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Ramón Otero Pedrayo 
Polos vieiros da saudade 

Crónica e testemuño da viaxe 
emprendida en 1947 para o 
reencontro con Castelao e outros 
vellos amigos. Tui, Porto, Lisboa, 
Río, Montevideo e, por fin, Buenos 
Aires ... a procura dunha Galicia ben 
diferente da que acaba de deixar. 

{~\ OIL'f01'00r"}'O 

poLOSVIFJROS 
DA SAUDADE 

Unha grande vitória 
do sindicalismo 

Rematou a folga de transporte. Raul López, propietário de Monbus, 
cedeu finalmente e decidiu acatar o laudo da Xunta de obrigatório 
cumprimento ao que se viña negando despois de telo asinado. Fon
tes de Política Territorial ( Consellaria que dictara o laudo) afirman 
que o cámbio de Raul López foi produto das fortes presións da Ad, 
ministración, que incluso o ameazou con rescatar a concesión do 
servizo. A empresa afirma que foi "produto dunha detida reflexión" 
e desde a CIG non saben se houbo "presións da Xunta ou se foi a 
posibilidade da venda". O que semella claro é que o sindicalismo 
gañou unha grande loita. A da folga laboral máis grande da histó, 
ria, mália ,aos comínuos intentos de criminalización dos traballado
res (mesmo por parte de UGT e CCOO) e das campañas de descré
dito, con intentos de modificar a lexislación laboral amparada pola 
Constitución, para tronchar os direitos dos traballadores ás protes, 
tas. Quedan, ainda asi, duas perguntas no ar: por que a Xunta tivo 
que agardar carro meses para facer que Raul López cumprise a lega
lidade? Foi utilización política ou existían outros intereses?• 

VOZ NOTICIAS 

Oferece un grande pacto de 
carácter económico-social 

As 40 medidas do 
BNG para os 100 
primeiros dias de 

governo 
(Páx. 4) 

lbarretxe propón 
o Parlamento basco 
como o foro da paz 

(Páx. 17) 
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"350 pesos? Pero que é 
isa, unha esmola?", "Para 

gañar eses cartas xa 
ternos os traballos de 

aqui''. Os comentários, 
incluídos nun dos foros de 

debate na rede en 
Arxentina, amasan que a 

campaña de reclutamento 
do ministério de Defensa 
· neste país e en Uruguai 
non provoca indiferéncia. 

Dos 236 mozos que 
aceitaron integrarse nas 

Forzas Armadas 
españolas, 46 xa son· 

baixas. En Arxentina o 
Estado español xa foi 

denunciado nos tribunais; 
en Uruguai os principais 

xornais publican en 
portada o caso de Jose 

Fabián Miglioni, que con 
18 anos espera en Madrid 

a que a sua nai reuna os 
cartos para voltar a casa. 

ixéronme que pasaria un periodo 
de formación de dous meses pa
ra coñecer como son as Forzas 
Armadas españolas e adaptar
me ao novo tipo de vida e que 
nese tempo gañaria 100.000 pe
setas ao mes, pero despois todo 
cambiou e eran só 50.000 du
rante o periodo de formación". 
José Fabian Miglioni Cisneros é 
portada dos diarios La República 
e La Razón, de Montevideo. 
Destinado en Hoyo del Manza
nares, en Madrid, non tala de 
maos tratos, si de baixo salário e 
de posibilidades difusas de ca
pacitación profisional. "Déronnos 
roupa militar .e empezamos cun
ha rutina de ximnásia e exercí
cios físicos. Puiden cumprir co 
que me pediron, pero o futuro 
púñase complicado porque que
rían que subiramos uns montes 
con moito peso. E eu sabia que 
iso non o podia facer", engade. 

10., 
1xeronme 

que ia gañar 
100.000 pesetas 
no periodo de 
formación, pero só 
eran 50.000" 
JOSÉ FABIÁN MIGLIONI 

Eva Cisneros, a sua nai, tamén 
ocupa os informativos uruguaios. 
Denúncia que os folletos e CDs 
que repartiu o Ministério de De
fensa español entre os reclutas 
non teñen que ver coa realidade. 
Está tramitando un préstamo pa
ra costear o billete de volta -de 
José Fabián, que durme nunha 
pensión pagada desde o consu
lado uruguaio en Madrid. 

