de que o conselleiro de 
Agricultura andaluz non tiña 
dados a Martes pola noite. As 
asociacións quéixanse de que 
sexa precisa unha posíbel in
toxicación para regular a can
tidade permitida de hidrocar
buros. E os consumidores -
aqueles aos que o peto non 
lles da para fritir patacas con 
aceite virxe- síntense confun
didos, ainda que os empresá
rios do sector repitan que non 
hai risco con expresións como 
"quince litros equivalen a dous 
pitillos" ou "os efeitos serian a 
longo prazo". • 
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As annas lixeiras son baratas, doadas de transportar e de manexar: letais. 

Várias ONGs inícian a campaña Adeus ás armas 

Destruir unha pistola 
para salvar centos de vidas 
-0- JUAN ARIAS 

Por mor do efecto negativo que a proliferación e descontrol 
das armas lixeiras ten sobre os direitos humanos das povoa
cións afectadas, a hipoteca que representa sobre as suas po
sibilidades de desenvolvimento e o seu impacto destructivo 
nas crises humanitárias, as organizacións Amnistia Interna
cional, Greenpeace, lntermón-Oxfam e Médicos sen Frontei
ras xuntaron as suas forzas para difundiren a campaña 
Adeus ás Armas, coa colaboración e participación de outras 
organizacións de direitos humanos,. paz, cooperación e so
lidariedade, e o apoio técnico da Cátedra UNESCO de Barcelona. 

A campaña ten como principais 
obxectivos a transparéncia do 
conxunto da produción e do co
mércio de armas; a regulación 
internacional de transferéncias 
destas, tal como estabelece o 
artigo 26 da Carta da ONU, asi 
como a promoción de morató
rias, a aplicación estrita dos em
bargos e o control das exporta
cións de armas sobrantes, xunto 
coa prevención e o combate so
bre o tráfico ilícito, que leven 
consigo a redución da demanda 
mediante a mellara daquelas 
condicións que proporcionen se-
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guridade, desenvolvimento, go
vernabilidade democrática, esta
bilidade socio-política, xustiza 
social e respeito polos direitos 
humanos. 

As armas lixeiras son as cau
santes do 90% das víctimas dos 
conflitos actuais, nos que a po
voación civil constitue igualmen
te o 90% das persoas afectadas, 
senda as mulleres e os nenos os 
sectores máis vulnerábeis. 

Existen actualmente no mundo 
uns 500 millóns de armas lixei-

ras, ás que haberia que engadir 
outros millóns de armas á dis
posición dos carpos policiais e 
de s_eguridade. Aproximada
mente uns 70 Estados produ
cen este tipo de armas e a sua 
correspondente munición, cun 
gran secretismo sobre cifras de 
produción real e vias de expor
tación. Trátase de armas bara
tas, fáciles de mercar .e de 
transportar, tanto através de 
condutos legais como utilizan
do o mercado negro, e sinxelas 
no seu manexo. 

Se ben a proliferación de armas 
lixeiras en mans da povoación . 
civil incrementa as posibilidades 
de que en calquera enfrenta
mento se faga uso delas, as or
g a n izaci óns promotoras da 
campaña estiman que non é es
ta a causa . primeira do proble
ma, senón a consecuéncia de 
abandonos políticos, pobreza, 
desigualdades, marxinalidades 
sociais, desarmes incompletos e 
manipulacións xeopolíticas. • 

O FÍO DA LINGUA traballo con finalidade reivindicativa, ca, 
so no que o galego segue a utilizar folga. ,,, 

¡Animo! 
É curiosa a orixe da expresión francesa 
étre en greve, "estar en folga". Na Idade 
Media, os parados, os que non tiñan tra, 

A partir ~io grego anemos, que significa~ 
ba "vento", ternos vocábulos técnicos 
como anemómetro, aparato para medir a 
forza do vento, e nomes de plantas como 
anémona, "flor que se abre ao menor 
vento", denominación que recibe tamén 
un invertebrado mariño que abunda nos 
penedos sulagados: a actinia ou anémona 
domar. 

ecuánime, unánime, exánime e pusilánime. halare co que formamos inhalar e mais exhalar. 
Alento e hálito teñen a mesma orbce. 

. ballo, reuníanse nunha praza de París á 
que ían os que buscaban xente para con, 
tratar. Era a place de greve, é dicir "praza 
de grava, de area" por ter ese tipo de chan. 
E daí veu a expresión étre en greve, f aire la 
greve, que os portugueses importaron di, 
cindo estar en· greve, facer greve. A tal pra, 
za parisiense segue a existir: é a place de 
l' Hotel de Ville ou praza do Concello, pero 
agora non se ve area por estar empedrada. 
Nela tiveron lugar algún día as execu, 
cións e suplicios públicos. E o actual edi, 
fido do Concello non é senón unha re, 
producción do orixinal, incendiado en 
1871 no combate que acabou coa Comu, 
na. Unha praza cargada de Historia.• 

A palabra grega tiña tamén os sentidos de 
"sopro de vida, alento, paixón do espírito", 
sentidos que prevalecen no latín animus, 
"principio de vida, sentimento, inten~ 
ción". Hoxe en día, animadversión é sinó~ 
nimo de "xenreira, odio", que é tamén o 
que entendemos por animosidad.e, pero na 
orixe a palabra significaba literalmente 
"acto de volver o espírito cara a algo ou al~ 
guén, observación" e daí pasou a "censura, 
reprensión" e logo ao significado actual. 
De animus tamén proceden magnánimo, 

Animar é "dar vida" e os animais son, logo, 
seres dotados de alento, de vida, de senti, 
mento: seres animados. Unha especiali~ 
zación levará animalia a alimaña ( ou alima, 
ria/alimalla, formas medievais) e animaliu a 
almallo, o noso touro semental. Pala súa 
parte, ánima será a concreción espiritual 
dese sopro de vida e a palabra ,como xa 
dixemos'. evolucionará ata chegar a alma. 

Alento,"respiración" (sexa en sentido proprio 
ou figurado)., é un derivado do verbo alentar, 
e este procede dun composto do verbo latino 

Ánimo e alento son tamén sinónimos de 
folgos, palabra tamén tirada dun verbo, 
neste caso folgar, que significaba orixinal, 
mente "respirar facendo o ruído dun fol, 
respirar con dificultade" e pasou a signifi~ 
car simplemente"respirar", e daí "desean, 
sar, non traballar". 

O portugués, que coñece a palabra folga 
co significado de "interrupción do traba~ 
llo, descanso", emprega a palabra france~ 
sa greve para a interrupción concertada do 
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-0- CÉSAR L ORE N ZO GIL 

Non bastou o talento de Mos
tov o i para gañar o pa rtido 
contra o Zaragoza na final da 
Copa, en Sevilla. Non abon
dou o magnífico aspecto das 
bancadas , ateigadas con 
25.000 siareiros celt istas. Foi 
insuficiente o arrufo de su
perioridade que toda a pren
sa do país depositou n_o clu
be que preside Horácio Gó
mez. Faltou o futbol e renace
ron, ao xeito de espectros, to
das as eivas que Víctor Fer
nández non puido esconxurar 
do seu cadro de xogadores. 

Carolina Hermida xa pode contar 
que viviu unha aventura das de 
novela. Aos seus 19 anos nunca 
sufrira tanto para asistir a un par
tido de futbol. O Venres, 29 de 
Xuño, apresentouse co seu gru
po habitual de amigas nas portas 
do campo de Balaídos, vestida 
de guerreira celeste, de camisa, 
chándal, gorra e bufanda todo fa
bricado por Umbro, patrocinado 
pala Citroén e pagado grácias 
aos traballos na cafetería de seu 
pai nas fins de semana. 

O seu autobus non saíu até a 
medianoite, xa cando lle dera 
tempo a pintar a cara, esgotar as 
reservas de água que levaba na 
mochila e enferruxar a gorxa lago 
de cantar os repertqrios comple
tos de Raúl e King Africa. Para a 
viaxe até a capital andaluza, o 
veículo só dispuña dun condutor, 
o aire acondicionado a penas tiña 
forza e os asentos parecian. de
señados a mantenta para que se 
chantasen nas costas dos viaxei
ros. A Carolina dáballe o mesmo. 
Todo pagaba a pena se podia sa
ír de xolda na rua de Sierpes coa 
Copa no peto da sua equipa. 

A mesma idea levaban os case 
25.000 siareiros que estiveron no 
Estádio Olímpico de La Cartuja o 
Sábado, 30 de Xuño. Doce horas 
de estrada no carpo e outras 
tantas baixo o implacábel sol se
villano, que queceu os vi:sitantes 
até os 40 graos. Todos os meios 
de transporte serviron para estar 
alá: nas esplanadas da cid~de 
eran moitos os coches con matrí
cula de Pontevedra, Ourense ou 
A Coruña, que recibian os célti
cos coa xustificación necesária 
contra a suspicácia: "son de 
Compostela. Hala Celta". Outros 
chegaron en tren via Madrid, sor
prendidos pola velocidade do 
AVE, no que xa se fixeran ami
gos de vários zaragocistas. 

Carolina compartiu o dia de 
profunda calor con vilagar
ciáns, morracenses, xentes da 
llla da Arousa, de Verin, de 
Madrid, de Lisboa. Todos amo
reados á sombra da Alameda 
de Hércules, ponto céntrico a 
poucos metros da Ponte da 
Barqueta, fronteira coa llla de 
La Cartuja, tótem que os afei
zoados adoraron várias veces 
no dia, na procura da máxia 
que permitira o triunfo céltico. 

Co correr das horas, os de Moa
ña brindaban con cervexa xeada 
abrazados aos de Tarazana; os 
de Calatayud intercambiaban 
panos cachirulos por bandeiras 
nacionalistas cunha peña da Es
trada. "Falaron de querer sepa
rarnos e iso é un ha bobada", ex
plica un siareiro de Tui. "Xa nos 
coñecemos do 94. Alguns ainda 
se lembran de nós, de cando to
mabamos as tapas á beira do 
Calderón. Ogallá nos encontre
mos de aquí a uns anos e fale-
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Os soños do celtismo, 
esluídos na Ponte da Barqueta 

mos deste pescaíto frito que es
tamos papando agora." 

A partir das 7 da tarde, un táxi va
Ha ouro na cidade. A central esta
ba colapsada e os grupos de cel
tistas vagaban polas ruas procu
rando transporte até o estádio. A 
Carolina trascábanlle os dentes e 
os velos dos brazos arreguizá
banselle a medida que chegaba á 
beira do campo e se mergullaba 
na maré de cor celeste que entra
ba a cachón por todas as portas. 

A metade galega do estádio es
taba totalmente chea. Cando os 
afeizoados aragoneses -moitos 
menos- tiñan a ousadia de can
taren, un agudísimo chio facíaos 
calar. No minuto 4 de partido, 
despois da filigrana do gol de 
Mostovoi, os níveis de son das 
rádios bateron contra o tope. Foi 
o gol do Celta con máis balbor
do tora de Vigo. Desde ese mo
mento, a equipa do Celta derre
teuse e sufriu as embestidas za
ragocistas sen opoñer resistén
cia, coma un brunido exército 
fachendoso que fixo pouco dun
ha partida de guerrilleiros que 
non tiñan nada que perder. 

A canción de Mostovoi 

Se houbese xustiza no deporte 
espectáculo, un anaco de copa 
tiña que estar no cuarto de Ale
xander Mostovoi. O ruso foi o 
mellar da noite. Dos seus pés 

_A equipa galega amosou a 
1 

sua p1or cara e segue 
arelando o seu primeiro 

Denantes do 
partido, célticos 

e zaragocistas 
conxeniaron 

ben. 
Na imaxe, 
un siareiro 

galego loce un 
pano cachirulo. 

Embaixo, 
un grupo busca 
o seu lugar no 

estádio. 

saíron os únicos intres de beleza 
do Celta e a sua calidade asus
tou ao tempo que engaiolou a 
todos os espectadores do xogo. 
Vigo lembrará durante décadas 
o seu gol e mais o seu caneo na 
área, xa na segunda parte, que 
acabou por riba do travesaño. 
Carolina, xa coas bágoas nos 
olios, gravou na retina a imaxe 
do 1 O celeste derrotado no cés
pede, incapaz de comprender 
por que o destino lle nega a gló
ria de posuír un título que confir
me que fixo época en Galiza. 

A tristura é unha vella coñecida 
da afeizón céltica. Na calorosa 
noite sevillana arrimouse aos co
razóns dos siareiros coma unha 

título oficial 

lamprea e destrozoulles os mús
culos e os ósos no duro retorno 
cara a Vigo. "Somos novos e te
rnos que aprender a sufrir'', dicia 
un esaxerado pasaxeiro dun au
tobus á volta á casa. Abofé que o 
sufrimento precisará moito tempo 
para soterrar a má lembranza. 

Carolina dubida se terá forzas 
para volver a outra final. Dio coa 
boca pequena, consciente de 
que o berrinche acabará cando 
valva a temporada e Balaídos 
teña novamente dias memorá
beis. Ten claro que a data do 30 
de Xuño de 2001 vaille deixar 
unha cicatriz, obviamente coa 
forma en zigue-zague da xoga
da do tanto de Mostovoi. • 
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'Esto 
e~ España' 

A inda fa ltaban tres horas e 
média para C]);le o partido co, 
mezase e os áledaños do Está, 
dio Olímpico de Sevilla xa es, 
taban absolutamente ateigados 
de siareiros célticos e zaragocis, 
tas. Amasando ergueitas as 
bandeiras e simbolos das suas 
equipas e entrecruzando os be, 
rros de apoio aos seus colores, 
mesturados e fa lando entre 
elas, ambas as afeizóns estaban 
dando un exemplo de rivalida, 
de pacifica e ben levada (como 
xa ocurrira na final do 94) que 
axiña se tran formaba en so, 
lidariedade cando habia que 
compartir a auga ou os refres, 
cos para combater o inferno 
dos cuarenta graos dun calor 
abafante que tampouco era 
quen de provocar tensións ou 
momentos de agresividade. Só 
a imaxe medieval e provocado, 
ra dos policias a cabalo circu, 
lando no rnédio desta festa co, 
lectiva do deporte e das xentes, 
alteraba un horizote inzado de 
armonia. Esta preséncia arma, 
da, explicada ali para impedir 
as presuntas alteracións da or, 
de pública, representa a proba 
máis evidente de que a asistén, 
cia masiva e onipresente destas 
chamadas forzas da orde nestes 
escenários deportivos de claro 
carácter lúdico e festivo(sem, 
pre na súa orixe pacíficos) ser, 
ven para xustificar, coma unha 
sorte de coartada, un recurso 
máis do poder no momento de 
aplicar o seu dominio intimi, 
datório e disuasório noutras 
paisaxes máis perigosas para o 
sistema. Esa é a razón de fundo 
e esencial que explica o vello 
aserto de que cando non média 
provocación contra o poder es, 
te é quen decide provocala. E 
eso foi o que sucedeu precisa, 
mente diante dos meus ellos. 

Uns minutos antes de comezar 
o encentro, na fila inferior da 
bancada na que eu estaba, un 
rapaz, siareiro do Celta, via 
como se abalanzaban contra el 
dous policías. Un deles fa lába, 
lle ao ouvido visibelmente al, 
terado. O rapaz calaba men, 
tres gardaba nerviosa e apresu, 
radamen te un h a bandeira. 
C ando a po li c ía ma rchou, 
achegueime ao siareiro e pre, 
gunteille que pasara: "Nada 
-respostourne- que me pre, 
guntaron de onde era a ban, 
deira e que significaban esas 
cores. Eu díxenlles que era a 
bandeira de Portugal. Entón, o 
que parecia que mandaba dí, 
xome: "Retire esa bandera. 
Aqui nada de banderas de Por, 
tugal. Esto es España". 

Nese mesmo momento na 
pantalla electronica do está, 
dio oferecíase un plano xeral 
das bancadas. Estaban toman, 
do a zona dos siareiros do za, 
ragoza . Ali, timidamente, 
vianse ondear tres bandeiras 
de España. + 
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Portugal vive a mais funda crise económica e política da última década 
. . ~ 

Guterres poderia antecipar as elei~óes para o Outono 
-0- GON«;:ALO NUNO DE FARIA 

O que se passou há uma se
mana no Parlamento portu
gues com a discussáo e res
pectiva aprova~ao de um 
or~amento rectificativo para 
2001, dá para perceber ou _en
tender o tipo e género de 
pessoas que lideram, em ter
mos de execw;áo política, o 
Estado-Na(:áo aqui mesmo 
ao lado ou - e por outras pa
lavras - a constata~ao de uma 
desorienta~ao política des
norteada e completamente a 
mer~e das circunstancias. 

O primeiro-ministro, António Gu
terres, nunca mentiu tanto em 
tao pouco tempo e situac;oes, 
deixando o cidadao comum por
tugués incrédulo e atónito peran
te quem tem responsabilidades 
públicas de governac;ao. Com o 
país a debater-se com urna das 
crises económicas mais peno
sas desde a implantac;ao do re
gime democrático, o govemo so
cialista - 1999-2003 - transfere 
para o arrefecimento da conjec
tura económica internacional a 
causa de todos os males que 
ocorrem em Portugal, nesta 
área, numa tentativa desastrada 
de esconder a sua verdadeira in
capacidade de gerir e conduzir 
os assuntos públicos do país. 

' Sampaio, na expectativa 

Foi o descalabro e a desbunda 
totais. Nunca tal se viu ( e mais 
se ouviu ... ) no Portugal pos-Abril 
74. Guterres que, a despeito de 
católico-praticante, nao tem o 
dom da ubicuidade, jamais pode
ria estar, simultaneamente, na 

- presidencia da República (dando 
conta dos novos ministros) e no 
Parlamento a defender com os 
seus ministros (alguns já substi
tuídos) a proposta rectificativa 
dos gastos do Estado. Apesar de 
tantas evidencias, António Gute
rres negou qualquer rela9áo do 
seu encentro com Jorge Sam
paio, presidente da República, 
com o afastamento de ministros, 
justificando a sua reuniao de tra
balho com o supremo Magistrado 
da Na9áo com a realizac;áo, em 
Lisboa, de mais urna cimeira da 
Internacional Socialista (IS) em 
que participaram, entre outros, o 
palestiniano Yasser Arafat e o is~ 
raelita Shímon Peras. 

Depois de um orc;amento de 
Estado aprovado em condi96es 
falseadas, grac;as a indisciplina 
partidária de um deputado da 
Direita (Partido Popular), que 
trocou a importancia dos gastos 
e receitas para todos os portu
gueses em prol de urna fábrica 
e marca de queijos, o resultado 
foi este: o Governo de Lisboa 
viu-se obrigado a apresentar na 
Assembleia da República um 
documento rectificativo para o 
ano económico em curso, con
cretamente no que respeita aos 
gastos públicos. E foi o que se 
passou com a discussáo no 
Parlamento, cuja desenrolar 
deu urna péssima imagem do 
tal Estado. 

António Guterres chegou ao Palácio de Sáo Bento en Outubro de 1995, para ser re-

Saído das elei96es de Outubro 
do 99 este governo presidido pe
lo socialista António Guterres 
mais parece urna autentica re
cauchutagem permanentemente 
ao dispór da Direita . portuguesa. 
Daí que, e o que se afirma é reti
rado do senso comum, António 
Guterres muito difícilmente che
gará ao fim do mandato (2003) 
para que foi eleito. Para Setem
bro ou Outubro próximos os por
tugueses poderáo ser confronta
dos Gom elei96es antecipadas 
ou, apesar das reticencias de 
Jorge Sampaio em aceitar a al
ternativa, com um govemo de ini
ciativa presidencial. No estado 
em que estáo as coisas a conti
nuac;á.o destes socialistas na con
duc;·ao dos negócios do Estado 
torna-se insustentável. · P:ortugal 
está mergulhado, presentemente, 
r:iuma crise económica profunda. 
A incompetencia e a nítida inca
pacidade de lideranya do primei
ro-ministro se deve o facto. E os 
portugueses reclamam, de Norte 
a Sul dq país, a interven9ao do 
chefe do Estado.+ 

eleito en 1999. - · 

Com urna remodelac;á.o govema
tiva (substituic;áo de ministros) 
preparada há mais que tempos, 
António Guterres negou, ali e de 
cabo a rabo no día 28 ou início 
do debate, semelhante propósito 
ou intenc;á.o de remodelar o elen
co do execuitivo, a despeito de 
aparecerem na lmprensa, vários 
días antes, os nemes dos desti
tuídos (Economía e Finanyas, 
Saúde, Defesa Nacional, Edu
cac;áo, Cultura ... ) e de alguns 
dos novos ministros. No dia se
guinte, Sexta Feira 28, urna Tv 
privada mostrava, logo pela 
manhá, o primeiro ministro no 

jta do TetnP0 
Colección Fro .. , .. 

Palácio de Belém (residencia ofi,,. 
cial do Chefe do Estado), exacta- 
mente na altura em que reco
mec;ava no Parlamento a dis
cussáo, análise e respectiva 
aprova9ao (desta vez com o 
apoio da bancada social-demo
crata) do referido oryamento' rec
tificativo e a ser defendido, GOm 
a ausencia de António Guterres 
no Parlamento, por ministros 
que, e de acordo com as noticias 
das rádios e televisoes, já náo 
constavam da lista da remode
lac;ao ministerial que o primeiro 
ministro entregara, nessa manha, 
ao presidente da República. 