"Un dia antes de que a Arxentina 
celebrara a independéncia de Es
paña e de calquer outra nación, 
44 xóvenes do noso páis xuraron-

Pasa á páxina seguinte 

ESTA SEMANA 
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Pala via penal en Buenos Aires e nas portadas 
dos xornais en Montevideo 

A Arxentina e o Uruguai 
denúncian o recrutamento de 

sol·dados para o Exército español 

Durante o ano 2000 máis 
de dous milleiros de 
soldados solicitaron a 
baixa nas Fon:as 
Armadas. Setenta e oito 
eran galegos ·e só a dous 
se lle concedeu a rescisión. 

Federico Trillo, ministro de Defensa, 
quer espallar a campaña a México • 

*A. ESTÉVEZ 
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Vén da páxina anterior 

onte fidelidade ate dar a vida á 
bandeira española e respeito e 
obediéncia á figura da sua ma
xestade, o reí". Así comezaba o 
diario La Nación de Bos Aires a 
sua crónica sobre a primeira xura 
de bandera de mozos arxentinos 
e uruguaios en Santander o 30 de 
Xuño. Crónica crítica e de corte 
patriótico, pero non illada, xa que 
a campaña que o Ministérío de 
Defensa levou ás cidades de Bos 
Aires, Rosario e Córdoba non 
provoca indiferéncia. "350 pesos 
? Pero que é iso, unha esmola?", 
"Por ese salário que entren na 
Forzas Armadas eles", "Primeiro 
destruen as Forzas Armadas ar
xentinas e agora levan aos xove
nes á españolas" ou "Para esmo-
1 as xa ternos os traballos de 
aquP'. Son alguns dos comentá
rios, desde posicións de esquer
da e direita, incluídos nos foros 
de debate da rede na Arxentina. 

A demanda 
na Arxentina 
baséase nun 
artigo do Código 
Penal que castiga 
a quen conduza 
unha persoa 
a un éxercito 
estranxei ro. 

Outros pasan ? acción e acuden 
aos tribunais. E o caso do ex De
fensor do Pavo da cidade de Bos 
Aires e avogado, Antonio Carta
ñá, e de Mario Ganora, tamén le
trado, que veñen de denunciar 
penalmente ao Estado español e 
ao ministro de Defensa arxentino, 
Horacio Jaunarena, o canceler 
Adalberto Rodrf guez e o xefe do 
Exército, Ricardo Brinzoni. Acúsa
nos dun delicto contemplado no 
artigo 145 do Código Penal ar
xentino no que se "reprime a 
quen conducira a unha persoa to
ra dos límites do pais para enro
larse nun exército extranxeiro". 
Estes dous avogados sinalan que 
non son únicos, xa que a Corte 
Suprema de Xustiza da Nación 
recebeu querelas contra funcio
nários españois e arxentinos por 
convocar aos xóvenes en forma 
pública para reclutalos. 

Cuarenta e seis babeas 

"Buscabas unha oportunidade? 
Aquí a tes". Este é o encabeza
mento do folleto que foi enviado 

a 27.000 mozos da Arxentina e 
Uruguai, entre os 18 e os 27 
anos através dos consulados. O 
ministro Federico Trillo tiña en 
mente un potencial de 15.000 
soldados na Arxentina e 4.000 en 
Uruguai. O subdirector xeral de 
reclutamento José Luis Asensio 
declaraba ao início da campaña 
que contar con 20.000 potenciais 
constituía un "asunto estratéxico 
para as Forzas Armadas". Á altu
ra do 28 de Xuño, cando oito as
pirantes a soldados renunciaron 
ao exército, o director de Reclu.ta
mento e Ensino Militar, Gregorio 
López lraola, sinalaba que até 
chegar a cantidade de 30 non ha
bía motivos para preocuparse. O 
11 de Xullo 46 xóvenes xa decidi
ron que o exercito non é o seu e 
buscan traballo na vida civil. · 

"Con este reclutamento fara das 
fronteiras españolas, damos moi 
má imaxe polo mundo. Primeiro 

,, , ' 
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Desfile das Fonas Annadas en Madrid. 