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 reis 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. 
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Aralar confirma que 
non se unirá a Batasuna 

O partido político basco de es
querda nacionalista Aralar, de
cidiu non participar do proxec
to Batasuna, no que se refun
daron as antigas Herri Batasu
na e Euskal Herritarrok (EH). 
Nunha asamblea xeral, esta 
organización determinou que a 
nova organización non está 
deseñada para defender os in
tereses dos pequenos grupos 
e prefire manterse á marxe e 
loitar por unha esquerda abert
zale alternativa. Este partido, 
con base en Nafarroa, princi
palmente, decidirá nos próxi
mos dias se retira os seus car
gos eleitos con EH cara ao 
grupo mixto ou mantén a 
situación actual até as vindei
ras eleicións locais. Aralar 
avoga por unha solución nego
ciada do conflito basca e unha 
trégua definitiva da ETA. Nas 
suas filas destacan históricos 
nacionalistas como Julen Ma
dariaga, lñaki Aldekoa, Pablo 
Muñoz ou Patxi Zabaleta. + 

Zapatero avoga 
por un socialismo· 
'heterodoxo e mestizo' 

O secretário xeral do PSOE, 
José Luis Rodríguez Zapa
tero propuxo un profundo 
cámbio de ideas e valores 
dentro do seu partido para 
fuxir da ortodóxia e procu
rar unha nova maneira de 
facer política de esquerdas. 
Para Zapatero, a sua inten
ción non é dar un xiro ao 
centro, "porque para nós 
iso supón dirixirnos cara á 
direita", senón un ha 
adecuación rápida "ás 
demandas da realidade". O 
líder socialista pretende que 
a ideoloxia de esquerdas 
non acabe sacralizada nen 
crie "as suas próprias inqui
sicións". O PSOE non quere 
oír falar da Terceira via se
nón dun socialismo "mesti
zo, sometido ao contraban
do de ideas con outras ideo
loxias, que non formule un 
paraíso senón que manteña 
o compromiso coa cidada
nia e a liberdade." • 

A Generalitat considera 
esaxerada a represión 
contra a Marcha 
antiglobalización 

O conseller catalán de Interior, 
Xavier Pomés, recoñeceu que 
a actuación policial durante a 
manifestación contra a globali
zación do pasado 24 de Xuño 
en Barcelona foi esaxerada. 
Parnés declarou que todas qS 
autoridades competentes de
ben buscar os xeitos de 
formularen unha estratéxia di
ferente na orde pública cando 
se trata de marchas coma es
ta. Naquela manifestación, a 
policia cargou indiscriminada
mente e feriu a várias dúcias 
de persoas. Ademais, as 
organ¡zacións convocantes 
denúncian que axentes de 
paisano cometeron actos 
vandálicos. O conseller 
salientou que as relacións co 
ministro do Interior e a dele
gada do Governo son moi bo-
as, mália todo.+ -. 
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O governo iugoslavo percibiu 600.000 millóns de pesetas a cámbio da extradición 

O caso Milosevic converte o Triburial Penal 
Internacional nun apéndice da OTAN 
-0- CÉSAR LORENZO GIL 

A primeira xornada do xuízo 
que o Tribunal Penal Interna
cional de Hague abriu contra o 
ex presidente iugoslavo Slobo
da n Milosevic, serviu para 
comprobar que esta institución 
carece das mínimas caracterís
ticas para facer xustiza e actua 
máis ben coma un organismo 
ao servizo dos intereses nor
tea me rica nos naquelas re
xións do mundo nas que que
re impoñer os seus inte_reses. 

"As acusacións son falsas. Este 
tribunal non ten nengunha lexi
timidade. Vostedes, xuíces, só 
tentan encubrir os crimes que a 
OTAN cometeu en lugoslávia 
en 1999". Estas foron as pala
bras que Slobodan Milosevic 
dirixiu durante a sua apresenta
ci ó n ·diante do tribunal. Sen 
avogado, utilizando o sérbio e o 
inglés con frialdade. Convenci
do de que é vítima dun xogo de 
alto poder que comezou hai 
máis de dous anos, cando os 
Estados Unidos decididiron po
ñerlle fin a un dos poucos go
vernos,que dixo non aos planos 
ocidentais para repartir os bo
tins do leste de Europa. 

A encarregada de comandar as 
acusacións contra o ex presi
dente iugoslavo é a fiscal Carla 
del Ponte. No seu informe, 
acusa a Milosevic de mandar 
-matar máis de 500 albanokoso
vares durante 1999 e abrigar a 
saír das suas casas a máis de 
700.000 persoas mediante prá
ticas de saqueo, intimidación e 
tortura. No groso volume deste 
caso, Del Ponte afirma que a 
cúpula que governaba a Fede
ración iugoslava daquela, pre
parou a conciéncia o conflito 
do Kósovo, para abrigar a mi
noria albanesa a fuxir do país e 
evitar asi que o seú poder de
mográfico acabase reflectido 
no nível político. 

Segundo moitos expertos inde
pe nde ntes, que incluso foron 
chamados polo Tribunal Penal 
Internacional para apresenta
ren as suas conclusións, as 
acusacións non están tan _cla
ras. Os supostos restos do xe
nocídio sérbio no Kósovo non 
dan aparecido na magnitude 
prevista. Moitos dirixentes da 
guerrilla albanesa (UCK), reco-

. ñeceron que ordenaron a eva
cuación de moitas aldeas vo
luntariamente, ao tempo que in
cendiaban todas as proprieda
des. A causa deste comporta
mento era a necesidade de 
chamar a atención da opinión 
pública sobre o seu problema 
nacional. Sen ventos de guerra 
e caravanas de refuxiados non 
se pode pedir axuda interna
cional. Estes informes, final
mente desestimados, incidiron 
na vontade negociadora, desde 
o comezo do conflito, de Milo
sevic, a via de comunicación 
permanentemente aberta con 
Moscova e Washington, o ofe
recimento de colaboración para 
rematar coa guerra, ainda an
tes da intervención aérea da 
OTAN, en Maio de 1999. 

Milleiros de persoas manifestáronse nas ruas de Belgrado en contra da extradición de Slobodan Milosevic, na foto pequena. 

O ~ado máis sospeitoso do ca
so Milosevic é a data da sua tra
mitación. Del Ponte emitiu a or
de de captura contra o ex presi
dente xustamente no contexto 
da guerra do Kósovo, ainda que 
unha gran parte do seu informe 
se retira a crimes supostamente · 
cometidos nas guerras de Croá
cia e Bósnia, que remataran vá
rios anos antes. 

Solana, exculpado 

Os crimes da OTAN dos que fa
lou Milosevic diante do tribunal 
non existen, segundo este orga-

nismo e todos cantos dependen 
das Nacións Unidas ou dos Es
tados Unidos. A penas existen 
investigacións, tora dos círculos 
da esquerda e da própria lugos
lávia, sobre os efectos da inter
vención armada norteamericana 
sobre o país. As cifras de martes 
son, oficialmente, incluso supe
riores ás causadas polo governo 
iugoslavo. Fica por saber como 
afectará o uránio retardado á po
voación civil, alén de que os da
nos materiais son ben superio
res ao diñeiro que-o presidente 
Vojislav Kostunica, recibiu por 
permitir a entrega de Milosevic. 

O tramo final da caza do ex pre
sidente tivo dous protagonistas. 
O próprio Kostunica, que non 
era partidário de extraditalo, so
fre nas suas carnes o descon
tento popular polo seu encarce
ram e nto, ainda que sabe que, 
se quere manter a cabeza no 
governo, deberá aceptar o novo 
statu qua imposto por Ocidente 
en Belgrado: 

O presidente da República fede
rada de Sérbia, Zoran Djindjic, 
auténtico responsábel da mar
cha de Milosevic, é o novo "ca
balo gañador" na axenda da 

CIA. Este xesto de amizade ca
ra aos novos donos do país, po
de reportarlle grandes gaños no 
futuro. Xa se fala de que este 
seu apoio valeralle un novo in
vestimento estadounidense (xa 
pagaron 600.000 millóns de pe
setas) e o estabelecimento de 
relacións directas co seu partido 
para favorecer a sua ascensión 
á presidéncia federal. Kostunica 
xa treme no seu trono. 

Finalmente, tras máis de dez 
anos de inestabilidade nos Bal
cáns, a escisión da antiga lu
goslávia en cinco novos estados 
-amais do estátus de protecto
rado no Kósovo e as ameazas 
constantes de independéncia en 
Montenegro- é un feito consu
mado. Segundo o estudoso bel
ga Michel Collon, o esgazamen
to do vello país dos eslavos do 
sul é consecuéncia directa da 
negativa dos socialistas de Milo
sevic a permitiren que as gran
des transnacionais atravesasen 
o seu país cun gran oleoduto 
procedente do Cáucaso. "Os es
tadounidenses prefiren que es
tean no poder as máfias cós go
vernantes fachendosos da sua 
história e leais ao seu próprio 
povo", explica.• 

Os que nunca serán xulgados baten risada 
Mentres que os grandes mé
dios festexan o xuízo a Milose
vic, os Estados Unidos seguen 
dicíndolle non á criación dun 
novo Tribunal Internacional, 
nacido do consenso de todos 
os países e lexitimado como 
fonte de direito internacional. A 
idea. parécelles horrenda ás 
autoridades norteamericanas 
porque suporia o final da sua 
prática criminal nas relacións 
externas. 

No espello roto da história fica
rá a imaxe dun presidente que 
se converteu en ditador non 
por vontade própria coma Fuji
mori, no Peru, senón por impo-

sición da prensa mundial, inca
paz de recoñecer que, mália 
todos os defectos que puidese 
ter o seu mandato, chegou e 
marchou do poder por vontade 
popular .. 

Entrementres, os que nunca pi
sarán este tribunal estarán ba
tendo risada. O enxuizamento 
a Pinochet, en Chile, segue na 
corda frouxa, o ex ditador 
guatemalteco Ríos Montt pre
sume en público dos seus asa
sinatos e o réxime militar que 
governa lndonésia segue a asi
nar acordes comerciais con to
das as poténcias do mundo. A 
cousa está moi clara, da lista 

dos acusados por Ahistia Inter
nacional de atacaren os direi
tos humanos, os únicos real
mente culpábeis son o cubano 
Fidel Castro, o iraqui Sadam 
Hussein e o norcoreano Kim 
Yong-nam. 

Outros dirixentes, como Teodo
ro Obiang, de Guinea Ecuato
rial; Leonid Kuchma, de Ucrá
nia ou o rei Fahd, de Arábia 
Saudita, son simplemente ada
ís da democrácia. Que llo pre
gunten ao israelita Ariel Sha
ron, con máis mortes confirma
das por el mesmo que tres ve
ces o f!Úmero manexado para 
Milosevic.t 

5 DE XULLO DE 2001 

Un xuíz procesa 
e dita prisión preventiva 
para Ménem 

O xuíz federal arxentino Jorge 
Urso decretou o procesamento 
e prisión preventiva para o ex 
presidente do país, Carlos Mé
nem, ao considerar que partici
pou activamente nunha organi
zación criminal que lle vendeu 
armas a grupos armados en 
Ecuador e Croácia durante o 
seu mandato (1989-1999). Se
gundo as investigacións xudi
ciais, Ménem e vários dos 
seus ministros asinaron unha 
série de decretos para vencie
ren 6.500 toneladas de armas 
a Venezuela e Panamá, mais 
estas acabaron desviadas nos 
outros países anteditos, países 
que neses intres soportaban 
embargos intemacionais. Con
tra a afim1ación dos avogados 
de Ménem, que o consideran 
vítima dunha trama dos seus 
ministros, Urso confirmou 
que o ex presidente era a ca
beza vis íbel da rede de ven
da de armas.+ 

O IRA só entregará as 
armas cando se reforme 
a policia norirlandesa 

Logo da demisión do até 
agora primeiro ministro da 
autonomia de Irlanda do 
Norte, David Trimble, os 
unionistas volveron culpar 
do parón no proceso de 
paz ao IRA e ao seu brazo 
político, o Sinn Féin. Mais o 
presidente da comisión de 
desarme, o.xeneral John de 
Chastelain, acusou da crise 
tamén aos grupos orangis
tas, que seguen sen entre
garen as armas. Desde o 
IRA, garántese que a vonta
de deste grupo é acelerar o 
proceso de desarme, mais 
só cando se cumpran as 
condicións pactadas nos 
acordos do 6 de Maio de 
2000. "Só cando se reforme 
a pollcia norlrlandesa, se 
desmilitarice o paf s de sol
dados británicos e se lle 
delxe traballar ao novo go
verno, poderemos cumprir 
as nosas promesas", expli
caron fontes do IRA.• 

Israel confirma que 
pretend~ eliminar 
os dirixentes de Al Fatah 

Os xomais israelitas difundiron 
nas últimas horas informacións 
que confirman que o servizo 
secreto hebreo (Mossad), can
ta con dados persoais moi es
tensos para proceder á 
eliminación selectiva de todos 
os dirixentes do partido político 
Al Fatah, ao que pertence o lí
der palestino, lasir Arafat. Se
gundo estas notícias, o 
Mossad non s6 ten unha lista 
de persoas senón que xa perfi
lou a maioria dos modelos de 
atentado que precisaría para 
acabar con 30 políticos e mili
tares árabes. Este anúncio 
chega ao tempo que o ministro 
de Asuntos Exteriores de Tel 
Aviv, Shimon Peres, ameazou 
con demitir do govemo do 

· ultradireitista Ariel Sharon, ao 
se poñer en dúbida a validez 
do alto ao fogo para procurar 
entendimento cos palestinos.• 
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Javier Orozco Peñaranda, sindicalista colombi'ado exiliado 

'Repsol, British Petroleum e Occidental, 
ordenan ri1ortes, pagan mercenários e 

combaten aos labregos do Arauca' 
-0- GUSTAVO LUCA 

Javier Orozco Peñaranda, dirixente sindical do Instituto Colómbiano de Reforma Agrária 
e membro do Consello Nacional de Organizaciones Campesinas (CNC) traballou os tres 
últimos anos no Comando Nacional Unitário, unha coordenadora das centrais obreiras 
para a unidade de acción sindical entre asalariados, pequenos proprietários. e labregos 
sen terra. Como consecuéncia do incesante axexo sobre os sindicalistas en Colómbia, 
Orozco pasou primelro á clandestinidade e despois fuxiu do país en Xaneiro deste ano. 

Quen fal emigrar aos sindica
listas en Colómbla? 

A alianza entre latifundistas, nar
co-traficantes e exército, dunha 
parte, e do Estado e as trans-na
cionais doutra. A primeira, per
segue, sinala e asasina. Os da
dos confirman que Colómbia é o 
país do mundo no que é máis 
perigo ten exercer os direitos de 
asociación sindical. O 80% das 
violacións de direitos contra sin
dicalistas cométense en Colóm
bia e destes a parte grande co
rresponde ás forzas do para-mi
litarismo. Hai poucas semanas o 
xefe para-militar de Colómbia 
declarou obxectivo. militar a to
dos os sindicalistas. Dez mil ca
dros sindicais están en perigo e 
pediron protección ao Governo. 
Pero a ofensiva non é só contra 

o movimento sindical senón que 
busca descabezar o movimento 
agrário e indíxena e de resistén
cia urbanos. De 40.000 homici
dios que houbera o último ano, 
4.000 polo menos tiveron claras 
motivacións políticas. A outra 
ofensiva ven das trans-nacionais 
e do Estado, No caso da British 
Petroleum e da Occidental, os 
territórios nos que queren explo
rar e extraer petróleo, son pre
viamente arrasados por bandas 
de para-militares amparados po
lo exército regular. Estas compa
ñías, incluida Repsol que opera 
na área de Casanar e Arauca, 
ordenan mortes, pagan merce
nários e combaten .a resisténcia 
das comunidades campesiñas. 

Cal é a relación entre os ob
xectivos dos para-militares e 

os do Plano Colómbia dos 
norteamericanos? 

Están relacionados no espazo 
xeográfico e en planos concre
tos. Falamos do Plano Colómbia 
na sua primeira etapa que é un
ha intervención no departamento 
do Putumayo, na extrema entre 
o Ecuador, o Brasil e o Perú, que 
ten como obxectivo desterrar ás 
comunidades labregas, algunhas 
delas adicadas ao cultivo de co
ca e mapoula. A escusa é erradi
car aos narcos, mais as fumega
cións de cultivos e os despraza
mentos masivos buscan seiscen
tos millóns de barris de petróleo 
no Putumayo, oitenta e cinco mil 
millóns de li~ros de gas e xaci
mentos de ouro, cobre e amianto 
que son dun interese claro para 
empresas relacionadas con Citi-

bank e a transnacional Novartis 
interesada pola bio-diversidade. 
En concreto o Plano Colómbia 
expulsa a ferro e fouce a labre
gos e indíxenas patra liberar as 
terras nas que van intervir as pe
troleii:as, as empresas do gas e 
as transnacionais que manipulan 
reservas biolóxicas. Para a se
gunda etapa están previstos no
ves territórios con reservas de 
gas e minarais, que tamén serán 
invadidos polos para-militares, 
supostamente para loitar contra 
os narcos, defender o Estado de 
direito e defender os direitos hu
manos, que son os obxectivos 
declarados do Plano Colómbia. 

A coartada de loitar contra os 
cultivos da coca é moi pode
rosa. 

Nos países ricos dase un aumento 
do consumo de drogas na mocida
de. Nos países produtores, como 
é o caso de Colómbia e outros paí
ses da área andina, a ameaza son 
os sistemas históricos nos que a 
apropriación da terra faise de ma
neira violenta. Ora os planos de li
beralización castigaron o agro con 
planos de liberalización que creba
ron as economias do campo, inclu
so as empresariais. Comprende
mos que os países desenvoMdos 
estean sensibilizados polas drogas 
e queremos informalos. Nos paí
ses do terceiro mundo están preo
cupados polas condicións mate
riais que obrigaron aos labregos a 
sementaren algunhas áreas de co
ca. A loita contra o narco-tráfico é 
unha pantalla. Non pode ser que 
leven trinta anos falando de loita 
contra a droga sen que houbera 
avance nengun. A política de Ri
chard Nixon produciu incremento 
dos cultivos de coca, mapoula e 
cannabis, un incremento de de
manda e da oferta de sustáncias 
químicas psico-trópicas. Nunca foi 
verdade o interese dos Estados 
Unidos de loitar contra a droga 
porque ese é un xigantesco negó
cio capitalista, non dos países po
bres. O 90% do gaño do comércio 
da droga, que é de 800 millons de 
dólares netos ao ano, fica nos ban
cos norteamericanos, do suleste 
asiático, suizos ou mesmo espa
ñoís. Apenas unha porcentaxe in
ferior ao 10% chega aos países 
produtores e desta cantidade me
nos do 1 % aos agricultores. Os 
bancos e os grupos de presión 
norteamericanos benefícianse da 
enorme masa de capitais do co
mércio da droga. Coidamos que 
hai que defender a idea da legali
zación, de xeito que deixe de ser 
un negócio e que o valor acrecen
tado asociado á proibición. Rema
tado o negócio e visto o o proble
ma desde un enfoque universal, 
de países produtores e consumi
dores e cunha série de medidas 

~ sociais coma a reforma agraria no 
< caso de Colómbia coa entrega da 

terra aos que a traballan e a limi
tación da propriedade semi-feu
dal dos terratenentes. Combatir o 
prqblema das drogas con defo
liantes é como pensar que se po
de rematar co problema do alco
lismo fumegando a Rioxa. Non 
ten sentido. 

Que ten de nova a actual polí
tica dos Estados Unidos para 
Latinoamérica? 

Norteamérica xoga co continente 
Sul un papel de axitador de.con
flitos. Promove guerras e despois 
fai negócio .coa reconstrución 
das infraestuturas que eles mes
mos derrubaron. Nos anos 60, 
os' Estados Unidos ordenaron o 
bombardeo de áreas agrícolas 
no Sul do departamento de Toli
ma e os labregos tiveron que ar
marse. Asi naceron as FARC, 
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como resposta a unha agresión 
norteamericana que se chamou 
LASO (Latín American Security 
Operation). A partir de aqui os in
tereses norteamericanos en Co
lómbia quedaron moi á vista, so
bre todo o do petróleo. Hoxe hai 
un proceso de paz que ten duas 
características: vai a un paso 
lento que non se corresponde 
coa velocidade do conflito, por 
unha táctica de guerra da Casa 
Branca. Vese que os norteameri
canos non permitirán que os co
lómbianos toquen intereses es
tratéxicos en Colómbia nen co 
conto da paz nen con outra es
cusa: non pode negociar os inte
reses da multinacionais petrolei
ras; nen os dos terratenentes, 
que non queren volver a terra 
que roubaron. Norteamérica ofe
rece unha paz dos vencidos, e 
quer que o pavo entregue o que 
gañou na loita social. 

Toda a área Andino-Amazóni
ca está en pé de guerra. 

Váiselle das mans aos Estados 
-Unidos a pasos axigantados. A 
mobilización é permanente. Os 
indíxenas da CONAIE, no Ecua
dor, opóñense a dolarización; a 
resposta á globalización no Brasil 
é o Movimento dos Sem Terra; o 
proceso venezolado está fora da 
axenda do Fondo Monetário e 
aos norteamericanos preocúpa
lles a voz venezolana dentro da 
Organización de Países Produto
res de Petróleo. O Plano Colóm
bia é de guerra, non de paz: que
ren afondar na guerra suxa e 
complicar ainda máis a saída po
lítica negociada. Un atentado con 
colar-bomba perto de Bogotá, 
atribuido ás FARC, puxera en pe
rigo as negociacións coa guerri
lla, pero despois souberamos que 
o atentado tora da CIA. Aseguro 
con toda responsabilidade que 
non hai interese por parte dos 
norteamericanos nun proceso de 
paz en Colómbia, porque afecta
ria aos seus intereses. 

Non hai perigo dunha nova 
partición do mapa de Colóm
bia, como a que forzaron os 
Estados Unidos con Panamá 
hai cen anos. 

En 1901 os norteameircanos le- -
varon a área de Panamá e cen 
anos despois Colómbia corre o 
risco de dividirse e o seu territó
prio de 1.114.000 quilómetros ca
drados ficar dividido. Pero hai ou
tros paralelos: en 1928, a United 
Fruit Company fixo que o exército 
Colombiano esmagara aos obrei
ros do banano en Ciénaga (Mag
dalena) e hoxe de mans de trans
nacionais con moita máis tecnolo
xia e poder que a UFC eses mes
mo intereses finanzan masacres 
de traballadores. O capital nortea.: 
mericano está afeito a finanzar 
guerras como no seu momento a 
de Guatemala e Honduras e ago
ra pagando asesinatos relaciona
dos co petróleo, o carbón, o ni
quel, o estaño, ou o ouro. Se Nor
teame rica foi quen de facer a 
guerra contra Iraq e agredir outros 
povos do Golfo, qae impedirá que · 
veña unha agresión contra Co-
· 16mbia, Brasil, Ecuador e Vene
zuela que proveen unha parte im~ 
portante do petróleo que consu
men? Os militares norteameri
canos que govemarán estas ope
racións serán o xeneral James 
Soligan, que dirixe a política eco
nómica de 36 nacións; o xeneral 
Keith Hubbert, que dirixira as ma
sacres do Salvador en 1987; o 
xeneral Peter Pace, veterano do 
Vietnam, que dirixira a invasión 
de Somália. A plana maior dos 
xenocidas terá a encarga de diri
xir o Plano de Paz en Colómbia. • 

,,, 
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O diário El País 
informa sobre o libro 

· no que Ana Botella 
comenta con 

1 moralina, un por un, 
1 un grupo de contos 
1 clásicos nun groso 
1 volume no que os 
1 direitos de autora son 
1 para ela. Debaixo da 
1 información, coloca 1 
1 un anúncio dunha 
1 cadea de axéncias de 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

viaxes cunha 
promoción de 
desCONTOS. Para 
que digan que o Pais 
tenlle mala lei á 
muller de Aznar. 

A cadea de venda de 
roupa Blanco 
obriga ás suas 
depender.itas a 
mercar sete 
conxuntos de vestir 
da p·rópria tenda para 
levar como uniforme. 
lso si, véndellos en 
cómodos prazos. 

Globófobos é o 
novo termo acuñado 
polo Diário 16 contra 
os detractores da 

1 globalización. 
1 Criaturiñas, cando 
1 esperan a colgarlles 
: os cualificativo de 
1 
1 
1 
1 
1 

etarras? 

É loábel o intento da 
esquerda · 
independentista 
por organizarse e 
superar as suas 
divisións. É lóxico 
que busque 
referentes no noso 
contorno e mesmo 
que inspire o seu 
nome noutras 
organizacións -Herri 
Batasuna significa 
Unidade Popular-, 
pero daí a copiarlle o 
anagrama a Euskal 
Herritarrok ... ! • 

sanitaria pendente 
en Galiza 

Dende o 1982, data na que se 
iniciou a reforma sanitaria no 
Estado español, sendo co De
creto 137 /84 no terreo da Aten
ción Primaria e consolidada coa 
Lei Xeral de sanidade no 1986; 
establecíase un novo modelo de 
atención sanitaria neste terreo, 
que é a porta 
de entrada ó 
Sistema Sani-
tario. Cal eran Dende 0 1987 
as causas 
que facían ne- non houbo 
cesaria esa oposicións para 
reforma. En 
primeiro lugar Atención 
a crise do mo
d~lo curativo, 
que · apesares 
do incremento 
do gasto sani
tario non me-
1 loraba os ni
veis de saúde 
da poboación, 
a excesiva 
dependencia 
que ademais 
ía en aumen
to, dos usua
rios con res
pecto o siste
ma sanitario, 
tamén a difi
cultade hospi
talaria para 
facer fronte a 

Primaria en 
Galiza, fronte as 
tres 
convocatorias 
feitas dende 
entón polo 
lnsalud, e outras 
tantas polo 
Servicio Vasco 
de saúde, polo 
Catalán, e polo 
Valenciana 

demanda que masificaba tódo
los servicios senón se lograba 
canalizar dende outros niveis e 
polo descontento xeneralizado 
dos traballadores sanitarios por 
diferentes causas. 

O plantexamento da reforma sa
n ita ria trataba de se asentar 
su~tituindo os vellos ambulato
rios polos novos centros de saú
de, onde a asistencia non esti
vese só centrada na atención 
médica senón que outros profe
sionais, traballadores· sociais y 
fundamentalmente os enfermei
ros/as tivesen unha contribución 
capital en temas como a Educa
ción para a saúde e o autocoi
dado, encamiñado a capacitar 
os usuarios para que señan 
máis independentes o ter os co
ñecementos necesarios sobor 
da súa doenza, e polo tanto ra
cionalicen as súas demandas. 
Tamén se estimaba axeitado 
desenrolar actividades comuni
tarias traballando os sanitarios 
coas asociacións, nos colexios 
cos mestres, nas empresas cos 
sindicatos ... , para facilitar osco
ñecementos necesarios que lles 
permitan reducir os accidentes 
laborais, impartir conceptos de 
educación en saúde dende as 
esc;olas (alimentación, sexuali
dade ... ), en resumo achegando 
a información necesaria e alá 
onde o é. Semellaba necesario . 
mobilizar os recursos comunita
rios creando grupos de autoaxu
da, que podarán chegar e conti
nuar os nosos coidados onde 
non o podemos facer os sanita
rios. Loxicamente isto implica 
unha suba dos recursos dotan
do de máis medios a eses cen
tros de saúde, pero que a curto 
prazo converterase nun aforro 
moi importante. 

Cal é a realidade en Galicia 20 
anos despois do comezo da re
forma sanitaria: os recursos non 

ANOSATERRA 
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se redistribuíron axeitadamente 
estando infradotados os Centros 
de Saúde, a asistencia segue 
estando case en exclusivo arre
dor da atención médica, non se 
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incorporou na maioría dos casos 
a educación sanitaria como acti
vidade en tódolos servicios, os 
profesionais de enfermería se
guen a estar infrautilizados adi-

está aberta ás vosas colaboracións, débense incluir o nome e apelidos. 
Os textos non deben exceder as 45 liñas. 
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cándo moito tempo a actividades 
burocráticas, non se fan activida
des comunitarias, e non se mo
bilizaron os recursos comunita
rios. En resumo estamos a talar 
de que o único cambio que se 
produciu e de nome, onde poñía 
Ambulatorio agora pon Centro 
de Saúde, pero o contido de ac
tividades segue a selo mesmo. 
Ademais nin sequera se produ
ciron as mínimas modificacións 
estructurais na maioría dos cen
tros, xa que soamente atópase 
implantado o novo modelo sani
tario en preto do 55% do noso 
territorio, sendo a porcentaxe 
máis baixa a nivel de todo o es
tado español, onde a media e 
superior o 75% de implantación 
do novo modelo. A isto hai que 
sumar que dende o 1987 non 
houbo oposicións para Atención 
Primaria en Galiza, fronte as tres 
convocatorias feitas dende en
tón polo lnsalud, e outras tantas 
polo Servicio Vasco de saúde, 
polo Catalán, e polo Valenciana. 
¿Que significa isto? , pois que 
aquel plantexamento tan bárba
ro do breve Conselleiro de Sani
dade Sr. Manuel Montero a tra
veso do seu Programa Horizon
te, no que establecía os centros 
de saúde como Areas de des
canso, que lle permitiran os pro
fesionais levar unha vida máis 
calma, estase realmente levan
do a práctica. E ¿cómo? pois 
permitindo traslados, sen convo
car oposicións, polo que a idade 
media dos profesionais da Aten
ción Primaria ano a ano vai au
mentando. Ademais os interinos 
ven como pasan os anos sen 
convocatorias de oposicións a 
vista e polo tanto o estudio nece
sario para aprobalas levase 
aprazando dende 1987 co me
noscabo da formación e polo 
tanto da calidade asistencial.• 

MANuELMAÑÁ 
(PONFERRADA) 
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O Foro da Cultura alerta da auséncia de espírito 
crítico ante os meios de comunicación 
En N ovembro analisará o xbrnalismo gal ego coa participación 
de distintos sectores sociais 

*C. VIDAL 

Existen alternativas para un di&
curso crítico? Cal ten que ser o 
papel dos intelectuais nos meios 
de comunicación? Están os meios 
intervindo nunha progresiva des
trución das culturas minoritá
rias? Son axentes da globaliza
ción? O Foro da Cultura reuniu
se o pasado dia 30 en Composte
la nunha xomada que quixo res
postar a todas estas preguntas 
nun debate que se concretará en 
N ovembro, cando os participan
tes do encontro se den cita de 
novo para afondar nas claves pa
ra a análise dos meios de comu
nicación que actuan en Galiza. 

Escritores, artistas e xornalistas na 
sua maior parte foron os partici
pantes da última reunión do Foro 
da Cultura que tivo lugar no Au
ditório de Galiza. A xomada co
mezaba coa celebración de tres 
mesas de traballo artelladas arre
dor dos eixos temáticos cultura 
mediática, cultura xornalística e 
cultura pública e coordinadas por 
Xan Bouzada e Manuel Pérez Rua 
a primeira, Luis Álvarez Pausa e 
Isaac Pér~ Vicente, a segunda, e 
Xosé Mª Alvarez Cáccamo e Luí
sa Villalta, a terceira. Unha man
chea de ponéncias e debates ocu
paron cada unha das reunións na 
sesión de mañá até dar nunhas 
conclusións que se ian poñer en 
comun na xuntanza celebrada pa
la tarde. Os coordinadores de ca
da unha das mesas foron os encar -
gados de facer públicas as princi
pai ideas aportadas nas ponéncias 
d fendidas pol participantes. 

A mesa coordinada por Xan Bou
zada e Manuel Pérez Rua de
fendeu unha série de ideas-forza 
que partian do recofiecemento de 
Galiza como "unha unidade so
cial e comunicacional" que debe 
estar alerta ante o "autoritarismo" 
imposto polos meios. Quixeron 
fuxir do optimismo pero tamén 
do pesimismo destrutivo para re
coñecer as potencialidades das 
novas tecnoloxias que, segundo 
afirmaron, son "efectivas cando 
dialogan coa cultura preexisten
te" polo que, segundo a sua alter
nativa, as novas redes autocentra
das teñen que actuar en "sinérxia 
coas redes tradicionais". 

Luís Álvarez Pausa e Isaac Pérez 
Vicente estaban á fronte da mesa 
Cultura Xomalística que, entre ou
tras causas, reparou no papel e na 
situación dos profisionais da infor
mación fronte ao poder dos meios. 
"Os xornalistas están en mans de 
empresas que queren facer rendí
beis todo ~ipo de notícias. A sua é 

' unha situación desfavorábel desde 
o ponto de vista laboral e non es
tán avalados por movimentos aso
ciativos de defensa fronte ao abuso 

. dos que rixen a8 empresas e este é 
un ¡:¡roblema real que impide a de-

Bol'T'a%ás, VillaJta, Huete, Álvarez Pousa e Pérez: Vicente antes de comezar a xomada do Foro. A. PANARO 

f!l-OCratización dos meios", afirmou 
Alvarez Pausa. Criticou tamén a 
"falta de tempo" dos novas "xor
nalistas multiusos" que impede 
achegarse á realidade por múlti
ples fontes nunha arde de causas 
na que impera o que denominou 
como "censura democrática" e 
que se pode evidenciar nun dado: 
o 90% das informacións procede 
de centros organizados ou gabine
tes de prensa. 

Lamentaron asimesmo a auséncia 
dun "pensamento crítico ao res
pe i to do funcionamento dos 
meios" e aventaron novas posibili
dades de criación de contrafluxos 
fronte á globalización por meio 
das novas tecnoloxias da comuni
cación, esperanza que se habia de 
tornar en comun nas tres mesas de 
traballo. Nunha serte de ofensiva 
fronte aos meios de comunicación 
tradicional, Álvarez Pousa avogou 
pola "coordinación entre distintos 
meios como revistas ou televisións 
locais que constituirían xuntos 
unha contra.oferta". 

Unha destrución 
que non escandaliza 

"Os meios de comunicación con
dicionan o desenvolvemento da 
cultura, transforman o modo de 
convivéncia e percepción da rea
lidade", sinalou nas conclusións a 
escritora Luísa Villalta, coordina
dora xunto con Xosé Mª Álvarez 
Cácc¡:1mo da mesa "Cultura públi
ca". "A cultura actual está trans
formando en competéncia a con
vivéncia cooperativa da cultura 
tradicional", afirmaron nun pro
ceso no que inscribiron a mecáni-

ca dos meios dentro do mercanti
lismo que "conduce a un indivi
dualismo expresivo, unha comu
nicación vertical que transforma 
o sentido das relacións humanas". 

Diante duns meios que "están ao 
servizo da globalización", Galiza 
apresenta unha po-
sición de debilida-

ticos. "Os intelectuais aparecen 
nos xornais abrindo as suas colu
nas a temas simpáticos, asumindo 
acriticamente o que o meio re
presenta", dixo, en contraste coa 
posición dos galeguistas dos anos 
vinte que, ao seu ver, entendían a 
importáncia dos meios. Xosé Mª . 

Álvarez Cáccamo. 

de, de "semiperifé
ria" dixeron, men
tras asistimos a 
unha "destrución 
patente dun patri
món i o como é a 
língua" sen que is
to produza ningun 
escándalo. Mália o 
talante crítico do 
discurso, avogaron 
por defender un 
"optimismo da 
vontade fronte ao 
pesimismo da ra
zón" que pasaría 
pola construción 
de meios galegos e 
polo aproveita-

'~istimos 
aunha 

pechou o turno de 
intervencións si
nalando que el 
non quería cola-
borar con meios 

destrución 
patente dun 
património 
como é a língua 

"belixerantes e 
autoritários" que, 
ademáis, son ex
cluíntes de discur
sos alternativos e 
mostrou a sua pre
feréncia por escre
b er en meios 
"abertos" nos que 
os seus artigas son 
lidos e discutidos 
ainda que sexa de 
xeito "minoriza
do". 

sen que isto 
produ2a nengun 
escándalo" 

mento das fisuras 
abertas, en especial, pelas novas 
tecnoloxias relacionadas coa rede. 

O debate abriuse tamén para va
lorar a participación dos intelec
tuais nos meios de comunicación, 
con claras referéncias ao camiño 
andado polos membros da xera
ción Nós: Álvarez Pausa botou 
en falta a preocupación dos mem
bros da cultura pala situación dos 
meios de comunicación e, en 
concreto, referiuse ao pouca rele
váncia que a iniciativa popular 
pola que están recollendo sinatu
ras os traballadores da CR TVG 
tivo en colunas e artigas xomalís-

Participaron no 
Foro, entre outros, Marilar Alei
xandre, Bieito Iglesias, Antón 
Baamonde, Alfonso Eiré, Xurxo 
Borrazás, Xosé Manuel Neira, 
Manuel Forcadela, Xosé López, 
Manuel Outeiriño, Ana Roina
ni, Xosé Manuel Vega, Xosé 
Luís de Dios, Mª Xosé Queizán 
ou Xosé Soengas que foron reci
bidos polo concelleiro de Santia
go, Manuel Portas. 

Segundo anunciou o artista An
xel Huete, membro da comisión 
técnica, o próximo ano o Foro 
debaterá con toda probabilidade 
arredor das institucións da arte.+ 

As viaxes de 
Kapúscinski 

~ LOIS DIÉGUEZ 

~ miña pátria? f>. miña pátria 
está ali onde chove". E un fermoso 
verso dunha canción que canta 
unha tribo da chamada África. Fa
lar de África é falar dunha mentira. 
Porque África non existe. Existen 
tribos e clans e o concepto de na
ción delimitou-se xeografica e arti
ficialmente nese continente polos 
europeus, principalmente. Ali foron 
a roubar a riqueza, como séculas 
antes fixeron os españois en Améri
ca. E non deixaron máis que pobre
za e desesperanza. Porque tratar 
hoxe de romper o estado de enfron
tamento entre os homes e mulleres 
africanos que non teñen un concep
to de nación como nós ternos, a 
curto prazo, é un imposíbel. Kapús
cinski, periodista e escritor polaco, 
pon-se a viaxar por esas terras quei
madas polo sol e pola explotación 
humana e el mesmo se surprende do 
grao de miséria que o imperialismo 
pode criar. Tal experiéncia fai-no 
profundizar nas causas palas que o 
home chega a ser o criminal por 
exceléncia, o inimigo do seu igual, e 
por que busca logo xustificacións 
para agachar o seu crime. 

/ 

~ano, o seu libro que agora co
mentamos, recolle a viaxe que en 
moitas ocasións a piques estivo de 
causar-lle a marte. Foxe das maravi
llas e das artes propriamente, nun 
intento de mostrar as variadísimas 
culturas africanas, os xeitos de vida 
e a loita por sobreviver, neutro con
ceito distinto da viaxe de moda, 
polo xeral turística, que pasa polos 
monumentos, mais non polo coñe
cimento das xentes e dos seres. Ka
púscinski responde as perguntas que 
os e as que ainda ternos capacidade 
de ver os meios de comunicación 
con moita crítica, non podemos so
ludonar con eles, porque sempre 
ocultan as razóns verdadeiras palas 
cales se producen os sucesos. No 
mellar dos casos calarán e irán á 
notícia escabrosa sen máis. As ma
tanzas duns pavos contra outros, 
tan selvaxes, as dos hutus e tutsis, as 
de Uganda ou O Congo, por que 
xurden? Son eles os que pola sua 
natureza tribal andan sempre en 
guerra e enfrontamentos? Pero se é 
asi, por que teñen a capacidade de 
repartir ese pequeno anaco de millo . 
entre os que están presentes, famen
tos todos, ou por que usan a terra en 
colectividade? 

/ 

~ano entra nesa outra categoría 
da via,xe na que a emoción é resul
tado de aguzar a sensibilidade fron
te á inxustiza. Coñecer un país, si, 
pero imediatamente ir a comprobar 
como os seus habitantes conforman 
as suas relacións con eles e coa te
rra. De onde veñen e a onde que
ren ir. Por que realizan rituais ·de 
iniciación e cal é 'o papel da muller 
nesas sociedades. Un xeito mái~ 
amplo para facermo-nos solidáy¡ios 
e comprender que a nosa cultura 
non é a única nen a máis intere
sante. E que o mundo segue a ser 
unha desfeita por causa de catro 
famílias voraces. + 
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• Bill Wyman e 
a sua nóva banda 
na Coruña 
Asegura que se foi dos Rolling 
Stones por decisión própria, o 
cal non foi ben recebido polos 
seus compañeiros Mick Jagger 
e Keith Richards. Agora Bill 
W yman fai o que lle peta, nas 
suas palabras, e chega o 
Domingo 8 de Xullo ao Pazo de 
Congresos da Coruña para ofe, 
recer un concerto. O baixista 
non ven só, arróupase cunha 
banda de veteranos músicos 
que respostan ao nome de The 
Rhythm Kings. Wyman confía 
en que este novo proxecto 
trunfe por si mesmo ao marxe 
do seu nom~ e da sua fortuna 
como _ex Rolling. • 

•Máquinas 
de-Kalandraka, 
premiado 
polo Ministédo 
de Cultura 
A obra Máquinas, ilusriada e es, 
crita por Chloé Poizaz e publica, 
da en galego por Kalandraka en 
Novembro de ano pasado, ven 
de receber o segundo prémio ao 
libro mellor editado na modali, 
dade de libros infantís e 
xuvenís. Este galardón concédeo 
o Ministério ·de Cultura.• 

• Teatro dn Aquí 
en Trintxerpe 
A comunidade de galegas de 
Trintexerpe (Pasaia), a carón de 
Donóstia, está de festas e, como 
é habitual, inclue no seu progra, 
ma actividades relacionadas coa 
cultura galega. Desta vez son os 
membros de Teatro do Aquí os 
que levan a sua obra Os Papala~ 
gui á localidade basca. A 
función ten lugar o Domingo 15 
de Xullo ás oito do serán no 
Frontón· de T rintxerpe. + 

• As cidades e 
. 

o cinema 
noCGACde 
Santiago 
Visións da cidade é o título do 
ciclo que puxo en marcha o 
Centro Galega de Arte 
Contemporánea o Martes 3 de 
Xullo e que remata o Sábado 7. 
Dirixido polo <;atedrático de ci, 
ne Anxel Luis Hueso, o ciclo· 
analiza o rol que cidades como 
Viena, Hiroshima, Nova York, . 
Roma e Beirut xogan nas histó, 
rías cinematográficas. Comezou 
Q ciclo con O terceiro home, de 
Carol Reed, e Hiroshima mon 
amour, de Alain Resnais, e 

..__ continua o Xoves 5 de Xullo 
con Manhattan, de Woody 
Allen, o Venres 6 con Caro 
Diario, de Nani Moretti, e o 
Sábado 7 con West Beirut, de 
Zaid Doueiri. • 
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. : • Luar na Lulrre, Na Lúa e Sharon Shannon no Festival de Ortigueira 
· : Esperan 50.000 visitantes. Estas 
• son as previsións dos organizado, 

res do Festival Internacional do 
Mundo Celta de Ortigu.eira, que se 
celebra os días 13, 14 e 15 de Xu, 
llo. O primeiro dia no escenário 
principal actual Kalman Balogh 
& The Gipsy Cimbalon Band, 
música zíngara chegada dos Bal, 
cáns, Moldavia e Macedónia, Va~ 
sen, cuarteto procedente da 
rexión sueca de Uppland, Tejedor, 
música tradicional asturiana, e 
Mercedes Peón, que chega a Orti, 
gueira coas boas críticas recebidas 
polo seu disco Isué. O dia 14 é o 
tumo de Sharon Shannon, unha 
das acordeonistas máis famosas de 
Irlanda, Fía na Roca, con máis de 
dez anos de história, Luar na Lu
'bre, xa grupo de referéncia no 
mundo do folk, e Oskorri, pionei, 
ros do folk en Euskadi que se 
abren a novas correntes nos últi, 
mos traballos. A última xornada 
en Ortigueira canta con La Botti~ 
ne Souriante, grupo formado en 
Canadá no ano 1976, La Bruja 
Gata, sexteto de Madrid, e Na 
Lua, que unha vez máis achega, 
rán aós espectadores os ritmos fol, 

No lúo e Sharon Shannon. 

klóricos do Sul. Todos estes con, 
certos teñen lugar no escenário 
principal, pero tamén está monta, 
do o escenario Runas para novas 
valores como Akelarre Agro Celta, 
Aira de Pedra, Druadan,. Fol de 
Canguro, Roixordo, Antubel e Ar
deUe o eixo. Estas actuacións teñen 
lugar pola tarde. Como xa é tradi, 
cional, as bandas de gaitas perco, 
rren as ruas durante os dias nos 
que se celebra o festival. Este ano 
estarán a Escola de Gaitas de Qr, 

tigueira, a Banda de Gaites del 
Naranco, a Banda O Son do Sor, 
Bagad de Nantes, Banda O Bar, 
queiro, Coldstream Pipe Band, de 
Escócia, Banda do concello de 
Verín, Banda de Gaitas Alfaia e 
Grupo Tradicional Celme. 