prometeuse o pago do billete de 
avión a España; agora Trillo dí 
que non, que se lles vaí descontar 
en cinco mensualidades. E aos 
que renúncian, que nen saquera 
teñen cartas para poder voltar a 

Bos Aires e Montevideo? Non sa
bemos o que se lle prometeu alá, 
pero seguro que moi diferente do 
que atoparon aqui", comenta 
Francisco Castañón, director da 
Oficina de Defensor do Soldado.• 

O escaso atractivo do uniforme 
Catro mil soldados dirixíronse 
durante o pasado ano á Oficina 
do Defensor do Soldado para 
informarse sobre como podian 
rescindir o seu contrato coas 
Forzas Armadas. Algunhas das 
consultas quedaron en tentati
vas, pero 2.250 militares pedi
ron a sua baixa. Este dado 
confirmouno recentemente o 
ministério de Defensa ao depu
tado nacionalista Carlos Ayme
rich, que non entande porque 
das 78 solicitudes galegas, só 
se concederon duas. O vence
llo estabelecido coas Forzas 
Armadas é un dos causantes 
do seu escaso atractivo. 

• o CONTRATO NON E TAL. A 
relación contractual coas Forzas 
Armadas amparase na Lei 
17/99 que regula as Relacións 
do Persoal das Forzas Arma
das. Non se asina un contrato, 
senón un compromiso difícil de 
romper. Considéranse causas 
de rescisión a perda das condi
cións ff sicas determinada por un 
tribunal médico, das aptitudes 
profisionais e por outros motivos 
extraordinários non regulamen
tados. "lsto provoca que moitos 
soldados aleguen a cegas. Ti 
asinas por dous anos e, se re
novas por outros dous, até que 
cumpras o terceiro non podes 
rescindir", explica o responsábel 
da Oficina do Defensor do Sol
dado. Francisco Castañón reco
ñece que a profisionalización do 
éxercito deixa un tanto fara de 
xogo á ONG que dirixe. "Antes 
o reclutamento era universal, 

con implicación social. Agora os 
problemas son temas profisio
nais e para nós é mais dificulto
so axudar", engade. 

• SALÁRIO BAIXO SEN ASCEN
SOS. Un soldado ou maríñeiro 
profisional entra no Exercito co
brando 101.225 pesetas brutas 
ao mes. Os ascensos son conce
didos polo xefe de Estado Maior 
e simplesmente chegar a ser ca
bo custa tres anos de servizo. Os 
seguintes no escalafón son o ca
bo primeiro -con dous anos no 
emprego de cabo- e cabo maior, 
que posteriormente poden acce
der ás escalas básicas da carreí
ra militar. "A falta de expectativas 
é determinante á hora de non re
novar o compromiso. Faltan can
les alternativas de reclamación e 
ainda non se puxeron en marcha 
os prometidos consellos aseso-

res de persoal, formados por ·sol
dados e mandos elexidos demo
craticamente", sinala Francisco 
Castañón. 

• SAÍDA LABORAL PARA A VIDA 
CML? Técnico en Defensa. Este 
é o único título asinado co Minis
tério de Cultura para o emprego 
de soldado, homologábel coa 
FP. A tropa profesional non é , 
militar de carreira, como se en
carregan de reseñar as organi
zacións de axuda ao soldado 
para non criar falsas ilusións. 
Son as mesmas que recomen
dan aos soldados que se dese
xan aprender un ofício que teña 
saida na vida civil escollan a Ar
mada, en menor medida o Exér
cito do Aire e sementes o de Te
rra nas áreas que podan facilitar 
un permiso de conducir maqui-
nária pesada.• · 

O ~do que entra na tropa profisional gaña 101.225 pta. mensais. 

Soldados sen fortuna 

1 

3 
N2 995 - ANO XXIV 

Cartas 
periódicas 
no buzón · 
Pablo Cor Fernández 
renunciou ao exército aos 
poucos dias de aterrar o 
seu avión. Xogara na 
selección sub-20 de 
Uruguai e fixo unhas pro
bas para o Futbol Club 
Pontevedra. Argu~entou 
ao pedir a baixa militar que 
queria iniciar unha etapa 
profesional no clube de 
futbol ondé-a retribución 
era superior ás cen mil pe
setas mensuais brutas que 
percibiria se asinara o con
trato de reclutamento. Má
lia a sua intención, o clube 
non o contratou. 

Pero as cartas que recebi
ron vinte mil arxentinos e 
uruguaíós son semellantes 
ás que chegan 
periodicamente aos xóve
nes parados dentro do es
tado. Cartas, que como se 
reflexa tamén nos 
anúncios televisivos, pro
meten unha profesion con 
posiblidade de facer carrei
ra e na que a iguladade de 
sexos xa é unha realidade, 
con máis de un 25% de 
mulleres aspirantes. Tráta
se desde Defensa de cubrir 
as 17.500 prazas ofertadas 
este anos, que non chega
rán a acadar a cantidade 
de 102.000 militares 
contemplados nos 
orzamentos do 2001. "Non 
se cumpren os compromi
sos e as posibilidades de 
ascenso son moi limitadas. 
Non hai prazas de cabo e 
os soldados frustrémonos 
sen poder ascender nen 
ver medrar o salário". 
Quen asi tala é un soldado 
de Lugo, destinado tora dé 
Galiza, que prefire manter 
o anonimato. 

Mália asinar unha relación 
lab9ral, o trato dos 
mandos cos soldados non 
variou sustancialmente. 
"Traballamos máis horas 
que antes ao seren menos, 
pero os superiores 
continuan coa mesma ati
tude disciplinária coma se 
foramos soldados de 
reemplazo. Non temos di
reitos recoñecidos no ám
bito laboral civil", di.• 

O Ministérío de Defensa vai comezar estes dias unha 
nova campaña na Galiza para reclutar soldados 
profisionais. Pensan que os parámetros sócio
económicos da nasa nación indican que é un campo 
ben estercado para a captación de integrantes do 
Exército español. E non lles falta razón, se 
comparamos os indicadores de paro, de soldas ou de 
futuras saídas para a xuventude -que non sexan a 
emigración ás Canárias ou nas grandes empresas 
construtoras que os levan de nómadas da pa e pico 
pola xeografia estatal adiante--, cos das outras 
comunidades. Os índices de recrutas galegos no 
Exército profisional son moito máis altos cós cataláns, 
bascos bu madrileños. Quer dicer, van moito en 
función da renda per cápita. Renda que incioe 
directamente nas saídas laborais, na cultura e na 
educación. A leva que Defensa pretende sacar este 
ano da Galiza ascende a case 5.000 mozos. 

Exército español trouxo ao primeiro plano da 
actualidade unha realidade presente desde hai anos: a 
propaganda da mili profisional vai por un lado e a 
realidade pqr outro. Os soldados profisionais levan 
anos .protestando pala falta de saídas que lles · 
prometeron, incluidos os ascensos. Polo 
incumprimento das condicións que asinaron. Polo trato 
que lles dispensan, que en nada mudou ao infrinxido 
aos recrutas obrigatórios. As cartas remitidas nos 
últimos anos ao Ministério de Defensa, moitas veces 
de xeito coordenado (por exemplo os cabos da 
Armada sen praza), poderian encher camións. 

factores, incluídos o& sócio-políticos, os que arredan 
os mozos do Exército como saída laboral.-Hai que, ter 
en canta que a maioria dos novos que acceden ao 
primeiro traballo cobran moito menos que os soldados 
e con moita menos seguridade no emprego. 

A chegada de fillos de emigrantes para enr9larse no 

Pero todos querian ollar cara outro lado mentres 
Federico Trillo talaba de ·que non se estaban a cumprir 
as expectativas para completar un exército profisional, 
porque os mozos, ·mália á propaganda, non o óllaban 
como unha saída laboral. A desculpa sempre aparecia 
no mal pagos que están. Pero ainda que os soldas 
poidan influir nesta opción laboral, son outros mpitos 

O número de soldados que pretenden renunciar 
despois de ter firmado o contrato é sumamente alto. 
Danse conta de que o de "aprender un ofício" non se 
corresponde coa realidade e que o seu traballo é moito 
máis parecido ao que lles contaban os seus pais nas 
bata/litas do servizo, que ao dun profisional. O único 
para o que os capacitan é para saberen obedecer. 
Porqué a mentalidade dos mandos ainda non mudou e 
a "instrución" segue a ser a 11Jesma da época de 
Franco, segundo denúncian moitos dos enrolados. Asi, 
o Exército español estase a converter nunha espécie 
de Lexión onde prima a aventura, que é, 
precisamente, a segunda mensaxe da campaña.• 

ANOSATERRA 
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GAL IZA 
tiria ao Parlamento unha nova 
Lei de Comércio Interior de Gali
za e reclamaría do Governo 
Central a mellora das presta
cións do réxime de autónomos e 
dos réximes especiais agrário e 
do mar. 