O festival conta cun onamento 
de 60 millóns de pesetas, das 
que o 80% aporta o concello. 
Todas as actuacións son gratuí, 
tas e hai acampada libre no pi-

ñeiral que se atopa frente á illa 
de San Vicente. O transporte 
do camping ao festival tamén é 
de balde. O festival naceu no 
ano 1978, consolidándose como 
unha cita musical multitudina, 
ria até que no ano 1987 abreuse 
unha paréntese até o ano 1995. 
Este renacemento do festival, 
no que se volea o concello, tra, 
duciuse na asisténcia masiva de 
público e na mellara das infraes, 
truturas.• 

························································································································••&~•··············· . 

•Aspaixóns 
no curso Carlos 
Gurméndez 
de Pontedeume' 
Pontedeume acolle a cuarta 
edición do curso Carlos 
Gurméndez, que se vai 
desenvolver do dia 26 ao 28 de 
Xullo baixo o título A paixón e 
os seüs modelos: os sentimentos, 
a ética, a estética e a política. No 
curso, que inclue unha visita 
ao museu Carlos Maside, 
participan entre outros o reitor 
da Universidade da Coruña, 
Xosé Luis Meilán, o delegado 
do Govemo, Arsenio 
Femández de Mesa, o profesor 
Xosé Mª Dobarro, a 
concertista Ana Vega e o 
xomalista de El País, 
Bonifacio Cuadra.+ 

•Certame 
de poemas SMS 
naXanela 
·da Cultura 
Apresentouse o 28 de Xuño no 
Kiosko Alfonso da Coruña o I 
Certame Gal.ego de Poemas SMS 
Xanela da Cultura. Este é un por, 
tal de propostas culturais auspi
ciado pola Fundación Observa, 
tório Urbano do Eixo Atlántico. 
O certame ten como espello a 
experiéncia do xornal británico 
The Guardian. Poden participar 
todas aquelas persoas que o dese, 
xen coas suas criacións, envián
doas ao número 620976379 des, 
de un móbil ou desde 
www.xaneladacultura.com. Os 
versos ao estilo dos haikus xapo, 
neses iranse publicando neste sí
tio cada día. O certame dura 15 

• Cerceda celebra a sua festa rock 
O Festival Rock de Cerceda cumpre doce anos de celebración ininte
rrumpida, converténdose nun dos festivais máis vellos da Galiza grácias 
ao traballo da asociación cultural Lucerna e ás aportacións dos empresá, 
ríos da localidade. Celébrase o dia 6 de Xullo nunha finca a carón do 
concello e, como é habitual, con entrada de balde. A partir das once da 
noite actuan o cantautor Richie Martir, o grupo de Ordes KaStomii, a xo, 
ven banda de Ourense Osiris, o folk,rock de Ruxe~Ruxe, co seu disco Non 
ternos medo, o tecno,metal desde· A Coruña de Meninhos da Rua, e Sensa-
cha, formados hai tres anos no concello anfitrión <leste festuval. Coma 
sempre, a finalidade do festival é potenciar aos novos grupos de música.• 

días e o xúri está presidido por 
Fran Alonso e composto por 
Ana Romaní, Concha Pino, Ki
ko Neves-e Xosé Ramón Ojea. 
Outorgaranse catro prémios: un 
Motorola VlOO, dous paquetes 
de libros de Xerais e un prémio 
do público dotado con guias de 
recursos de internet de Xanela. 
Na Xanela da Cultura tamén se 
irán publicando microrrelatós de 
Santiago Jaureguízar, Xavier 
Queipo, Xurxo Borrazás, Rosa 
Aneiros, Anxos Sumai, Quico 
Cadaval e Marilar Aleixandre, 
entre outros. Os SMS finalistas e 
os minirrelatos serán publicados 
posteriormente nun volume de 
Edicións Xerais. + 

•Unhacurta 
galega na final de 
Versión española 
Unha luz encendida de Alber 
Ponte foi o título galega que 
chegou á final do concurso de 
curtametraxes organizado polo 
programa de televisión V ersi6n 
española, na 2, en colaboración• 
coa Sociedade Xeral de Autores. 
Catorce curtametraxes do Esta, 
do, catro de Latinoamérica e 
duas coproducións foron selec; 
donados entre 151 traballos 
apresentados. As curtas finalis, 
tas foron proxectadas no Cine 
Estudio do Círculo de Belas Ar, 
tes de Madrid. El ojo en la nuca, 
coprodución de México e Uru, 
guai, foi a gañadora do 
certame.• 

• Cen emisións 
da audición 
N ós os galegas 
de Bos Aires 
Celébranse estes dias as cen emi, 
sións da audición radial N6s, os 

galegos--Galiza como nación, que se 
emite en Radio Ciudad de Bos Ai, 
res. Esta audición está dirixida por 
Xosé Martínez Romero e Paco Pa; 
checo, que contan cunha equipa 
de fillo.s de galego.s que difunde te-

, mas culturais, música do país e co, 
rnentário.s sobre a situación do.s 
emigrantes. Lembra esta equipa 
que as audicións galegas na capital 
arxentina teñen xa oitenta ano.s 
de história con espazos como Re, 
cardando a Galida, de Maruxa So, 
ga e Alfredo Arostegui, Galicia 
Emigrante, de Luis Seoane, ou La 
voz de Galida, co actor Fernando 
Iglesias ''Tacholas".• 

Vicente Montoto. 

• Montoto recita 
aCunqueiro 
no seu 90 . ,, . 
an1versano 
O actor e director de Uvegá Te, 
atro Vicente Montoto recita a 
Alvaro Cunqueiro o Xoves 5 de 
Xullo no Café Ópera da Coruña 
apartir das once da noite. "Cun, 
queiro na voz de Vicente 
Montoto" recolle poemas de 
Mar ao norde, Cantiga nova que 
se chama riveira, Poemas do si e 
non, Dona do carpo delgado e 
Herba aq_uí ou acolá, para come, 
morar o 90 aniversário do autor 
de Mondoñedo. Este recital uni, 
persoal e musical xirará por toda 
Galiza.+ 
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lgrexa e 
guerra civil 

Título: La pólvora y el incienso. 

Autor: Hilari Raguer. 

Edita: Península. Baréelona, 2001. 

Hilari Raguer (Madrid, 1928) é 
avogado, moll{e en Monserrat 
desde 1954. Está a dedicar toda 
a sua actividade investigadora 
ao tema das relacións lgrexa e 
sociedade. No 1978 obtivo gran
de divulgación o seu escrito "La 
espada y la cruz" sobre a lgrexa 
de 1936 1939. Autor de "Diven
dres de Passió. Vida i mort de 
Manuel Carrasco i Formiguera, 
dunha biografía de Salvador 
Rial, vicari del cardenal de la 
pau; segue a investigar nos ar
quivos persoais que comezan a 
abrirse aos investigadores, con
cretamente no de Vidal i Barra
guer, arcebispo de Tarragona 
nos anos 30-40. 

Con "La pólvora y el incienso" 
consegue Raguer a máis sólida e 
documentada história das rela
cións da lgrexa de 1936 a 1939 
cos governos da República e 
dos sublevados. Se ben quedan 
por examinar arquivos de pro
tagonistas como Gomá etc., é 
tal o volume de documentos 
publicados e revisados por Ra
guer que as suas conclusións te
ñen garantia. 

É un gozo, para os iniciados nos 
estudos universitários despois do 
50, seguir a sucesiva descuberta 
da realidade que se nos agacha
ra, grazas a autores desde H. 
Thomas até Raguer. Hoxe é tal 
o número de libros, filmes, re
portaxes sobre o tema, que so
bardan a atención. No caso es-
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pecífico do sector relixioso, Ra
guer con Alvarez Bolado acadan 
unha perfección envexábel. 

O centro da obra de Raguer está 
no capítulo sétimo: persecución 
e represión. exactamente sobre 
iso mesmo publicamos vários 
autores en 1990, e por obra da 
Fundación Ebert, ''La Iglesia Ca-

tólica y la Guerra Civil españo
la". Foi un adianto que o autor 
cita. Referente a Galiza poco 
máis encontrará o interesado, 
dado que Raguer enfia a sua in
vestigación desde o triángulo 
Catalunya, Vaticano e os pode
res republicanos e dos subleva
dos. ¿Que dicir en síntese da 
magnitude persecutória en sen-

llos territórios? Raguer observa 
c¡ue mesmo Ricardo de la Cier
va, en 1973, afirmaba que "o 
número de vítimas nunha e 
noutra zona é parecido" (p.180). 
"Os estudos monográficos van 
evidenciando cada vez máis que, 
no conxunto de Esoaña, a repre
sión branca foi bast.-ante máis 
cuantiosa que a vermella" de 
Xullo a Outubro de 1936 foi su-
perior a de calquera outro espazo 
peninsular. 

Ás xeracións 
de menos de 

. 40 anos elles 
incomprensí
bel tanta vio
léncia priva
d a ademais 
da própria da 
"Guerra Ci
vil". Este au
tor dá as cla
ves: durante 
os anos 31-
36, sectores 
intelectuais e 
relixiosos in
citaron á vio
léncia. Habia 
no país unha 
psicose de 
vinganza. 
Vexánse as 
pp. 62 e ss.: 
os atentados 
que preten
día E. Vegas 
Latapie con

Queda 
patente o 
desconcerto 
da lgrexa no 
36 dirixida 
porGomá, 
demasiado 
perta do 
integristq. 
carde al 
Segura, a 
irresponsa
bilidad e 
histórica ao 
aliñarse cun 
poder ao 
servizo da 
banca, dos 
militares e 
de escuras 

tra Azaña e intereses. 
contra o Par-
lamento ou ·a 
defensa in-
cendiária do cóengo de Sala
manca, Sr. Albarrán, do direito 
á sublevación; a dialéctica das 
pistolas invocada pola Falall{e 
asi como a acción directa de al
gunhas organizacións anarcosin
dicalistas etc. 

(Pasa á páxina seguinte) 

5 DE XULLO DE 2001 • N2:994 23 

1 conta de libros 1 

Un espazo poético 
no Oeste 
Carlos Negro construe no seu poemá
rio Far-west un espazo de reivindica
ción, pero tarnén un lugar no que os 
versos son desmiti
ficadores. Negro 
descrebe unha 
fronteiza mestiza na 
que o bardo conver
teuse nun tipo bru
to, que bebe sen 
medida e que conci
be ás mulleres como 
animais. No territó
rio dos versos de 
Carlos Negro a pátria 
redúcese en ocasións 
a "doce varóns berrando nunha ta
berna". O autor, de Lalin, xa publicara 
con Letras da Cal as laranxas de ali ba
bá. Este segundo poemário está edita
do na coleccion Ablativo Absoluto de 
Xerais.+ 

Para sáber de refráns 
"Auga corrediza non leva malicia", 
''Non hai casa que non teña a sua zu
rrumalla", "A can fraco todo son pul
gas" ou "Quen na corte se criou, 
sempre a esterco ha 
de cheirar". Non 
son só ditos popula
res, senón que ex
presan crenzas popu
lares, ás veces, e ver
dades irrefutábeis, · 
outras. Gennan 
Conde T arrío mergu
lláse de cheo neles 
no Diccionario de re
fráns, publicado por 
Galaxia. O autor dasifícaos, explícaos 
e amosa as equivaléncias noutros idio
mas. E quizais o interese deste investi
gador nacera na infáncia, cando o seu 
avó lia atentamente os refráns· que ca
da día acompañaban o almanaque.+ 

Cantos da mocidade 
O Premio de Ourense de Cantos dá o 
seu froito en forma 
de libro, nesta oca
sión cos premiados 
na edición do 2000. 
Veas verdes e catro 
contos roáis inclue 
o relato de Eva Mo
reda máis os accesit: · 
A través do corazón 
molusco, de Enni.a Pe
dreira, Caeu a noite, 
de Alberto Rodríguez, 
Paranoia, de Alba Ló
pez, e Pantomima, de Raul e Lois Pérez 
Diéguez.+ 

colección 
Demademora 
A editorial Kalandraka incrementa os 
títulos da colección Demademora. 
lgor é o título dun orixinal libro so
bre un neno que se comporta como 
un adulto e que asinan Charo Pita e 
Carmela Mayor. Dinosaurio Belisa
rio conta co texto de Pepe Cáccamo 
para unha fábula sobre a acumulación 
de poder e egoísmo que conta coas 
ilustracións de Caries Arbat. Os tra
ballos imaxinários dun pequeno son o 
centro de Os oficios de Xan, de An
tonio Rubio e Rebeca Luciani, men
tres que Marisa Núñez conta en Lu
cinda e o inspector vinagre a vida 
nun carromato coa axuda dos debu
xos de ]olio Caetano.+ 
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Brincadeira 
Revista galega de 
animación xuvenil 

N 2 17. Ano 2001. De balde. 
Dirixe: Conchi Castro. 
Edita: Federación Don Bosco de Galicia. 

Magdalena Oro, da Asociación Chavós 
reflexiona sobre o racismo latente en 
contra dos ciganos que persiste na socie
dade galega. Engrácia Vidal, pertencente 
a Mulleres Cristiás Galegas analisa a con-

dición de mu
ller nos con
textos 
ocidental, 
do Terceiro 
Mundo, no 
contexto 
católico e 
en Galiza. 
Carlos Paz 
viaxa ás 
fragas do 
Eume, un
ha das pa
raxes na-

turais máis sobranceiras 
do país. Daniel López esculca no xeito de 
manipular a opinión pública cando se fala 
de nacionalismos. Ademais, este número 
inclue fichas útiles nos traballos de ani
mación xuvenil, expficacións sobre o fun
cionamento dos ensaios no teatro ou a 
preparación de cócteles sen alcol, entre 
outros temas. + 

O olio público 
N 2 2. Maio de 2001. Prezo 300 pta. 

Na sección de literatura, as protagonistas 
son Maria Soliñq, a portuguesa Florbela 
Espanca e Martín Pou. Mónica González 
fala da história de 'O exorcista' e do seu 
director William Friedkin. En fotografía, 

destácase a 
obra de Rita 
Cerque ira. 
As entrevis
tas están 
adicadas a 
Nuria Lo
renzo, mez
zosoprano 
estudante 
noConser
vatório de 
Vigo; Na
cho Ote
ro, mimo 

e a Mónica Novegil, 
experta en temas relacionados coa muller 
e membro de Alecrin. + 

Animal 
Revista cultural 
para todas as especies 

N 2 11. Primavera de 2001. Prezo 500 pta. 
Dirixe: Francisco Macias. 
Edita: Edicións Positivas. 

Xosé Veiras explica o sistema de 
orzamento participativó que foco famoso 
no mundo enteiro o governo de esquerdas 
de Porto Alegre, ao sul do Brasil. Carme 
Vidal fala dos diários de Syra Alonso, ex
patriada e exiliada durante o 
levantamento franquista. Na sección de 
cultrural, as protagonistas son a sardiña e 
a ortiga. Dáse canta do elenco final do 
Concurso de cantos ultralixeiros, no que 
resultou gañadora a obra Noite de cans, de 
Xosé Pérez. A viaxe de Avilés de 
T aramancos a Colómbia dá pé para 
recordar a figura deste poeta. Tamén se 
inclue unha escolma de cantos populares 
de Bretaña. + 
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(Vén da páxina anterior ) 

A análise do comportamento 
da Igrexa ofid al abranxe uns 
capítulc:>s intensos. Pio XI de
nunciou a persecución verme, 
lla, pero negóulle á guerra o tí, 
tulo de cruzada, non deu cursó 
nos órganos de prensa do Vati, 
cano á carta colectiva dos bis, 
pos de 1937. Na páscua do 37 a 
tensión do Vaticano cos envía, 
dos de Franco foi tensa, Pio XI 
condenara o nacismo (coa Mit 
brenneder sorge) e o fascismo, 
documentos agachados na Es, 
paña de Franco. Pio XII foi 
máis accesíbel e acariñou o 
proceso franquista até asinar 
un concordato, 1953. 

Estuda Raguer polo miúdo as · 
relacións do episcopado co Ré, 
xime insurxente, cap. 4, 6 e 12. 
Neste cómpre ler como Franco 
vetou a Vidal e Barraguer o re, 
torno á sua sede, mentres que 
no cap. 6 analiza o significado 
dos cinco bispos que non asi, 
naron a carta colectiva do 37. 
Dos cinco, cada un por distin, 
tas razóns. 

Moi novidoso e interesante é o 
cap. 11: A república quere· re, 
concil'iarse coa Igrexa. Achega 
luz sobre Negrín e a sua política. 
Queda patente o desconcerto da 
Igrexa no 36 dirixida por Gomá, 
demasiado perta do integrista 
cardeal Segura, a irresponsabili, 
dade histórica ao aliñarse cun 
poder ao servizo da Banca, dos 
militares e de escuras intereses. 

Di P. Pres ton, no prólogo: 
"Certamente, tratábase dunha 
guerra de clases, de grandes te, 
rrateD.entes contra campesiños 
sen terr'as, de industrias e ban, 
queiros contra traballadores ur, 
banas. Era unha guerra de cen, 
tralistas contra rexionalistas li, 
berais . Tal e como demostra 
Raguer, o alzamento de Xullo 
de 1936 foi levado a cabo por 
conspiradores militares sen mo, 
tivos relixiosos explícitos. 
N engun dos seus bandos do 
pronunciamento mencionaba a 
relixión. Só despois de que o 
rápido golpe fallase tomou for, 
ma a idea dunha guerra santa 
ou unha cruzada". (p.17) . 

A dirección da lgrexa co tem, 
po aprendeu algo; foi aleicio, 
nada polo Vaticano II. Raguer 
quere subliñalo coa mencj ón 
da Asemblea Conxunta de bis, 
pos,cregos de 1971. Nela vo, 
touse a seguinte proposta: "Re, 
coñecemos humildemente e 
pedimos perdón porque nós 
non soubemos ao seu tempo ser 
verdadeiros "ministros de re, 
concialiación" no seo do. noso 
pavo, dividido por unha guerra 
entre irmáns". Obtivo este tex, 
to 137 votos a favor, 3 nulos, 
78 en contra, 19 "iuxta mo, 
dum" e 1 O en branca. Tal vota, 
ción marcou un fito histórico:" 
posteriormente, a propósito por 
exemplo das beatificacións de 
mártires da Guerra C ivrt: fa, 
louse de perdoar, pero non de 
pedir perdón, como t iveron a 
hmuildade de facer os bispos 
doutros países asumindo análo, 
gas responsabilidades históri , 
cas" (p. 405) . • 
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Cadro dunha BD de Julián D' Angiolillo. 

Historietas 
riopratenses 

Exposición: Consecuencias. Hitorieta Ar
gentina. 

Autores: Vários. 
Lugar: Casa da Xuventude de Ourense até 

o 15 de Xullo. 

A teima de Felipe Hernández 
Cava, deste lado do Atlántico, 
e de Elvio Gandolfo, doutro , 
fixo posíbel que unha mostra 
de comic arxentino aterrara no 
Estado español. E a Casa da 
Xuventude de Ourense, aberta 
a toda iniciativa relacionada 
coa banda deseñada, acolle un, 
ha exposición que nos descu, 
bre aos ·debuxantes e guionis, 
tas arxentinos. Agradecidos es, 
tán os afeizoados á novena ar, 
te, xa que por estes lares, pou, 
co se coñece a maiores do hu, 
mor de Quino e Maitena, da 
influéncia de Alberto Breccia 
e dos bos resultados do tandem 
Muñoz .e Sampayo, fuxidos da 
ditadura arxentina. 

Hai paralelismos na radiografia 
da banda deseñada arxentina 
coa do Estado español. Unha 
cabeceira, Fierros , aglutinou di, 
ferentes sensibilidades e autores 
durante os anos 80 para pechar 

no ano 1992. O seu significado 
pode equivaler ao do Víbora es, 
pañol , que subsiste tras unha 
época de esplendor hai quince 
anos. "A h istorieta xa non é al, 
go periódico, industrial, masivo. 
Sen dúbida converteuse noutra 
causa, nun pulular, nun nacer, 
desenvolver, 
se e morrer 
cada vez 
máis rápido, 
case como os 
pasos sucesi, 
vos e case 
coexistentes 
no tempo 
dun xoguiño 
de computa, 
dora" , d i o 
ar x entino 
El v io E. 
Gandol fo, 
q ue reme, 
mora cabe , 
ceiras arxen, 
t inas poste, Viñeta de Leo Arias 
r iores e efí, 
meras como Cazador, Coctel, 
Suélteme ou El Diego, focalizada, 
como non, en· Maradona. 