En canto á política de igualdade 
e benestar social, as prioridades 
van ser para a formación na
cionalista as de estabelecer un 
salário social, potenciar a rede de 
Atención Primária de Saude, am
pliar o catálogo de prestacións 
sanitárias dos SERGAS, elaborar 
un Plano Integral de Atención á 
Vellez e ás persoas con discapa
cidades e criar unha mesa secto
rial para o acceso das mulleres 
ao mercado de traballo. 

Ademais, o BNG ten previsto pro
mover xestións coa Administra
ción central para resolver a discri
minación das mulleres que na ac
tualidade realizan funcións de 
amas de casa, no direito ás pres
tacións da seguridade social. Ta
mén tratarla de estabelecer unha 
axuda económica de emerxéncia 

2 para as vítimas de maus tratos e 
~ abordarla a coordenación das re
;!. des exteriores de desenvolvimen
~ to de programas de asisténcia 

Unha representación da dirección política do BNG acom~añou ao seu portavoz, Xosé Manuel Beiras, na apresentación das cuarenta medidas uurxentes", o Mércores 11 de Xullo. sanitária, farmaCOIOXia e de pres-

Cuarenta medidas urxentes do BNG para os cen primeiros dias na Xunta 

'Un novo xeito de governar' 
-0- PAULA BERGANTIÑOS 

O BNG porá en prática nos primeiros cen dias de governo "un 
novo xeito de governar". De cara a obter un desenvolvimento 
autocentrado tratará de acadar un gran pacto social pola in
dustrialización e criará o. Instituto de Desenvolvimento de Ga
l iza (IDG). Só son duas das cuarenta medidas "urxentes" e 
cun importante contido social que aprobou a formación políti
ca para aplicar nos tres primeiros meses no governo da Xunta~ 

Os nacionalistas aseguran que 
as suas iniciativas podarán ser 
apreciadas pola cidadania nun 
breve periodo de tempo, os cen 
primeiros días. Neste tempo, 
ademais da reestruturar o IGA
PE e en canto á política laboral 
e de emprego, o Bloque criará 
unha Consellaria de Traballo 
para dar "coeréncia" a actuación 
da Xunta nesta matéria. A isto 
sumarase a elaboración dun 
Plano Galego de Emprego e ou
tro Plano de Choque contra . a 
Siniestralidade Laboral. 

O novo Governo presidido por 
Beiras remitiría ao Parlamento 
unha nova Lei de Ordenación 

do Território de Galiza e criaría 
un Instituto de Estudos Territo
riais, para elaborar as bases 
das Directrices Xerais de Orde
nación do Território. Ao tempo 
exixiria do Governo central o 
cumprimento do Programa de 
Modernización da lnfraestrutura 
Ferroviária en Galiza, para dis
par no 2007 de velocidades mé
dias de 150 quilómetros hora na 
rede interna e conexións coa re
de alta velocidade. O BNG ta
m é n ten previsto solicitar a 
transferéncia das competéncias 
plenas sobre todos os partos 
galegas de interese xeral, abor
dar o deseño dun plano de elec
trificación e adoptar as solu-

cións técnicas necesárias para 
corrixir as deficiéncias da rede 
de telefonía rural. 

O m.eio ambiente tamén se be
neficiaria das medidas que 
anúncia o BNG, que se compro
mete a encetar o saneamento 
integral das rias galegas, a ne
gociar co Governo central a 
criación da Conferéncia Hidro
gráfica do Miño e a realizar tare
fas de prevención de incéndios. 
En canto ao tratamento dos re
s í duos sólidos urbanos, a for
mación nacionalista concertaría 
cos concellos proxectos de reci
claxe, impulsaría os que están 
paralisados e reorientaría o Pla
no de Tratamento actual e as 
funcións de SOGAMA. 

Sectores produtivos 

Os nacionalistas tamén se mar
can como obxectivos a posta en 
funcionamento dun programa de 
desenvolvimento do sector lác
teo e a recuperación da agroin-

Un 25 de Xullo 'polo cámbio' 
O BNG pretende que o Dia da 
Pátria sexa "unha grande mobili
zación social polo cámbio", pe
ro, un ano máis, terá que con
tentarse con rematar na Quinta
na. A tradicional praza das ma
nifestacións nacionalistas queda 
pequena, xa desde hai ben 
anos, para congregar todos os 
participantes na manifestación 
do 25 de Xullo. 

A dirección nacionalista andou 
a darlle voltas para que o acto 
final deste ano tivese lugar no 
Obradoiro, cenificando, deste 
xeito, a mensaxe que aparece 
no lema da celebración patrió-

tica: "Arelas de cámbio. A Gali
za que vén". Suporia, ademais, 
un reto mobilizador para a or
ganización e para unha mili
táncia que sabe que o éxito de 
encher a Quintana está asegu
rado, tomándose o Dia da Pá
tria cun carácter no que o ton 
festivo destinxe xa o reivindi
cativo. 

Pero, segundo fontes da Perma
nente do BNG, os problemas 
técnicos impeden que a mobili
zación remate no Obradoiro, an
te a imposibilidade de armar un 
cenário axeitado dados os actos 
institucionais da mañá do 25. 

A idea da dirección nacionalista 
é, este ano, acondicionar os 
arredores da Quintana para que 

. a xente non marche antes de 
tempo para a Carballeira de San 
Lourenzo, sede da celebración 
festeira, ou de viñas, ante a im
posibilidade de entrar na praza 
ateigada. Asi, teñen disposto un 
servizo amplo de megafonía que 
permitirá escoitar a arenga de 
Xosé Manuel Beiras nos arrede
c;Jores. A medida, permitiria que 
parte da xente se instale á som
bra. O estudo realizado para co
locar grandes pantallas foi de
sestimado, segundo fontes na
cionalistas, "porque tecnicamen-

dústria láctea, remitir ao Parla
mento unha Lei de Ordenación 
Gandeira e aprobar urxentemen
te un Progama Especial para fa
cer frente ao mal das ''vacas to
las" e outros de desenvolvimen
to rural, asi como acometer unha 
Lei Galega de Montes e a revi
sión da actual Lei de Montes Ve
ciñais en Man Comun. 

Outras das prioridades serán as 
de reclamar a inclusión da pesca 
nos acordos xerais de coopera
ción que asina a UE, encetar a 
elaboración dun Plano de Repo
voación das costas galegas con 
espécies de interese pesqueiro 
e marisqueiro e abordar a nego
ciación entre a Xunta e Adminis
tración central para garantir a 
protección social das mariscado
ras. Asimesmo, o novo Governo 
galega promoveria a regulación 
dos paros biolóxicos necesários 
para a recuperación dos calado
rios galegas, coas necesárias 
compensacións económicas pa
ra mariñeiros e armadores, remi-

te era inviábel dada a luminosi
dade do mediodía". 

P.ara lograr encher todo o con
xu nto histórico compostelán 
con manifestantes, o BNG 
acentuará o esforzo mobiliza
dor, tanto através dos militan
tes e simpatizantes, como da 
propaganda, con 100 valados 
publicitários nos que, xunto ao 
lema, aparecerá a foto de Xosé 
Manuel Beiras, candidato á 
presidéncia da Xunta. 

Será neste dia tan sinalado pa
ra o nacionalismo no que se 
apresenten as candidaturas do 

tacións sociais, á cidadania gale
ga residente no exterior. 

Educación, cultura e língua 

Outros dos ámbitos aos que lles 
prestaría atención desde os pri
meiros dias de govemo son os de 
ensino, cultura e normalización 
lingüística, con medidas encami
ñadas a implantar de xeito pro
gresivo a gratuidade dos libros de 
texto, promover un Plano de Fi
nanciamento Plurinual para as 
Universidades e facer cumprir 
tanto o decreto que estabelece 
os mínimos de uso do galego no 
ensino como o mandato legal de 
uso pleno da nosa 1 íngua nos 
meios de comunicación públicos. 