Conta Hernández Cava que en, 
trou na viñeta arxentina da man 
de Oesterheld, un guionista do 
que chegaban historietas nos 
anos sesenta e que os militares 
asasinaron no ano 1977. -A res, 
ponsabilidade de seleccionar os 
autores para Consecuencias fo i 

de Hemández Cava, quen quui, 
xo compoñer "un fresco dalgun, 
h as das voces máis persoais da 
historieta arxentina entre auto, 
res que t iñan de 6 a 30 anos 
cando a ditadura tocou ao seu 
fin". Ai están Dario Adanti, co, 
ñecido polo seu nena deus de El 

Jueves , El 
Marinero 
Turco, un, 
has das vo, 
ces desta, 
cadas de 
Fierros, Da, 
ni the O, 
guionista 
de televi, 
sión que 
imaxina en 
viñetas a 
volta zom, 
bie de Evi, 
ta Perón, 
Max Ca, 
chimba, 
que liderou 
a renova, 

ción da historieta nos 80, e Be, 
navidez Bedoya, mestre do gra, 
vado. Surpredente é a morea de 
mulleres que fan banda desefia, 
da en Arxentina, moitas delas 
adicadas profisionalmente ao 
deseño gráfico: Sandra Lavan, 
deira, Michele, Mariana Chiesa, 
Maria Alcobre, Maria Delia Lo, 
zupone e Daniela Kantor. • 
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Fem~n Vello nega a existéncia de crise na 
Asociación de Escritores despois da demisión de Carlos Mella 
Organizará o IV Congreso, o Galeuzca e as homenaxes a Luz Pozo e Maria Mariño 
Poucos días despois de ser reelixi
do como presidente da Aso
ciación de Escritores pola asem
blea xeral de sócios, Carlos Mella 
remitia á nova directiva a sua 
carta de demisión. O consello di
rectivo saido da xuntanza do 9 de 
Xuño repetia mandato e asegura
ba a sua permanéncia até que en 
Xaneiro do 2002 se proc;:edera á 
renovación de cargos. A demi
sión de Carlos Mella surprendia 
apenas uns dias despois de ser to
mado o acordo e será o escritor 
Xosé Maria Álvarez Cáccamo -
que deixa vacante a vicepresi
déncia- o que ocupe o posto até 
unha nova eleición que se cele
brará dentro de sete meses. 

A Asociación de Escritores en 
Lingua Galega celebraba a sua 
ascmblea xeral en Compostela o 
d ia 9 de Xuño. Da xuntanza saia 
renovada unha directiva, ante a 
auséncia de novas candidaturas, 
que tiña ao seu fronte a Carlos 
Mella, presidente desde a marte 
de Uxio Novoneyra e avalado 

Chamado Réprobo antes de se 
bautizar, Cristovo, máis importan
te pola carga s1mbólica que pala 
parte de verdade que teña a súa vi
da, era un home alto e forte, que 
tanto podía traballar no oficio 
máis pesado como tocar a lira ou 
recitar poemas. Era o clásico "cria
do para tcx:lo", símbolo, en versión 
cristiá, de servo obediente e eficaz, 
pero tamén de bondade ata no 
mesmo intre do seu martirio. 

Cantan os haxiógrafos que Cris
tovo, coñecedor da súa valfa, na 
vez de ficar conforme co primei
ro patrón que lle tocou, buscou 
ata poñer o seu oficio e maña 6 
servicio do rei máis poderoso do 
mundo. Pero cando viu como o 
seu am se persignaba cada vez 
que alguén aludía 6 diaño, cren
do que este era máis poderoso 
aínda, sa(u na súa procura con 
intención de servilo. Pero ta
mén co diaño se decepcionou o 
inocente Réprobo, cando viu 
como fuxfa <liante dun cruceiro. 

Carlos Mella. 

despois por unha xuntanza de 
sócios. O secretário e o vicepre
sidente da AELG, Miguel Anxo 
Fernán Vello e Xosé Mª Álvarez 
Cáccamo facian explícita na
quela sesión a sua vontade de 
abandoar os seus cargos e mani
festaban a necesidade de reno
var a directiva da entidade con 
novas membros. Ante a ausén
cia de candidaturas, da asemblea 
saiu o compromiso de convidar 
aos sócios a se apresentar a unha 
próxima eleición que se celebra-

rá o próximo mes de Xaneiro. 
Carro días despois a directiva re
cibia o comunicado do presiden
te Carlos Mella anunciando a 
sua demisión por "razóns perso
ais" e por "diferente interpreta
ción dos acordos da directiva" e 
o consello directivo reuníase 
con cará¿ter extraordinário o 
dia 23 de Maio aceitando a peti
ción e agradecéndolle o traballo 
desenvolvido. Sen embargo, o 
próprio Mella declaraba que 
non estaba de acordo en que a 
dirección procurase os membros 
para a sua renovación e mostra
ba o seu cansanzo polo que cali
ficou de "desinterese" dos sócios. 

"O acordo recollia que a directiva 
rematara o ano 2001 con todos os 
proxectos propostos e se compro
metia a buscar o mecanismo de 
incitar a que exista unha nova 
candidatura que renove os cargos, 
fuxindo da tendéncia a perpe
tuarse nos mesmos postos", afir
ma o secretário Miguel Anxo 
Fernán Vello, que rexeita calquer 

crise na AELG, entidade que, ao 
seu ver, ten "un futuro magnífico, 
con moitos proxectos e novas in
corporacións de sócios". A asem
blea ratificou a directiva con 1 7 
votos a favor, 7 abstencións e 
ningun en contra. Ademáis de 
Álvarez Cáccamo como presi
dente e Fernán Vello como secre
tário, a directiva ten como vocais 
aos escritores Pilar V ázquez Cues
ta, Luisa Villalta, Iolanda Casta
ño, Marta Dacosta, Francisco 
Souto e Carlos López Bernárdez. 
Momento feliz 

De "momento feliz" califica Fer
nán Vello o presente da AELG. 
"Propiciamos a renovación nun 
tempo interesante cun balance 
de resultados optimista", afirma. 
Reitera a sua vontade de deixar a 
secretaria pero pon por diante o 
seu compromiso para levar a ca
bo os proxectos do apretado ca
lendário dos próximos meses até 
que se celebre a nova eleición. 

A próxima cita da AELG será a 

San Cristovo o transportista 
E daquela abondonouno para 
buscar ó Señor que se represen
taba por medio da cruz. 

Despois de peregrinar por medio 
mundo, un ermitán explicoulle 
quen era realmente o reí dos 
reis, e como para procuralo, tiña 
que facer penintencia axudán
dolles ós necesitados. 

Home cumpridor, Cristovo asen
tou na beira dun río, onde había 
de axudar a tcx:lo aquel que lle pe
dise pasalo, como se dun mcx:lerno 
Carente se tratase, pero 6 contra
rio daquel, el axudaba a cruzar pa
ra seguir no camiño da vida, non 
para se reclufr tras a morte. 

Un dfa cadrou a pedidle os seus 
servicios un neniño, con quen 
cargou 6 lombo e, apoiado no 
caxato, meteuse 6 río. Pero a 

medida que avanzaba, a criatura 
semellaba pesar máis e as augas 
aumentaban de nivel ata facelo 
tambalear. Cando o rexo trans
portador chegou á outra beira, 
lamentouse. 

-Pesábasme como se trouxese o 
mundo enriba de min 

- T rouxeches o mundo e ó seu 
creador -respondeu o cativo-. E 
como proba de que foi así como 
cho canto, cando chegues á túa 
choupana planta o caxato e ma
ñá veralo florecido. 

Daquela, Cristovo soubo que fora 
aceptado entre os seguidores de 
Cristo e saíu a proclamar quen era 
o amo máis poderoso do mundo. 

A impresión que causaba aquel 
corpulento home, de rostro 

Marica Ccn11po 

PEDINCHE LUZ PRESTADA 

amable e agradables palabras, 
atraía ó seu carón a centos de 
persoas, polo que o gobernante 
daquela parte do mundo, un tal 
Dano, mandouno chamar diante 
de si, por ver se aceptaba fi<0ar ó 
seu servicio, propagandeando en 
favor del. E para convencelo en
cerrouno con <lúas prostitutas, 
ás que, lonxe de lle aceptar os 
aloumiños, recriminou, adoutri
nou e converteunas. 

Ofendido o gobernante, man
dou que o torturasen colocán
dolle un gorro incandescente 
na cabeza, e logo asándoo nun
h a grella; pero a súa forte 
constitución aguantou o marti
rio, polo que, Dano, desexando 
rematar con home tan desagra, , 
decido, mandou que o atasen a 
unha columna e lle disparasen 
frechas. 

fins de Agosto ou comezos de Se
tembro e levará aos escritores a 
Ribadeo a rendirlle homenaxe a 
Luz Pozo na celebración anual de 
"O escritor na sua terra". A cargo 
da asociación galega estará tamén 
a organización do próximo Ga
leuzca e, con este fin, participa
rán nunha xuntanza preparatória 
con autores bascas e cataláns que 
terá lugar en Xullo. "A leitura, os 
leitores e as leitoras" será o posí
bel lema do encontro de escrito
res das tres nacionalidades que te
rá lugar no mes de Novembro en 
Pontevedra e que analisará a figu
ra do leitor e a problemática da 
falta de audiéncia dos escritores 
no tempo actual. 

En Decembro, Vigo será a cida
de que acolla o IV Congreso de 
Escritores Galegas e, sen data fi
xa, estase a preparar unha ho
menaxe ·poética a Maria Mariño 
cunha xomada de recitais e es
tudos da sua obra que terá lugar 
no Centro Cultural Uxio Novo
neira de Lugo. • . 

FRANCISCO A.Nr. VIDAL 

E aquí ven o grande milagre e a 
proba da súa bondade. 

Non falan as haxiografías de que 
o seu carpo estivese protexido 
por ningún tipo de coiraza, senón 
que o puxeron espido, e aínda así, 
as frechas, por efecto di-~.ino can
do chegaban á súa pel, ficaban 
detidas no ar sen ousar penetrala, 
e incluso, unha delas, xirou de sú
peto e volveuse contra o gober, 
nante deixándoo cego dun olla. 

Cristovo, que a pesar da prodixio
sa fortaleza física, víase próximo á 
marte, advertiu o torturador: 

-Mañá, cando eu morra, calle 
un pouco do meu sangue, mes
túrao con esta terra que piso e 
pano nos ollos. 

Ó dia seguinte, Cristovo foi de
capitado e o seu sangue curou a 
Dano da cegueira do corpo e da 
alma, e desde aquela converteu 
todo o seu reino ó cristianismo.• 
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Nun autorretrato afirma que 
Bieito Iglesias é o pseudónimo 
de vários escritores pero sen 
embargo recoñece tamén cer .. 
tos sinais de identidade da sua 
obra. . 

Son verdade as duas causas. Pó .. 
dense "identificar cinco ou seis 
temas de fundo que aparecen do 
primeiro ao último libro como 
son a memória ferida -expresión 
que tomo de ltalo Calvino- os 
desexos contrariados, o tempo 
como perda, a violéncia como 
princípio estruturante da sacie, 
dade ... A forma de traball.ar a 
língua dá lugar a unha voz que' se 
pode recoñecer. T rátase dunha 
obra pero tamén son distintos os 
autores que escreben relatos de 
xénero ou O mellar francés de 
Barcelona ou o que elabora traba .. 
llo de prensa. Cando asina en 
Tempos N ovos teño máis en con .. 
ta ao leitor imediato en canto na 
novela non reparo nel senón 
tento expresarme e esperar que 
alguén se interese polo que fago. 

Un escritor que surprendeu 
na escrita xuvenil con A noite 
das cabras no aire e tamén re .. 
citando poesía no congreso do 
Pen Clube. 

É para combater o tédio e, ta .. 
mén dentro da narrativa, a pesar 
de ter unha unidade de fundo, 
gústame variar, surprenderme a 
min mes.mo para afrontar desa .. 
fios. Nunca cultivara o xénero 
fantástico e asumin o reto a pe, 
sar de me atopar máis cómodo 
na clave realista, case decimo .. 
nónica de Balzac ou Flaubert . Á 
fin fixen un relato sobre a me .. 
mória que se pode entender co .. 
mo unha variación de Lovecraft 
pero, en realidade, escrebo sobre 
a aculturación, a alienación e o 
proceso de colonización cultural 
que enterrou a mitoloxia popu .. 
lar galega na que me criei para 
substituila por supersticións 
científicas. Non o escrebin para 
nenas porque non creo nesa dis .. 
tinción. A grande literatura xu .. 
venil que lin de pequeno non ti .. 
ña esa vitola e eu son escéptico 
coa escrita pedagóxica que ten .. 
de a ser moralista e, ademáis de 
dar resultados pouco estéticos, 
tampoúco creo que sexa eficaz. 

O seu discurso está peneirado 
de referéncias literárias. A }i .. 
teratura debe partir da própria 
literatura? 

Sempre. Mesmo o escritor me, 
nos intelectual como pode ser 
Hemingway tamén leu moito 
a inda que finxa ignorar. Non 
creo que haxa escritores naif co .. 
mo tampouco carpinteiros que 
nunca-viran un moble. A litera .. 
tura é unha tradición e un ofício 
e a única forma de aprender é 
lendo aos mestres. Pero non 
acredito na literatura que parte 
só dos libros e que tanto se leva 
agora, relatos sobre escritores 
como fan InDitos novos autores 
que son borxianos ou garciarnar .. 
quianos. Compre ler para escre
ber pero tirar as ideas só dos H .. 
bros e non da vida é un proble .. 
ma. O escritor precisa vida. 

Hai dous elementos singulares 
que conforman a sua iniciación 
literária, as novelas de vaquei .. 
ros e a literatura popular. 

- Moitos escritores non recoñecen 
eses pecados de infáncia pero ese 

G~~O 

Bieito Iglesias 
'O sistema literário español é tribal 

e quere pasar por cosmopolita' 
-0- CARME VIDAL 

SORPRÉNDELLE O PRÉMIO ÜARCIA BARROS POLA NOVELA A HISTORIA ESCRÍBESE DE NOITE CANDO A VJ .. 

DA APOTEÓSICA (XERAIS) CHEGA AOS ANDEIS DAS LIBRARIAS. SUMA DOUS TÍTULOS MÁIS BIEITO lGLÉ .. 

SIAS A UNHA TRAXECTÓRIA LITERÁRIA QUE DEU OBRAS COMO AVENTURA EN NASSAU, MISS ÜUREN .. 

SE, 0 MELLOR FRANCÉS DE BARCELONA, VENTO DE SEDA, BAJO LAS MÁS BELLAS ESTRELLAS OU A NOI .. 

TE DAS CABRAS DO AIRE. XENEROSO NA CONVERSA, BIEITO lGLÉSIAS FALA DO SEU OFÍCIO DE ESCRITOR, 

DOS TEMAS DA SUA OBRA, DA SITUACIÓN DO SISTEMA LITERÁRIO GALEGO E, EN ESPECIAL, DE TODA A 

LITERATURA DA QUE SE SINTE DEBEDOR, DESDE AS NOVELAS DE VAQUEIROS ÁS MÁIS ERUDITAS OBRAS. 

non é o meu caso. Cando tiña 
doce anos non tiña a miña dis .. 
posición unha biblioteca doutro 
tipo. Meus país emigraron e 
deixáronme nunha aldea da que 
marchara case todo o mundo, 
era un mundo no que non había 
televisión nen diversións e a lei .. 
tura era algo case máxico. Da.:. 
quela habia un chófer dunha li .. 
ña de autobuses que lia a litera .. 
tura proletária da época que 
eran as novelas de vaqueiros e 
eu' tiña fame de histórias. Criei o 
hábito da leitura e a transición á 
literatura erudita foi fácil. 

Era un tempo no que a leitura 
estaba máis xeralizada coa H .. 
teratura de quiosque? 

Era, e iso matouno a televisión 
que non compite con T olstoi 

pero si coa literatura popular, 
coas novelas de vaqueiros ou de 
Corin T ellado que morreron po .. 
la sua culpa. Era unha necesida .. 
de básica de satisfación, de bus .. 
ca de histórias. Se daquela che .. 
ga a h<!ber televisión eu non se .. 
ria o leitor que son. Teria unhas 
leituras máis tardias e eruditas. 
Por outra parte, naquela sode .. 
dade a televisión ainda non ma .. 
tara a cultura oral, a transmisión 
de contos e lendas. Meu pai e 
meu avó eran extraordinários 
narradores orais e na casa estaba 
a novela familiar, da guerra ou 

, da emigración contada polos 
protagonistas. A experiéncia da 
família era unha novela que se 
contaba. · 

Ese nacer á li'teratura con no .. 
velas de xénero está na orixe 

A PANARO 

de obras como M~s Ourense? 

Seguro porque era unha débeda. 
Estoulle moi agradecido a auto .. 
res que na miña mocidade me fi .. 
xeron pasar horas gratas e chega 
un momento no que queres gra .. 
tificar na mesma medida. Des .. 
pois, o sistema literário galega 
quixo encher ese oco e ese xa é 
outro terna porque teño dúbidas 
sobre a sua eficácia. Chegamos 
tarde. Cando comezamos a es .. 
creber novelas d~ f(:énero para 
iniciar ao leitor en galega esa H .. 
teratura xa rnorrera en todas par .. 
tes. Un wester sobre Pepa a Loba 
xa non vai ser lido polos alba .. 
neis. Cando escrebin relatos de 
xénero a literatura galega estaba 
entregada a diversificar a leitura 
pero tarnén é certo que eu o fi .. 
xen porque me interesaba, por 

ANOSA TERRA 

1 exemplo, o xénero policiaco. 

A sua obra contén dous ele .. _ 
mentos non en exceso vi.sitados 
nas nosas letras o humor e o 
sexo, a pesar da tradición do 
primeiro. 

O humor é unha cortesía co leitor. 
A miña obra é descarnada e ese é 
unha soite de velo colocado sobre 
situacións que senón serian intole .. 
rábeis e tamén unha forma de crí .. 
tica. En canto ao sexo hai unha 
tendéncia a apagar a lus cando se 
escrebe cunha espécie de dobre 
moral. Escrebes nunha literatura 
pequena, onde todo o mundo te 
coñece e sabes que podes provocar 
un escándalo. Considero que se 
debe escreber sobre sexo como so .. 
bre calquer outro tema. 

Vostede ten falado da actual 
vedetización dos escritores. 
Acontece tamén na nosa litera .. 
tura? 

O leitor masivo ríxese polos pré .. 
mios, polos eventos e polo uni .. 
verso mediático que obriga ao 
escritor a rencarnarse nunha 
personaxe. Non só tes que preo .. 
cuparte polo que escrebes senón 
tamén pola perruqueria. O escri .. 
tor vese afectado por este proce .. 
so. Na Galiza pasa en menos 
medida porque aqui non ternos 
vedettes. Os xomais sacan a foto 
e a información de calquer pre .. 
sentación dun escritor español, 
vedetiza aos de fóra pero os ga}e .. 
gos non teñen rosto nen imaxe. 

Vostede gañou cunha obra en 
español o Prémio Cidade de 
Salamanca e declarou entón 
que estivo a piques de deixar 
de escreber. 

Era un problema de incomunica .. 
ción porque tiña a impresión, co .. 
mo ternos case todos, de non ter 
un número de leitores-mínimo 
que xustificara o meu traballo. 
Podes chegar á conclusión de 
que non conectas, coa neurose 
que Cortázar expresaba dicindo 
que escribía para o siléncio. Va
loras se merece a pena o esforzo. 

Cambiou algo ter gañado aquel 
prémio? 

Creouse certo rebúmbio pero eu 
teño un carácter guerreiro. Está 
tamén o tema da vaidade, e a 
min gustoume que un xúri que 
non me coñecia valorara a mifia 
obra. Serviume como critério 
obxectivo e tamén é certo que 
despois desa novela tiven un 
trienio moi criativo con tres 
obras seguidas. 

Coida que ao sistema literário 
español interésalle algo o que 
se fai na Galiza? 

Non, e hai síntomas clarísimos. 
Un exemplo alarmante é que 
hai obras escritas en galego que 
se presentan en castelán sen di .. 
cer que están traducidas. Lemos 
a Faulkner en español e non pa .. 
sa nada pero obviase que o tra .. 
dutor de Suso de Toro é Basílio 
Losada. Ademáis da cuestión 
política existe o problema clara .. 
i:nente comercial porque non 
queren ter competéncia. O 80% 
das traducións ao español son do 
francés, inglés e italiano cando 
hai outras literaturas ínter.e .. 
santes. O sistema literário espa .. 

· ñol é tribal e quere pasar por 
cosmopolita.• 
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O exemplo de Xosé Sesto 
' . 

Por asociación de ideas, ou mi
llor dito, de lembranzas persoais, 
ao tratar de Evaristo Mosquera, 
o último que estivo con Alexan
dre Bóveda no Goberno Civil, 
acordéime de Xosé Sesto, un dos 
tres pontevedreses que o acom
pañaron "na cela con vertida en 
capela no vello cárcere de Pon
tevedra aquela noite" do seu fu
silamento. O breve relato que 
Sestb füm desas tráxicas horas. e 
do acontecido neses días en tor -
no ao terrible destino "da testa 
organizadora e brazo actuante" 
do galeguismo, ben vale por un 
libro enteiro. 

Pois ao Limiar que Xosé Ses
to escribiu para Vida, pai
xón e morte de Alexandre 

Bóveda, orixinal de seu cuñado 
Xerardo Alvarez Galelgo, cabe 
consideralo coma doce páxinas 
antolóxicas que deberían de figu
rar en calquera escolma da millor 
prosa galega, posto que expresa 
cunha concisión e sinxeleza ad
mirable o inmenso dramatismo 
daqueles momentos, así como a 
esencia do pensamento de Bóve
da no seu derradeiro intre. 

Ten maior honra esta extraordi
naria narración porque Sesto 
cando a escribe en Caracas, no 
outono do 71, trinta e cinco 
anos despois de ocorrida a traxe
dia, non era un escritor profesio
nal, senón un artista de cumprir 
espectro. Ou, se cadra, un home 
de tipo renancentista, que ga
ñando o pan doutro xeito, adica 
o· seu lecer a cultivar diversas ar
tes, entre outras a da escritura; 
que non sei se é arte ou oficio. 

• CERAMISTA DE FIN DE SE
MANA. Pero sobre todo era Xo
sé Sesto un excelente debuxan
te, un excepcional ilustrador. 
Asf coñedn de rapaz cando viña 
o mozo funcionario da Facenda, 
dende a boa vida de Pontevedra 
á miña, non tan boa, co seu ma
ravilloso álbum de debuxos, ins
pirados nas Florecillas de San 
Francisco de Asís, obra mestra xa 
da ilustración galega. Para mos
tralo a seu parente Ramón Dié
guez, o dono da Cerámica Celta 
e o médico don Victor, que tiña 
de violín de lngres a teima de 
ladrar coa arxila. 

Valentim 
Rodrigue. Fagin1 

gálego 
(im)po~ível 

Pasaba Sesto daquela os fins de 
semana en Pontecesures, coope
rando desinteresadamente na for
mosa empresa artística do curmán 
de seu pai; o mesmo que facían, 
anque sen tanta asiduidade, Cas
telao, Asorey, Sobrino, Maside ... 
Pernoctaba neses días de asueto 
na casa de seu parente Ramón e 
de miña curmá Pacita; onde a 
broma e a ledicia eran permanen
tes, ata que a dor e a morte en
sombreceu aquel ditoso fogar. 

P iadoso mozo galeguista, 
ao modo entón de Risco 
e Filgueira, sabía con fer

vor a Castelao facendo apuntes 
de cruceiros nas históricas ex
cursións de traballo investiga- · 
dor do Seminario de Estudos 
Galegos, cando o proteico guiei
ro, por estar desterrado en Ba
dajoz, ou logo presente no Con
greso dos deputados, estaba au-

O galego . 
( im )possível 
Umha resposta aos argumentos 
espanholizantes no conflito 
lingüístico e cultural 

Valentim Rodrigues Fagim 

EDICIÓNS 
/ 4.i~ lri'.M f 4-

LAIOVENTO 
ENSAIO 

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

Hórreo 60. Apartado 1.072 / 15.702 Santiago de Compostela 

sente de Fisterra e sen territó
rio, que estudiaban neses días 
os doutos seminaristas. 

• 0 TRÁXICO MOMENTO ES .. 
TELAR. Perdín de vista un lustro 
enteiro e tremendo a Sestiño; co
mo lle chamaban agarimosa
mente Bóveda e os demais ir
máns. Cando os diminutivos 
-Ses tiño, Mosqueiriña, etc-, ou 
os alcumes cariñosos -Cañoto 
nomeaba Castelao a Núñez 
Búa-, usados con profusión po
los líderes nos anos da Repúbli
ca, podían ser logo ,motivo de 
persecución pola confianza que 
denotaban. · 

Entretanto sucederon tantas 
traxedias e visicitudes nese 
lustro que deron tema para 

escribir máis libros arredor da 
Guerra de España que acerca das 
guerras napoleónicas ou a Pri
meira Mundial. Inda non moitos 
a mantenta das mantanzas en 
Galicia. Xa anotei que ata o 71 
non se publicou a Vida, paixón e 
morte de Bóveda, co limiar de 
Xosé Sesto. Se non fose tan trá
xica a circunstancia, habería 
afirmar que supón o relato do 
seu momento estelar, que daría 
Stefan Zweig, ou melodramáti
co, na linguaxe unamunesca. 

• A "COUSA" DE SESTO. 
Ainda prescindindo de dez das 
doce páxinas que compoñen o 
Limiar; aquelas nas que Sesto 
describe a gravísima situación 
existente, os pormenores do 
Consello de guerra, as xestións 
inútiles pra salvar o impar Ale
xandre, as horas na capela do 
condenado a morte ... quedan 
inda dúas medias páxinas, que 
por sua concisión denantes 
ponderada, e pola técnica na-

rrativa que, ventureiramente 
usou, semellan unha cousa de 
Castelao. A cousa máis espanto
sa que puidese soñar Daniel o 
naso, no máis terríbel dos seus 

· soños. Pero que Xosé Sesto es
coitou e que narra cunha pluma 
arrepiadamente aséptica. 

Vén ser o episodio do garda 
de asalto ourensán e repu
blicano, amigo da nenez · 

de Alexandre, e que ten que 
participar no seu pelotón de fu
silamento. O relato de como 
ese home se presenta a Sesto, 
que non coñecía, para pedirlle 
consello adrede do que debía 
facer, tería que reproducilo ín
tegro; pois todas as súas pala
bras son indispensables para ex
presar a angustia daquel garda 
de asalto, posta na alternativa 
de actuar no pelotón, ou ser el 
tamén condenado á mort.e, Ses
to interrógao: 

-¿Ten fillos? 
-Teño si, señor 
-¿Vostede e católico? 
-Son si, señor. 

"Era xa un volcán a estoupar no 
mencer -recorda Sesto-, i algo 
nos meus beizos falóu que non 
era eu. Cunha voz que non era 
miña" 

-¿Que tal trovador é? 
-Estou calificado de ppmeira. 
-Pois ise valor tan extraordina-
rio que vexo en vostede poñao 
ao servizo, sereamente, do seu 
pulso e apúntelle ao ceo, pra que 
non sufra. 1 oferezca a sua dar 
por Alexandre e por Galiza. 

"Alonxéime axiña, arrepiado, 
ouvin detrás de min un salouco. 
Non volvín ver na miña vida a 
aquel home; nin preguntei por 
el; nin sei cómo se chamaba. Es
tivo no Blas de Lezo, o cruceiro 
español que participou nunha 
demostración de forza europea 
nos mares da China. O desem
barcar en Shangai veu Maregue 
entre a muchedumbre ún afia
dor chino, e comentoulle a un 
compañeiro: "Este chino nin 
que fara de Nogueira de Ra
muín". E o afiar ou escoitalo , 
soltóu en galego: "Non, eu son 
de Vista Alegre", Perdéuse de 
Seguida ca roda entre a multitu
de china, aquil pregoeiro chino, 
sen especificar de que Vista Ale
gre era, pois hai unha en casi to
dos os pobos de Galicia. 

• FOISE AO MÁIS ALA. Xosé 
Sesto emigróu decenios máis 
tarde a Venezuela, por razóns 
parecidas ás de Celso Emilio Fe
rreiro. Lago volvería a Galicia 
todos os anos. Nunha primavera 
tropeceime con el na Cibeles, 
na beirarrua do Palacio de Bue, 
navista. Despois reci:biría de 
cando en vez algunha carta súa 
e os seus belidos nadales. 

-Cando Juan Guitián chamouno o 
ano pasado pra que lle falara da 
Cerámica Celta, sobre a que esta
ba escribindo un libro, xa non se 
puido poñer ao teléfono. Ós pou, 
cos dias foise Sestiño ao máis alá. 
Sen dúbida, a falar con Bóveda.+ 
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Xosé Lois 
Méndez, Lis, 

mostra as 
su as 

pinturas na 
Fábrica de 

ALLARIZ. 

Noescalé 
Teatro 

cenifica 
Estereólogos 
no Mardigros 
da CORUÑA 
o Sábado 7. 

O Trinque 
Rock en Zamáns 

Zamáns vai botar fume os vin
deiros 6 e 7 de Xullo. O Ka
rraskal Rock axuntará nesta 
parróquia de Vigo todo o po
der rockeiro de grupos como 
Os Túzaros, Bee Wax, Inercia, 

Nostramo ou Septiembre Negro. 
Nunha paraxe natural con 
cheira a piñeiro e run-run de 
água, até os cabalas bravos 
que andan ceibos por ali segu
ro que participarán na festa. + 

• PÁXINAS COORDENADAS POR EVA MONTENEGRO PIÑEIRO • 

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

Allariz; 
• EXPOSICIÓNS 

LIS 
Que ven sendo o tudense 
Xosé Lois Méndez Rodrí
guez. Ás suas boas dotes de 
debuxante, por onde arrin
ca a sua avanzada técnica 
de liñas moi expresivas, 
xuntase unha paleta con 
plena liberdade cromática 
na que tamén agroman os 
tintes surrealistas das man
chas desta persoal pintura. 
Do 10 de Xullo até o 1 de 
Agosto na Fábrica. 

O Barc;o 
• EXPOSICIÓNS 

.INSTITUTO DE Esruoos 
V ALDEORRENSES 
Mostra fotográfica que po
demos a topar no Pazo ·do 
Castro. 

TEATRO NACIONAL 
DECuBA 
Fotografias na Casa da Cul
tura. 

Burela 
• EXPOSICIÓNS 

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

•MÚSICA 

XlNGRA 
Dá un concerto o Venres 
6 na Praza da Mariña ás 
21 :30 h. 

Cld d: R .. .. a ... ·. as .'e ... ·e1s 

• EXPOSICIÓNS 

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

c~lm.bados 

• EXPOSICIÓNS 

FRANCISCO PAZOS 
Ten unha exposición coa 
sua obra escultórica e pie-

tórica na galeria Borrón 4, 
até o 1 O de Xullo. 

Cangas 
• EXPOSICIÓNS 

ARTISTAS 
CANADIANOS 
Mostra colectiva na Casa 
da Cultura . 

Car-hallo 
• EXPOSICIÓNS 

HUMOR 
Nos cafés Valle lnclán, Co
lón, e no pub Sifo, poderase 
disfrutar dunha escolma de 
debuxos dos participantes 
do concurso internacional 
de humor deste ano que or
ganizou o Museu do Humor 
de Fene. Hai traballos de 
autores de diversos países: 
China, Cuba, Bielorusia, 
Arxentina, Colombia ... 

• LEITURAS 

MANUEL MARIA 
Libro editado pola A.C. 

Xermolos de Guitiriz, de 
máis de un cento de ami
gos, que se presenta o Ven
res 13 na Asociación Cul
tural Lumieira coa presenza 
Manuel Maria, Xoán 
Fraga, Miguel Mato Fon· 
do e Monso Blanco. 

•MÚSICA 

SEXFOLIA 
Grupo de folc-fusión da co
marca de Tras-Ancos, rit
mos e melodías con tintes 
de jazz e rock coa música 
galega, que estará o Sábado 
7 arredor das 23 horas no 
XX Albaroque que se cele
bra en Verdillo. 

Ce.a 
•MÚSICA 

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

A Coruña 
•CINEMA 

VISIÓNS DA CIDADE I 
Ciclo dirixido por Ángel 
L. Hueso no CGAI e no 
que as cidades son autén
ticas protagonistas. En 
Manhattan ( EE UU, 
1979), de Woody Allen 
-Xoves 5- ademais dunha 
história de amor e desa
mor, de encontros e de
sencontros, da obsesión 
polo soño americano, o 
director quixo rendir unha 
homenaxe á cidade e a 
George Gershwin, o seu 
músico roáis célebre. Nani 

Moretti móstranos a dolce 
vitta romana en Caro 
·Diario {Itália, 1994) 
- Venres 6- nesas ruas e 
lugares recónditos, que 
non sempre se incluen nos 
circuitos turísticos, ser
penteando en vespa. Volta 
a guerra co seu discurso 
cotiá na ópera prima de 
Zaid Doueiri, W est Bei
rut (Franza-Líbano, 1998) 
- Sábado 7- cunha cidade 
desolada, mas desertas e 
edifícos en ruinas. As pro
xeccións son ás 21 h. 

• CONFERÉNCIAS 

A TRAXECTÓRIA 
SINDICAL DE 
SEVERINO CHACÓN 
Organizada polo Ateneu 
Republicano da Galiza, o 
Venres 6 a partir das 20 h. 
na aula socio-cultural Mé
dico Rodriguez. 

LA REGENTA 
Femando Méndez-Leite 
será quen fale sobre Leo
poldo Alas "Clarín" e a li
teratura do seu tempo na 
Fundación Barrié o Luns 9 
ás 1 7 h. Tamén se proxec
tará a fita La Regenta da 
que é director o próprio 
Méndez Leite. 

• EXPOSICIÓNS 

A ARTE DO GRAVADO 
FLAMENCO E 
HOLANDÉS 00 S. XVI 
Dos fondos da Biblioteca 
Nacional, podemos con
templala na aula socio-cul
tural Médico Rodríguez de 
Caixa Galicia até o 15 de 
Setembro. 

]OAM 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 subtftulo de O legado de 
Georgia O'Keeffe, a Funda
ción Barrié apresenta esta 
mostra, organizada polo 
museu internacional de fo
nografia e cinema George 
Eastman House de New 
York co apoio de Kodak. 
Reune 110 fotografias do 
artista (1864-1946), consi
derado como unha das for
zas culturais máis impor
tantes do século XX nos EE 
UU. As obras, a meirande 
parte doadas pola sua viú
va, destacan os seus pri
meiros traballos en Europa, 
as luminosas paisaxes do 
lago George, os rañaceos 
de New York, retratos da 
sua muller, viaxes a Euro
pa .. . Na Fundación Barrié 
até o 12 de Agosto. 

WILDLIFE 
PHOTOGRAPHER OF 
THE YEAR 2000 
Até o 31 de Decembro 
poderemos ollar esta mos
tra na Casa das Ciéncias, 
froito do concurso máis 
prestixioso ae fotografia 
da natureza que existe no 
mundo que organiza o Bri
tis h Museum e a BBC 
Wildlife. A colección ama
sa os principais prémios e 
as mellores imaxes de ca
da sección, ademais dun 
audio visual. 

•MÚSICA 

lII ENCONTROS 
DE}AZZ 
Con Baldo Martínez 
Grupo, Big Band da Es
cola Municipal de Músi
cos, Filloa Express, Yo
landa Santos & Manu 
Gómez, The Brecker 
Brothers, José L. Evan
gelista Trio, Gateway, e 

Cristina Pato 
A popular gaiteira leva a música do seu 
disco por todos os recunchos do país. O 
Venres 13 terémola no campo da festa 
de MEIRÁS; e o Sábado 14 en Cu .. 
LLEREDO.+ 

Jazzanga Clan + repicho
ca, desde o Sábado 7 ao 
Mércores 11, organizado 
polo concello. 

FESTIVAL 
INTERNACIONAL 
O Mércores 11 a Orques
tra Sinfónica de San Pe
tesburgo estará ás 21 h. no 
teatro Rosalia, baixo a di
rección de Alexander 
Dmitriev e con Eldar Ne
bolsin ao piano. E o Xoves 
12 no mesmo teatro tamén 
as 21 h. Neopercusión. O 
prezo das entradas oscila 
entre as 1.000 e as 3.000 
pta. Máis información no 
celf. 981 574 395. 

FESTIVAL MOZART 
Dentro deste programa or
ganizado conxuntamente 
polo ConcelJo e Caixa Ga
licia , o Xoves 5 e Sábado 7 
realizarase a posta en cena 
da ópera de Rossioi, Il 
Turco in Italia, no Pazo 
da Ópera, ás 20 h .; e o 
Venres 6 ópera no Rosalia 
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. 

Alfred 
Stieglitz 
mostra 
as suas 
fotografios 
na Fundación 
Barrié 
da CORUÑA. 

tifranquistas. Os diálogos te
:fíen claves para en.tender a 
actualidade basca. 



t , 

ANOSATERRA .......................................................................... ~. 

Últimos dios 
para 

contemplar 
a pintura 
da nosa 

ccl~c1adora 
Ana Pillado 

na galeria 
Sorgo delos 

deWGO. 

\ 

Notl 

BILL WYMAN & 
THE RHYTHM KINGS 
O mítico baixista dos Ro
lling Stones estará en con
certo, o Domingo 8 de Xu
llo ás 22 h . no Pazo de 
Congresos. Información e 
venda no telf. 902 434 
443 ou www.taquilla.cai
xagalicia.es. 

•TEATRO 

EsTEREÓLOGOS 
Espectáculo que apresenta 
Noescafé Teatro o Sába
do 7 ás 23 h. no Mardigrás, 
por 5 libras. Dous actores, 
un cenário e a vida mesma 
parodiada até a extenua
ción. Este grupo de teatro 
formado por Lola Correa e 
Xesus Pando revoluciona 
o xénero da comédia ta
mén coñecido como 
stand-up, salpicando as 
histórias con sketchs inte
ractuados e música. 

SlETE PATATAS MÁS 
Dentro do Festival das 
Artes Escénica "Todo Pú
blico", o Venres 6, Luns 9, 
Martes 10 e Mércores 11 
no Forum Metropolitán ás 
20:30 h .. 

Lugo 
• EXPOSICIÓNS 

ANA PILLAOO VEGA 
Coa sua pintura transfor
ma a realidade a través 
dun filtro de cores, de for
ma, eséncia, vida, sensa
ción, etc. Ten a sua mostra 
na galería Sargadelos até o 
7 de Xullo. 

Os ALBORES DA 
EsPAÑA MODERNA 
O obradoiro e arquivo de 
documenación musical do 
Centro de Artesania e De
seño de Galiza exibe oito 
réplicas de instrumentos 
medievais. Até o 30 de 
Setembro. 

PICASSO. CERÁMICAS 
O xénio rompeu tamén 
nesta maneira de expresar 
a sua arte os moldes estabe
lecidos para criar unha ce
rámica libre, nova e dun 
inmeso poder de suxestión. 
No Centro de Artesania de 
Deseño de Qaliza. 

• LEITURAS 

PROXECTO ÜALICIA 
Apresentación do XXXII 
tomo deste proxecto da 
editorial Hércules o Yen
res 6 ás 12 h. na aula so
cio-cultural de Caixa Ga
licia. 

•MÚSICA 

CoRO MAs::l.JuNO 
ÜRIDOOXO BLAGAVIFSf 
O Martes 10 actuarán na 
igrexa de San Pedro ás 21 
h . dentro do Festival Inter
nacional de Música de Gali
za, con entrada de balde. 

Mal pica. 
•MÚSICA 

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

• EXPOSICIÓNS 

HISTORIETA 
A Casa da Xuventude acolle, 
até o 15 de Xullo, dentro da 
programación prévia á reali
zación das Xomadas de Ban
da Desañada, as mostras 
Certamen de Cómic e 
Ilustracion Injuve 2000 e 
Consecuencias • Historie
ta Argentina, ambas orga
nizadas polo lnjuve. A pri
meira é unha ollada aos tra
ballos escolmados do coñe
cidio certame estatal do ln
juve e a segunda, comisaria
da por Felipe Henández Ca
va, pretende ser un fresco de 
algunhas da voces máis per
soais da Arxentina, con au
tores que tiñan entre 6 e 30 
anos cando a ditadura che
gou ao seu fin. 

XABIER MARTIN 
Mostra as suas obras no 
Ateneu até o 18 de Xullo. 

ANTÓN F AILDE 
No Edificio Simeón, na Sa
la de Exposicións Caixano
va e na Escola de Artes hai 
unha exposición homena
xe á obra deste artista. 

FERNANOO ALMUIÑA 
Mostra as suas pinturas na 
galeria Estudio 34. Bea Y o
rell ten as suas pinruras col
gadas no café Cabanillas. Fé
lix Durán ten as suas pinru
ras no café Isaac. Rosa 
Camba os seus óleos na 
Asociación Morea. Javier Pé
rez ten unhas tallas en ma
deira no café Cá.t.edra. Buci· 
ños ten esculturas no Museu 
Munidpal. Dolores Gálvez 
ten a sua obra no Ateneu. 
Xúlio Vtllariño ten as suas 
fotografias en Caixa Galicia. 

•MÚSICA 

CcRO ~TOIX)XO 
MAfaJuNo Bl.AGA VIIBT 
O Luns 9 dará un concerto 
na Catedral ás 21 h., con en
trada de balde, dentro do Fes
tival Internacional de Música. 

Ourol 
• EXPOSICIÓN$ 

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

As Pontes. 
• LEITURAS 

MANUEL MARIA 
Libro editado pola A .C. 

Nada en Israel pasou grande parte 
da sua vida en N ew York, e reco
ñece influéncias de Simon, J oni 
Mitchel ou Cohen. A popular 
cantante apresentará o seu disco 

Touches Blue, c n textos en in
glés, hebreo e yemeni, o Xoves 12 
no Pazo da Ópera da CORUÑA, 
o Venres 13 no C.C. Caixanova 
de VIGO.+ 

Xermolos de Guitiriz, de· 
máis de un cento de ami
gos, que se presenta o Ven
res 6 na Casa do Peso coa 
presenza de Manuel Ma· 
ria, Manuel López Foxo, 
Francisco Rodríguez e 
Afonso Blanco. 

Ponteve;dra, 
• EXPOSICIÓNS 

ANTóNMouzo 
No espazo para a arte de 
Caja Madrid podemos ollar a. 
mostra que nos oferece tiru
lada xenericamente Obra
doiros, que presenta unhas 
vinte obras compostas por 
óleos e acuarelas, que teñen 
todas un argumento comun: 
reproducen os espazos suce
sivos da sua criatividade. 
Até o 22 de XulJo. 

TROCHUS 
Pinturas de Miguel Perei
ra até o 16 de Xullo na ga
leria Anexo. 

BALEIRO EsPESO 
Mostra colectiva na galería 
Sargadelos. 

lGNE ÁL V AREZ 
MARTÍNEZ 
En La Petite Galerie de Teo 
podemos ollar as suas pin
turas. 

JuAN Lufs LóPEZ 
(Compostela 1894-1988) 
A pintura deste galega é, 
tes'timonialmente impor
tante, posto que amasa un
ha tipoloxia e costumes 
que desaparecen. Estetica
mente é fiel ao seu tempo; 
na última etapa da sua vida 
cultivou unha paisaxe de 
factura moito máis solta, 
de clara ascendéncia im
presionista, onde están al
guns dos mellares exem
plos da sua longa andadura. 
Nas salas de exposicións 
Praza de S. Xosé e Gagos 
de Mendoza de Caixanova 
áté o 15 de Xullo. 

0SMEUS 
CONTEMPORÁNEOS 
Baixo este título podere
mos ver a mostra de Da
niel Vázquez Díaz no 
edifício Sarmiento do Mu
seu de Pontevedra. 

• LEITURAS 

OBRAS DE CASTELAO 
Apresentación dos oito 
volumes da editorial Ga
laxia no Café Moderno es-

te Xoves 4 ás sete do serán. 

Redondela 
• EXPOSICIÓNS 

DEBUXAME UN CONTO 
Mostra que poderemos 
contemplar no Multiusos 
da Xunqueira até o 15 des
te mes. 

Salvaterra 
•ACTOS 

EMIGRACIÓN 
A asociación viciñal e cul
tural "San Xoán de Fome
los" realiza, desde hai cinco 
anos, un ciclo de mostras 
denominadas xenericamen
te Recuperando as N osas Ra
fees e que nesta ocasión está 
adicada á emigración. A 
mostra inagurarase este 
Venres 6 ás 21:30 horas e 
poderase visitar todos o fins 
de semana, Sábado en ho
rário de tarde e Domingos 
de mañá e tarde, nos locais 
da Casa Parroquial de For
nelos, até o 5 de Agosto. 
Fotografias, cartas, postais e 
demais obxectos, tanto os 
que os emigrantes utiliza
ron para marchar como os 
que trouxeron das terras a 
onde emigraron forman 
parte da mostra. Ademais, 
este Venres no acto de 
inauguración, Xosé Ma
nue Núñez Seixas, profe
sor da Universidade de 
Santiago, dará unha confe
réncia sobre o tema e, ás 23 
horas, o grupo xuvenil da 
A .C. "Solpor" cenificará a 
obra A farsa das zocas. 

Santiago 
•CINEMA 

CINEMA / VÍDEO / 
DIXITAL 
Ciclo organizado polo 
CGAI no Salón Teatro ás 

22 h., até o 26 de Xullo. O 
Xoves 5 e Venres 6 proxec
tarase Festen (Thomas 
Vinterberg, 1998); o Luns 
9 e Martes 1 O poderemos 
ver a fita Dancer in the 
dark (Lars von Trier, 
2000); e o Mércores 11 e 
Xoves 12, The King is 
alive-Dogme # 4 (Kris
tian Levring, 2000). 

• EXPOSICIÓNS 

Os TRABALLOS 
ARTESÁNS NO CASTRO 
DE VILAOONGA 
No Museu do Povo Galego 
até finais o de Xullo, fai un 
percorrido pola emografia 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 pe
dra. Ademais neste mesmo 
lugar podemos contemplar 
Patronato do Museu do 
Povo Galego. Vintecinco 
anos de labor, do 16 ao 28 
de Xullo; e Orcajo, do 3 a 
31 de Agosto. Os grupos ou 
cwlectivos interesados en 
participar poden porse en 
contacto co Departamento 
Educativo do museu. 

PROCESALIA 2001 
Arte Contemporánea, co
misariada por Eduardo Ya
liña e Monse Cea, na Igre
xa da Universidade, onde 
poderemos atopar a vídeo
instalación Podrificación 
de Carlos Caires, Helder 
Dias e Susana Jaques, as 
instalacións Palafitos de 
Eduardo V aliña e A últi· 
ma pel de Monse Cea. 

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

JUAN TORRES 
Este sevillano é a primeira 
vez que expón individual
mente no noso país e faino 

na galerif. ] osé 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, criando unha 
atmósfera intemporal; figu
ras, paisaxes e ambientes 
impregnados de morriña. 
Até o 14 de Xullo. 

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

UN BERRO CONTRA 
A INTOLERÁNCIA 
Organizada polo Concello, 
Asociación Galega de Estu
dos Sociais e o Museu do 
Povo Galega, que é onde 
podemos ollala, naceu do 
colectivo catalán Un crit 
contra la intoleráncia no mar
co da campaña europea da 
xuventude contra o racismo, 
a xenofobia, o antisemitismo 
e a intoleráncia. Un berro a 
prol da diversidade, polo res
peto ao diferente e a tole
ráncia de todos. 

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

lAQUELINE LAMBA & 
PrcAsso 
O Pazo de Bendaña, sede da 
Fundación Granel!, acolle 
sendas mostras sobre estes 
dous grandes pintores e 
amigos que xa forman par
te da história universal da 
pintura. Cos títulos de Pri
mavera a pesar de todo e 
O canto dos carpos, res
pec ti vam en te, chega a 
Compostela a pintura da 
máis alta calidade. A mos
tra de Picasso componse 
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 deste 
criador, considerada por 
moitos como a máis impor
tante contribución realiza
da á arquitectura do noso 
tempo. Organizada pola 
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, 
N ew York, e Bélxica, ade
ma is dunha escultura, re
presentación de si mesmo. 

EFRAIN ALMEIDA 
Primeita 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, 
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Prévias ás 
Xomadade 
Banda 
Deseñada 
deOURENSE 
son as 
mostras que 
podemos 
ollar na 
Casada 
Xuventude: 
o Certame 
de Cómic do 
lnjuvee 
Consecuen
cias. 
Historieta 
Argentina. 
Á esquerda, 
detalles da 
obra de_ 
Pablo 
Auladell, 
Gustavo 
Rico e 
Ángel 
Melero. 
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episódios bíblicos ou anéc
dotas persoais, aportando 
un toque de ironía qu-e se 
acentua ao descobrir o seu 
autorretrato como leit-motiv. 
Nesta ocasión terá como re
ferénéia o Pórtico da Glória 
e os pecados capitais, os mi
lagres do Ap9stolo e a de
voción galega ás ánimas. 

P AMEN PEREIRA 
Gabinete de traballo, o encon
tro coa sombra é o título desta 
mostra retrospectiva da fe
rrolana que contempla obra 
desde os princípios dos 80. A 
poética que desprenden os ~ 
seus traballos: pintura, escul
tura, obxectos e instalacións 
porase ao descuberto. No 
CGAC até o 8 de Xullo. 

PETER WüTHRICH 
O CGAC acolle, até o 15 
de Xullo, a primeira exposi
ción no Estado do suízo, 
que inclue unha retrospec
tiva de instalacións inéditas 
realizadas para a mostra e _ 
con relación co próprio edi
fício. Pintor, escultor e fo
tógrafo, usa os libros como 
matéria prima para cons
truir ou arremedar obxectos 
e paisaxes. As solucións de 
ton post-miminal adquiren 
unha configuración pictóri
ca nese xogo cromático. 

• LEITURAS 

FL TFROO DE GAI1.EG05 
Libro editado pola Secretaria 
Xeral de Relaci6ns coas Co-
munidades Galegas do Exte~ 

Conv·ocatórias 
CONSERVARTÓRIO DE LALIN 
O Conservatório de Música Tradicional e 
Fo'4,ue de Lalin, no marco da Foliada, 
convoca uns cursos de verán para o 
Venres 13 e Sábado 14. A preinscrip
ción fará-se no correo electrónico con
servatório@lalin.org, ou no Auditório 
Municipal: Consevatório Folque, 
36500, Lalin, Pontevedra; web: 
http://usuarios.tripod.es/folque. Os cur
sos que se van impartir son os seguintes: 
11 CuRsIÑO DE ZANIDNA: impartido por 
Germán Diaz, considerado a nível inter
nacional como un dos mellores intér
pretes de zanfona, é músico de distintas 
formacións achegadas ao folc na penín
sula. T raballarase sobre melodia:¡ tradi
cionais, e ritmos binários, ternários e 
amalgamas, asi como na promoción do 
traballo en equipa, arranxos e combos 
para várias zanfonas. Realizaráse o Sába
do 14, pola mañá de 11h.a14 h . e pola 
tarde de 17 h. a 21 h., por un prezo de 
6.000 pta. l ClJRs!ÑO DE TAMBOR E BOM
BO TRADICIONAL: Manolo Alonso e J .M. 
Gutiérrez, dous dos percusionistas máis 
respectados na música tradicional galega 
do século XX, tanto por ser membros de 
Noitarega como por acompañar a Henri
que Otero O gaiteiro do Fragoso no seu 
disco en directo, serán quen o impartan 
o Sábado 14, pola mañá de 11 h. a 14 h. 
e pola tarde del 7 h. a 21 h., por 6.000 
pta. Il CURSIÑO DE CONSTRUCION DE 
PALLETAS: Antón Corral será o encarga
do de impartilo, durante o Venres 13 e 

Sábado 14, polas mañás de 11h.a14 e 
polas tardes de 17 h. a 20 h., con prazas 
limitadas (10 por orde de inscripción), 
por un prezo de 8.000 pta. I CuRso DE 
METODOI::OXIA NO TRABALLO DE CAM
PO: vai ser impartida por J .L. Dopico, 
profesor de Teoria e Método do Con.Ser
vatório Folque de Lalin; os contidos do 
curso seguirán a liña teórica do Conser
vatório e tratarán as fases do T raballo de 
Campo: recollida de dados e a sua poste
rior análise e clasificación. Durante o 
Venres 13 e Sábado 14, pola mañá en
tre as 11 h. e as 14 h., e pala tarde de 
17 h. a 20 h., con prazas limitadas (10 
por orde de inscripción), e por un prezo 
de 8000 pta. Na Carballeira da 
Foliada, haberá un CURSO DE BAJLE 
TRADICIONAL GALEGO, e outro de I'ER: 
CUSION AFRICANA. 

CERO EN CONDUCTA 
Seminários e talleres de imaxe, que na 
sua IX edición van ser impartidos no 
CGAI e en distintas Faculdades da 
Universidade. O prazo de inscripción 
remata o Venres 6, salvo que se cubran 
todas as piazas con anterioridade, dado 
o número limitado delas prégase confir
mación telefónica prévia. O pagamento 
da matrícula efectuarase na Secretaria 
de Ce:ro en conducrá, no CGAI, (Durán 
Loriga 10, baixo, 15003, A Coruña. -
Tel: 981 203 499, e Fax: 981 204 054; 
correo electrónico: difusion@cgai.org}, 
con anterioridade ao 9 de Xullo, ou ben 

gra. O Sábado 7 na Catedral a oficina e venda de locali- •MÚSICA 
actuará o Coro Masculino dades está na do Hórreo 61. 
Ortodoxo Blagaviest ás 21 Teléf. 981 557 174. MUGARDOS 

ese mesmo dia en calquer das sedes dos 
seµllnários (CGAI ou Faculdade de So
cioloxia, cuxo enderezo é Campus de 
Elviña, 15011, A Coruña) . O custe dos 
cursos é de 5.000 pta. e terán lugar en
tre o 9 e o 13 de Xullo na Faculdade de 
Socioloxia, con horários diversos . A 
PRODUCCION NO CINEMA E NA TELEVI
SION: Mário Pedraza, produtor executi
vo de CARTEL vai ser quen imparta 
este seminário, onde se falará sobre a 
Dirección de produción e a Produción 
executiva; a admisión farase por orde de 
solicitude, sendo preciso apresentar un 
currículo. TEMOS UNHA PELICULA, E 
AGORA QUE?: impartido por Guillermo 

. V elasco, director de márqueting de Lo
lafilms, tratará o tema das perspectivas 
sobre ferramentas de márqueting e dis
tribución do produto audiovisual. Ou
tro dos cursos será impartido por Juan 
Nouche e versará sobre A UTILJZACION 
DA TECNOLOXIA 3D NUNHA PRODUCION 
DE ANIMACION. Para ser admitido hai 
que acreditar ter coñechnento profisio
nal sobre 3D. ANJMACION DE PERSONA
XES E CHARACTER SETIJP é o curso que 
vai impartir Daniel Martínez Lara ( CI
CE) onde se vai tratai a animación de 
personaxes e de facial. ¿LONXE DE 
HOU..YWOOD? UNHA INTRODUCION AOS 
CINEMAS DO SUL é o seminário que Al
berto de Elena dará para servir de intro
dución ás cinematografias periféricas. 
EsTRA TEXIAS FOTOGRAFICAS é outro 
dos cursos, mais este terá lugar no 

CGAI e vaipo impartir Manuel Vilari
ño. LEGADOS DO DocUMENTAL tamén 
se vai celebrar no CGAI e oferecerá 
unha perspectiva histórica do docu
mental a cargo de José luis Guerín. 

XORNADAS DE VERAN DE 
ÜALIZANOVA 
Galiza Nova organizaas, desta volta, 
na comarca de Ferrolterra do Venres 
13 ao Domingo 15 de Xullo. Comeza
rán cunha recepción no Concello de 
Ferrol e un roterio polo património 
desafectado dependente do Ministerio 
de Defensa. Esa mesma tarde, ademáis 
doutras actividades, haberá unha cea e 
concertos. Para o Sábado hai unha 
viaxe en lancha a Mugardos e perco
rrido a pé polo Castelo de Palma, 
Mosreiro Faro e as Baterías, e despois 
dunha comida no Castelo de San Feli
pe haberá unha tarde de esparexa
mento na praia de Prioriños xunro á 
Lagoa de Doniños. É ás 22 h. sairá un 
bus para o Festival de Ortigueira que 
volverá de madrugada ao acampamen
to. O Domingo 15 visitaranse os arse
nais e farase un acto reivindicativo en 
Declaración do Património da Huma
nidade. Haberá despois un xantar de 
despedida coa presenza do Alcalde. 
Para desprazarse até Ferrol sairán au
tobuses desde todo o pafs e a estáncia 
será en acampamento na cidade. Máis 
información e inscripcións no telf. 
981 553 526 ou www.galizanova.org.• 

• EXPOSICIÓN$ BG WD..DL1FE 
PHarooRAFFll oF YFAR 

BEATRIZ FERNÁNDEZ Máis de cento vinte ima-
riar da Xunta, que será apre- h., de balde. O Luns 9 na O Domingo 15 darán un Licenciada en Belas Artes xes, que incluen as fotogra-
sentado o Mércores 18 de Praza da Quintana ás 22 h. Tri ves Xullo no Salón Cultural do concerto da Orquestra do 
Centro Comercial Campos- Capitole de Toulouse e a 
tela (Restollal 50) ás 18 h. Sociedade Coral de Bilho. • EXPOSICIÓNS 

•MÚSICA 
O Martes 10 no Audit6rio de 
Galiza ás 21 h. Orquestra XERACIÓN 00 2000 
Sinfónica de San Petes- A promoción universitária , 

FESTNAL . burgo. O Mércores 11 Reci.- de Belas Artes de Ponteve-
INTERNACIONAL tal Lírico no Audit6rio de dra realiza unha mostra con-
O Xoves 5 no teatro Principal Galiz.a ás 21 h. O Xoves 12 xunta, case corenta criado-
ás 21 h. Estil ~ncertant, no Cerrútério de San Domin- res, que.adicaron cinco anos 
dirixida por J.L. Martinez. O gas de Bonaval, ás 22 h. Har- á aprendizaxe da constru-
V emes 6, no teatro Principal lem Gospel Choir, gospel e ción da imaxe e das suas 
ás 21 h. Plural Ensemble, a espirituais tradicionais. O complexas linguaxes entre-
história do soldado , de lgor prezo das entradas anda en- cruzadas. No C.C. Terra de 
Stravinsky en versión ínte- tre as 1.000 e as 3.000 pta. e Trives até o 15 de Xullo. 

Órtiguei.ra 
O festival internacional do 
mundo celta regresa do Ven
res 13 ao Domingo 15 de Xu· 
llo. Dous cenários, un para os 
artistas consagrados e outro, o 
Runas, para os artistas noveís, 
onde estatán nomes impres
cind íbeis coma Mercedes 
Peón, Luar na Lubre, Na 
Lua, Fia na Roca, acompa
ñando a unha escolma dos 
nomes máis representativos 
do fok;,'intemacional, entre 

viño de autor, kaldarte, co
mercio xusto, clown, etc. Os 
concertos e á acampada son 
de palde para os dias 6 e 7. 
Killer Barbies, o ex-membro 
de Def con Dos Strawberry, 
Grass, Kannon, Karbon 14 
e Revelbeat para o primeiro 
dia; Australian Blonde, 
Sex Museum, Dismal, De
luxe e Super Skunk, o se
gundo. O Sábado 14 celébra
se tamén a Feira do viña de 
autor, na que actuará Riki 
López (cantahumor) e Le 
~unk (deóuxos animados). 

Vila.r 
de Mauros Asían Dub Foundation. 

concerto na Praza do Relo-
xo ás 23 h. 

Vigo 
•CINEMA 

STAR TREK: 
A COLECCIÓN DE FERAS 
Fita dirixida por Marc Da. 
niels e Robert Butler 
(1966), que vai ser proxec-
tada este Xoves 5 polo co-
lectivo Nema no café Uf 
(Pracer 19) ás 21 :30. 

pola Universidade de Sa- fias ganadoras e destacadas, 
lamanca, nada en Aranda deste concurso que cumpre 
de Duero (Burgos) no ano 26 anos e que convoca o 
72 e con abundantes expo- Museu de História Natural 
sicións e prémios na sua de Londres e a BBC Wild-
corta traxectória, mostra a life Magazine sobre a natu-
sua pintura na galeria Vi- reza e a vida salvaxe. A 
sual até o 25 de Xullo . mostra está clasifica nunha 

CHIS VALVERDE 
dúcia de seccións, desde as 
adicadas a Lugares virxes, 

Ten expostas as suas pin tu- pasando por Retratos e ani-
ras na galería Sargadelos. mais, até chegar a Forna e 

Composición. Nesta oca-
CARLOS ALCOLEA sión escolmaron unha ins-
Mostra a sua obra na gale- tantánea de J.L. Goruález 
tia VGO até o 13 de Xullo. realizada na ria de vigo. 

velista cántabro), e a partir 
das 23 h. Cambera'l Cienu, 
Luétiga, e Xéliga. Máis in
formación na páxina electró
nica: www. prau/sagum.htlm. 

Lips e os irlandeses Ash. Para 
os que cheguen cedo ao festi
val, é dicer, o dia 2 de Agosto 
haberá un Beach Party, ou se· 
xa, unha tfpica festa na praia 
con música de Ruy Vargas, 
Thievery Corporation e 
John Caeter. Paredes 

d.e Coura Rio Castro 

. eles a acordeonista irlandesa 
Sharon Shannon, o grupo 
húngaro Kalman Balogh & 
Gypsy Cymballn Band, os 
suecos Vasen ou o colectivo 
de fusión quebequés La Bot
tine Souria.nte, os bascos de 
Oskorri, os asturianos Teje
dor, os madrileños La BfUja 
Gata, ... Todas as actuacións 
son gratuítas, e disparase de 
lugar de acampada libre. O 
cenário de Runas comezará as 
sesións cara as 18:30 para pa
sar logo a acción o cenario 
principal relevado xa na ma
drugada por sesións de djs 
con propostas de música étni
ca. Máis información na pá
xina electrónica: www.festi
valdeortigueira.com. 

Festival de música, cinema, 
multimédia, teatro, danza, xo
gos e feiras do Venres 13 ao 
Domingo 15, coas seguintes 
actuacións: o Venres 13 Neil 
Young and Crazy Horse, 
Beck, Cla, Lulu Blind. O 
Sábado 14 Ben Harper and 
the innocent criminals, 
Asian Dub Foundation, 
Fantomas e Sérgio God.in
ho. O Domingo 15 Xutos & 
Pontapés, Megadeth, He
llacopters, Blind Zero. Ade
mais Cool Dance con dj's. O 
prezo da entrada para un só 
dia custa 5.000 escudos, epa
ra os tres, 7.500. Venda de bi
lletes en Multibanco, Ticke
tline, tendas Fnac, ABEP, Al, 
valade, www.clix.pt, O Corte 
Inglés. Máis información no 
telf. 800 932 001, ou na.páxi
na electrónica: www.super
bock.pt. 

PI ~1 , ~ .... ent...un.1.0 
Festival de música folc en 
Camargo (Cantábria), que se 
celebrará o Venres 13 e Sá
bado 14 de Xullo nas campas 
do parque da Punta de Para, 
yas (Maliaño - Camargo), 
con zona de acampamento e 
áparcamento de balde. Os 
grupos que van actuar o pri
meiro día son: antes do ce
nário folc, a partir das 20:30, 
pasarruas por toda a zona do 
festival, Rafa e Javi, dous 
cántabros que tocan a gaita e 
o tambor; e a apartires das 
22:00 os cántábros Astilla 
de Palu, os asturianos Cor-' 
quieu, os cántabros Salta
bardales, e os asturianos 
Asturiana Mining Com
pany. O segundo dia, antes 
do concetto a partires das 21 
h., Julia e Roberto, canta-

bros que tocarán a gaita e o 
tambor, Miguel Cadavieco, 
o chaval de Puenti Arci (ra-

Do Xoves 16 ao Sábado 18 
de Agosto cun cartaz bastan
te amplo e equilibrado, no 
que por agora están confir
madas as seguintes actua· .• 
cións: para a primeira xoma
da Papa Roach, Stone 
Temple Pilots, Queens of 
the Stone Age, Alien Ant 
Farm. O cabeza de cartaz do 
dia seguinte é o grupo Mor
cheeba, seguido de Back
yard Babies, The Gift, Ra
dio Macau e Coldfinger. 
No dia 18, o ex Pixies Frank 
Black, 3 Doors Down e 
The Wraygunn. 

A asociación de vicif'íos O 
Castelo de Narahio organf
zao coa finalidade de dar a 
cof'íe_fer unha paraxe natu1 

ral do Lugar da Bola (a ca
rón do rio Castro), en San 
Sadumiño. T erá lugar o Sá
bado 7, e pola mañá haberá 
unha xomada campeira, on
de a xente vai xantar á bei
ra do rio e entregaranse pré-
mios aos grupos con mellor 
comida tradicional, número 
de compoñentes e a anima
ción. A partir das 16 h. pa
ra os mais pequenos haberá 
xogos populares (pano, ra, 
carreira de sacos, ... ) coa 
colaboración do grupo de 
animación Xalgarete. A 
partir das 18 h. demostra
ción de deporte rural a car
go da Asociación Deportiva 
Galiciano, e concurso des
tes xogos para quen queira 
participar (tiro da corda, 
pulso, corta de troncos con 
tronzó.n, ... ). E pola noite 
baile tradicional con Do
nas e Galáns, música folc 
da man de lnduaradao, 
Dame Lume, Carlos Lo
renzo e Grupo e Alberto 
Bundi e a Turma Ango
lo-Galega. • 

Cultura Quen.t.e . 
En Caldas de Reís o Venres 
6, Sábado 7 e Sábado 14 de 
Xullo ternos este festival que 
ademais de música tamen nos 
oferece teatro, cinema, insta
lacións, animación, feira do Mercedes Peón. 

Festival 
do Suloest.e: 
Do Venres 1 O ao Domingo 
12 de Agosto na vila portu
guesa de Zambujeira do 
Mar. O primeiro dia tere
mos as actuacións de Place
bo, PJ Harvey, Stereo 
MC's, Goldfrapp e Snea
ker Pimps. Ao dia seguin
te, UB40, Dreadzone, Ze
ro 7, K's Choice e Jorge 
Palma. E como fin de festa 
os brasileiros Sepultura, 
Divine Comedy, Flaming 

I. 
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Sunderland 
é esta 

instantánea 
que estamos 
a ollar e que 
forma parte 

da mostra 
BG Wildlile 

Photograler 
olYearque 

podemos 
visitar en 

VIGO e na 
CORUÑA. 

A Rede 

CONVERSAS 

Até o 29 de Xullo no Cen
tro Cultural Caixanova 

EMIDIO GUERREIRO: 
100 ANOS DE HISTÓRIA 
Na Casa Galega da Cultura 
podemos atopar esta mos
tra até o 30 de Xullo. 

www.geociti~s.com/ Athens/Atlan
tis/1371 

Páxina da Asociación Culrural. Conven;as 
da Conmaj que se dedica a recoller a tradi
ción oral no nooo país. Na sua páXina in~ 
clue milia selección de histórias de trans-
misión oral acompañadas. de música que 
publicou en discos compactos en anos an
teriores. A páxina t.amén .inclue enlaces.• 

VISIÓNS FRONTEIRIZAS 
DA NOVA FOTOGRAFIA 
Refírese á fotografia galega, 
e é unha mostra artellada 

lo Centro Galego de Ar
tes da lmaxe con máis de 
cincuenta obras que repre
sentan as últimas tendén
cias no pa(s. Con obras de 
Xoán Anleo, Vicente 
Blanco/Salvador Cid.rás, 
Vari Caramés, Tono 
Carbajo, Calos Nieto, Si
món Pacheco, Alberto 
Vareta Ferreiro e Ma
nuel Vilariño, podérnola 
cofiecer na Fundación La
xeiro até o 15 de Xullo. 

PERSOAS QUE 
ESTIVERON NA CADEA 
Mediante esta mostra trá
tase de amosar as suas tes
temuñas e vivéncias : Na 
Cova dos ratos. 

• LEITURAS 

FEIRA DO LIBRO 
Abreu o Martes 3 e estará, 
na Praza de Compostela, até 
o vindeiro Xoves 12 de 11 a 
14 horas e de 18 a 22. Entre 
outras actividades, o Venres 
6 está previsto que Agustin 
Femández Paz asine exem
plares da sua última obra, Ai
re negro, e do resto dos seus 
libros a partir das 8 do serán. 

•MÚSICA 

TúZAROS 
O Venres 6 o trio compos
te lá n apresentará o seu 
novo CD Trivial, sen dú
vida cargado do seu carac
terístico son, mestura do 

novo hardcore co metal 
máis suxestivo e actual , no 
festival Carrascal Rock, en 
Zamáns. 

Los SUAVES 
Retrasaron o concerto no 
Pavill.6n das Travesas até o 
Venres 6; as portas abriran
se ás 20:30, comezando o 
concerto ás 21 :3 O con 
Kraken, e ás 22:30 Los 
Suaves. Se alguén non po
de asistir ese dia e precisa 
devolver a sua entrada de
be facelo no ponto de ven
da onde a mercou. 

LONOON CHAMBER 
ÜRCHESTRA 
Dentro do programa do 
Festival Internacional de 
Música ternos a sua actua
ción o Venres 6 no C.C. 
Caixanova ás 21 h., con 
Christopher Warren-Gre
en dirixíndoa e lan Fou
tain ao piano. O prezo das 
entradas oscila entre as 
1.000 e as 3.000 pta. 

Vilagarcia 
• EXPOSICIÓNS 

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

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. 

A ~- ., d b Id DUD.ClOS . e .»a. • .. e. 
• Alúgase casa-piso en Baiona no 
verán por mes ou quincena. Telf. 986 
355 990, Milagros. 

• 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
balas en Vigo. Telf. 639 446 271 
(Mónica). 

• Vendo furgoneta Ford Transit 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
cindível admitir cam. Teléfor.ies 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" irnpressa a tres 
tintas sobre fundo de várias cores: 
azul, cinzento, castanho, verde ... Tal
has M, L, XL e XXL. Prec;o: 2.000 pta. 
gastos de envio incluídos (paquete 
azul de Correios con entrega a domi
cílio). Encomendas a Fundacom Artá
bria, Apdo. 570, 15.480 - Ferro!. 

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

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

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

• Xa está á venda a Unidade Di
dáctica do Museu do Povo Galega 
adicada 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 lrl<utsk, en 
universidades e familias, 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/ 981560159. 

• Xa está á venda o caderno: 
"Achegamento a Segunda Repúbli
ca en Ordes. Artigos, documentos 
orixinais, denúncias ... Por cen pesos 
máis ga,stos 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. Chamade 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. 

• Lantania estrea nome e endere
zona web (www.lantania.coml. 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-escolas de 
toda España. José. Telf. 913 760 723. 

• Vendo taberna-pub tole funcio
nando, a 5 Km. de Bueu, con casa 
de pedra restarurada con calefacción 
e amoblada, terreo de 500 rn2 e ma
nancial de agua. Telf. 600 717 628. 

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

• O grupo Pozo de ideas busca 
"voces". Este colectivo literário reú
nase na R.U. Monte da Condesa (Sa
la de Ensaios, 2º andar) de Santiago, 
para ler e talar de diversos ternas. Es
tarnos a prepara a publicación dun li
bro e vários recitais. Achégate ás reu
n ións (Luns ás 22 h.) ou chama ao 
telf. 658 486 603 (Marga Espiñeira). 

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

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

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

• A Asociación Cultural Obradoi
ro da História vén de publicar un 
tríptico e marca-páxinas para co
memorar o VIII cabodano da morte 
do crego nacionalista Moncho Val
carce. Os interesados en recibilo, . 
de balde, poden solicítalo a: Asocia
zón Cultural "Obradoiro da História", 
apdo. 42, 15.680, Ordes. 

• Véndese piso na Travesía de Vigo 
(Vigo) de 111 m", todo exterior, alto, lu
minoso, 3 cuartos, 1 despacho, cociña 
nova, calefacción individual, garaxe e 
trasteiro. 18,6 millóns. Tett. 986 378 101. 

• A peña deportivista Pardo de Ce
la tén á venda camisolas, puchas •.• 
coa simboloxia da equipa branquia
zul. Tamén organizamos viaxes en 
auto-carro a Riazor. Máis información 

· no próprio local social: Bar San ~e
dro, Correlos 19, Mor Alfoz (Lugo). 

• Alúgase casa amoblada por tem
padas na Ribeira Sacra (Nogueira 
de Ramuin). Telf. 986 376 022. 

• Milhomes (grupo gai 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. efe Correios 24 c.p. 15.080 da 
Coruña. Correo electrónico: milho
mes53@latinmail.com 

• Música clásica para vodas. Dife
• Vendo remolque-tenda. Bon esta- rentes grupos de cámara e soprano. 
do, catro prazas. T-elf. 986 243 870 · Telf. 981 507 925;-simo32@teleline.es 

• Selos novos, con ou sen goma, usados 
mundiais e tarxetas telefónicas novas ou 
usadas. Merco. Libros de EXB, BUP, 
COU, maxisterio, le.itura. Vendo baratos. 
Jose. Apdo. 32 004, 28080-Madrid. 

• Técnico de son con experiéncia 
busca traballo nese ci,¡mpo ou do 
que sexa. Disponibilidade total de 
mobilidade xeográfica. 981 200 229, 
Sérgio.• · 

G .. -. u1maraes 
•CINEMA 

VILA DO CONDE 

ro de S. T arcato entre o Xoves 
5 e o Domingo 8. O artesana
to ten feira própria entre o 
Sábado 7 e o Domingo 15 no 
Parque das Hartas. 

os espe~táculos que se van 
·desenvolver como o do Xo
ves 5, música e danza da 
man de artistas valen\:iáns; 
o Venres 6 os Funky Mes
sengers; o Sábado 7 con
certo de Concertinas; e o 
Domingo 8 Seixos Albos, 
grupo de gaiteiros galegos. 
Todos os espectáculos a par
tires das 21:30. 

tistas xovens, cada un deles 
ocupa un espazo da cidade, 
como a Casa Serrálves, on
de hai instaladas 16 obras. 
Xurden asi modificados e 
recontextualizados por toda 
a cidade, locais ou edifícios 
cunha vida própria, nunha 
relación metafórica de ap
ropriación e transforma
ción da realidade que se 
afasta da tradición do 
squatting, é dicer, da mera 
ocupación dos espazos, tal 
como eles existen e en fun
ción dunha finalidacfe espe
cífica. Até o 16 de Setem
bro. Esta iniciativa é conti
nuación da que tivera lugar 
en Rotterdam. + 

É nesta vila onde se celebra 
o Festival Internacional de 
Curtametraxes de Gui
mariies, no que, durante o 
Luns 9 e Martes 1 O, terá lu
gar a prnxección dos fitas 
premiadas. No Auditório da 
Universidade do Minho. 

• FEIRAS 

FEIRA DA TERRA 
Gastronomia, animación, 
agricultura. . . tcxlo no T errei-

Valen~a 

•ACTOS 

EXPOV ALEN(,-:A 2001 
Mobiliario e decoración, até 
o Domingo 8, nos Pavillóns 
Municipais. Cento cincuen
ta postos nun pavillón mul
tisectorial con viños, téxtis, 
produtos industriais ... No 
exterior, a gastronomía, ma
quinária ... e un recinto para 

Porto 
• EXPOSICIÓNS 

SQUATIERS / 
ÜCUPA(,-:ÓES 
Reune proxectos de 43 ar-

°' >< 
OI UJ za 

"' 

CANTINA 
MEXICANA 

CURRA, 41. SAN ADRIAN DE COBRES (V:µ_,ABOA) 

. , 
, MUSICAS DA TERRA e 

TeléFono 986 672 439 · RUAMARTIN CODAX 
VIGO 

. . 
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Trinta vidas de cinema ao redor de Castelao 
Xan Leira estrea unha película con protagonistas da República e do exílio 
*A. ESTÉVEZ 

A Castelao non lle foi altea a 
grande pantalla. lnterpretou o 
papel dun pastar protestante 
nunha aparici~n na película 
Miss Ledya, veu como un 
conto da sua autoria daba 
orixe á película A traxedia de 
Xirobio, realizou a rotulación 
de Galicia de Carlos Velo, e 
na sua xira estadounidense 
de 1938 coincidiu con alguns 
dos nomes de Hollywood. 
Agora convértese no eixo da 

-película documental Castelao 
e os irmáns da liberdade, asi
nada polo realizador Xan Leira 
que confesa a "relación mfsti
ca" que mantén con este tra
ballo e a teimud~z en que aca
de a maior difu~ión posíbel~ 

Alguns dos asistentes á estrea 
de Castelao e os irmáns da Ji
berdade felicitaban ao remate a 
Xan Leira e agradecíanlle ter 
descuberto-un ha história que, 
dalgun xeito, fóralles vetada. 
"Eu vivin sempre na Galizá pe
ro non sabia do exílio" ou "Nós 
non tiñamos idea de que tanta 
xente tivera que marchar fora", 
eran alguns dos comentários 
que lle transmitían espectado
res que superaban os setenta 
anos e que acudían ao cinema 
sen saber coque se ian atapar. 

"Bons dias galegas, hoxe é 7 de 
Xaneiro do 2000 e cúmprense 
cincuenta anos da marte de 
Castelao". Toni de Searez é o 
encarregado de abrir o docu
mental desde Montevideo, onde 
dirixe o programa Sempre en 
Galicia, sobranceira emisión ra
diofónica da colectividade galega 
no Uruguai. Toni de Searez é 
unha das trinta. persoas ás que 
Leira da voz neste filme, que ao 
redor de Castelao conta o exílio 
como fenómeno masivo. "Utilizo 
a biografía como pretexto narrati
vo. Esta é unha história coral, de 
grupo, que representa a Caste
lao e a milleiros de persoas que 
estaban detras del, comprometi
dos coa transformación da terra. 
Castelao era a parte visíbel dun 
movimento que se estaba a dar 
na terra. Os rostros dos entrevis
tados son a xeografia da miña 
película, os sucos das suas ca
ras amasan as vivéncias, o pa
sado", explica o realizador. 

Xunto a Toni de Searez, apare
cen na fita Elíxio Rodríguez, exi
liado en México; Marivi Villaver
de, na Arxentina; Avelino Pausa 
Antelo, ·presidente da Fundación 
Castelao; os escritores Xosé 
Neira Vilas e Anisia Miranda, 
que rell)emoran ¡;¡ visita multitu
dinária do rianxeiro a Cuba; Eu
xénio Gfanell, pintor e ex mem
bro do POUM que deixa ver na 
pantalla o seu carácter combati
vo perta .dos noventa anos; Elvi~ 
ra Fernández, .exiliada na Arxen
tina; Manuel Somoza, exiliado 
no Uruguai; liaac Diaz Pardo; o 
presidente da Real Académia 
Franc!sco Fernández del Riego; 
Xosé Luís, o fillo de Alexandre 
Bóveda; ou Santiago Carrillo, en
tre outros. A!guns quedaron fara · 

O cocumental conta coa testemuña de Tareixa, irmá de Castelao, que finaba en Rianxo no 2000. XOSÉ LUÍS ABALO 

por razóns técnicas como Maria, 
a asistenta da casa de Castelao 
durante os últimos meses da sua 

que foi o exílio e, tamén a resis
téncia interior, facendo especial 
fincapé nos maquis, na guerrilla 

· que até ben vida e outros non 
puideron chegar a 
ver rematado o 
traballo de Leira, 
como Antón Fra
guas ou a irmá de 
Castelao, Tareixa, 
falecida o pasado 
ano. "Non é doá
do entrar na vida · 
dunha persoa e 
pedirlle que faga 
memória, que es
parte ,as lembran
zas. E un traballo 
de alta sensibili
dade. Cada per
soa das que en
trevistei levou en-

I E pouco recebia o 
sta é unha carácter deban-

doleirismo por 
história coral parte da história 

que representa oficial. 

a Castelao e Estabelécese un
ha ponte entre 

a milleirOS Latinoamérica e 
a Galiza, os dous 

de pe~soas espazos vitais da 

que estaban história que se 
narra e, tamén 

detrás del" do próprio direc-
tor. A biografía 

· XAN LEIRA de Le ira está 

tre un dia e dous 
de rodaxe", explica o director. 

Fiar a história 

Todo eles van fiando un docu
mental que se divide en duas 
partes, quebradas pala Guerra 
do 36. Nunha primeira descré
bese a biografía do rianxeiro, a 
sua evolución política, as ex
pectativas e frustacións da Re
pública. Tras a derrota republi
cana, chegan as testemuñas do 

marcada pala 
emigración e po
lo exílio. Xan Lei

ra naceu na Arxentina, de pais 
galegas e con avós vítimas da 
Guerra do 36. "Facer cir:iema pa
ra min é como facer calquer ou
tra causa. O compromiso está 
na miña casa e fara dela. Trato 
de facer un cinema de autor, al
ternativo, que vai en contra do 
pensamento único, a favor da 
sensibilidade expresada atravé·s 
da história. O rigor non é incom
patíbe I coa emotividade, cos 
afectos. Este non é un cinema 

Antón Fraguas, xa finado, foi outro dos entrevistados por Leira. 

en tres dimensións con orza
mento multimillonário. Este é ar
tesán, feito a man. O que intento 
é que a película teña suficientes 
valores engadidos que compen
sen outras caréncias e preten
sións formais", di. 

Testemuñas e imaxes da época 
alternan no documental, que tra
ta de ilusións e de frustracións. 
Leira descrebe as bondades do 
xénero documental, tan escaso 
na Galiza como a fición, pero si
nala que o método do traballo foi 
o mesmo que o dunha película 
argumental. "Traballamos cun 
guión e cunha série de histórias 
moi humanas, o que acontece é 
que despois, na montaxe, se lle 
outorga ese carácter documental, 
que me permite producir a baixo 
custe traballos que van contra o 
pensamento dominante", di. 

Mália os impedimentos, na ca
beza de Leira xa bulen outras 
duas rodaxes para comple.tar 
unha triloxia. A primeira ao re
dor da idea de Atila en Galiza, 
personalizada en Alexandre 
Bóveda, e a segunda a que na
rraría a transición na Galiza. 

Castelao e os irmáns da liberda
de canta coa colaboración dos 
concellos de Vigo, Pontevedra e 
Ferrol as1 como da Universidade 
de Vigo e do Consello da Cultu-

. ra. Bate, sen embargo, coa falta 
de hábito de exibir documentais 
en salas comerciais e coa au
séncia de subvencións:· Nos vin
deiros· meses Leira canta con 
estreala na Casa de A'mérica en 
Madrid e coa introdución nas sa
las cinematográficas. Da case 
por_seguro que a película vai ter 
mellar resposta nos cinemas da 
Arxentina que na Galiza, xa que 
ali o público está habituado ·a 

g este xénero. De calquer manei
~ ra, recalca a sua intención de 
-.... volcarse na exibicion e, chegado · 

o momento, "seria capaz de ir 
eu coa película, de. vi.la en vila, 
para que·tivera difusión".• 

Fame 
de museos 

XosÉ RAMóN PousA 

E Bilbao, o teórico da comu-
1cación Umberto Eco pos
la a radical transformación 

do concepto tradicional do museo 
corno gran contenedor para entrar 
nunha h iperespec ialización na 
que unha soia obra poida dar sen
tido a ese espacio de exposición 
pública. Barc.::elona vive sumida na 
polémica polo peche definitivo 
nuns casos, traslado e transforma
ción, neutros, de varios museos 
tradicionais da cidade. A Xunra 
traballa nun ainda descoñecido 
proxecto de Cidade da Cultura na 
que haberá lugar para un museo. 
O Concello de Ourense anuncia 
que a vella cadea de Ourense vai
se convertir no futuro Museo da 
Memoria Histórica da cidade das 
Burgas. Esta claro que algo pasa 
coa cultura dos museos. O certo é 
que hai an os qu e a crecen te 
conciencia das comunidades lo
cais e nacionais a incorporar á súa 
vida colectiva o patrimonio mate
rial e espiritual, arqueolóxico e 
ecolóxico, como parte dos seus 
bens e valores, fuco entrar en crise 
aos grandes museos estatais. 

Hoxe estamos ante unha nova 
percepc ión que, rachando co 
museo como cabca forre das tra
dicións, abre este concepto ata 
convertilo nun espacio de diálo
go coas culturas do presente. Re
sulta difíci l xa des lindar entre 
museo e exposición, nun con
texto que, se cadra, achégase 
maís ao concepto de feira popu
lar, facendo posible a transfor
mación do que viña senda un 
gran almacén da cultura en algo 
capaz de mobilizala. 

Esta reubicación do "vello" mu
seo no campo da industria cultu
ral está a producir actitudes dis
tintas que se traducen en diferen
tes modelos de política cultural. 
Ainda que moitos gobernos care
zan dunha política cultural defi
nida. Un é o modelo conservador 
que fai do museo unha especie de 
oasis frente ao deserto cultural no 
que tenden a convertirse as socie
dades actuais. Outro modelo fai 
do museo unha especie de máqui
na de simulación que a base de 
preserva-lo real está a encubrir o 
desangre da realidade e prolon
gando a súa agonía, nun intento 
de espectacularizar o valeiro cul
tural. A vía máis interesante, que 
se configura coma un modelo de 
política cultural válida para este 
país, é facer do museo un lugar de 
mobilización e de estremecemen
to, de "shock" da memoria. Un 
museo capaz de articular o pasado 
éo futuro. De facer comprender a 
cultura. En Galicia ternos fame 
de museos, de bos museos. Qui~ 
záis sexa a mellor inversión en 
política cultural.+ 
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º
director xeral de 
Transportes da Xunta, 
Xoán C arlos Villarino, 

foi dar unha rolda de prensa a 
Praceres, no médio e médio 
dos valados de arámio. A se
guir, os viciños quixeron per
guntarlle polo problema que 
teñen enriba e cargou a poli
cia. Se queren darlle choio aos 
antidistúrbios, que poñan a 
Fischler a facer strip-tease n as 
festas de Cangas ou a Cuiñ a 
nunha táboa d~ surf no encaro 
do Úmia. O caso é dar titula
res durante a seca · do verán.• 