O BNG tamén se compromete a 
que o Governo presidido por 
Beiras exerza unha efeitiva coo
peración das deputacións, esta
beleza un Fundo de Compesa
ción Local e asegure o pluralis
mo informativo e a información 
veraz e obxectiva por parte dos 
meios de comunicación de titu
laridade pública. Afirma a forma
ción nacionalista que estas non 
son medidas "espectaculares" 
xa que mesmo poderian ter sido 
adoptadas por governos anterio
res "porque só supoñen sensa
tez e unha aplicación progresiva 
das competéncias actuais do 
Governo Galego".+ 

BNG ao Parlamento e, tamén, 
as grandes liñas mestras do 
que seria un governo galego 
"catalizado polo BNG". Segura
mente, a mobilización terá lu
gar nun clima de eufória pois 
no BNG eren que existen "ex
pectativas para un cámbio polí
tico real". 

Desde o BNG réstanlle impor
táncia ao non poder rematar no 
Obradoiro, pero afirman que 
non tardarán moito en enchelo, 
"será cando Xosé Manuel Bei
ras xure o cargo de presidente 
gal ego", afirman entre fachen
dosos e convencidos.+ 
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Precampaña eleitoral na que os populares escollen o papel de oposición 

O PP apreséntase como vítima 
-0- B. LAXE 

Aparecer ante a sociedade 
como vítimas e que se fale 
unicamente do que a eles lles 
interesa: os erros da oposi
ción. Esta é a estratéxia elei
toral do PP. Polo médio menti
ras mil veces repetidas até con
vertelas en verdades co apoio 
dos médios de comunicación. 

"Pita-bull", esta é a nomeada que, 
en ámbitos parlamentários, lle pu
xeron ao conselleiro da Presidén
ci a, Xaime Pita. A comparanza 
cunha raza de cans moi dotados 
para atacar e trabar calquer ad
versário foina gañando o voceiro 
do PP nas suas arriscadas sofla
mas ao longo destes catro anos. 

Non é que o betanceiro, despois 
de pasear tantos anos con toda 
tranquilidade pola beirarrua per
to da sua tenda, sufrise unha re
pentina transformación, senón 
que colleu a persoalidade para a 
que foi treinado, sen calcular as 
consecuéncias para a integrida
de democrática da nación. Foi 
unha opción política arriscada e, 
ao mesmo tempo, planificada 
por Fraga lribame. 

Tentábase gardar o castro amu
rado da Xunta impedindo que 
Fraga puidese sufrir o máis mí
nimo acoso da oposición. Pita 
dispúxose a lanzar ataques di
suasórios contra o BNG todas 
as semanas, tentando apresen
tar os nacionalistas como teros 
invasores dunha legalidade, re
presentada por Fraga e ninguén 
máis. E os nacionalistas, como 
recoñeceria hai pouco tempo a 
deputada Garcia Negro, caeron 
máis do desexado nestas pro
vocacións. 

Pero toda aquela defensa par
lamentária numantina, a "imo
deración verbal" que denuncia 
o BNG, o papel de oposición 
que adoptou o PP, óllase ago
ra multiplicado na precampaña 
eleitoral. O PP pretende pasar 
de oposición a vítima nunha 
transfiguración sen preceden
tes políticos, tentando mesmo 
deslexitimar calquer opción de 
cámbio até convertela aos 
olios dos cidadáns, non xa en 
nefasta ou imposíbel, senón en 
espúrea. 

Xa non está só Xaime Pita na 
troneira mediática. O secretário 
xeral do PP, Xesus Palmou, 
meteuse de cheo nesta táctica 
eleitoral. Pero quen marca as 
pautas e os tempos e Fraga. O 
PP, ademais, conta cunha ma
quinária tan engraxada que as 
mensaxes son repetidas ao dia 
seguinte polos centos de mili
tantes unha e outra vez, des
cualificando calquer que tente 
estabelecer con eles un diálogo 
ou un mínimo razoamento. Non 
están dispostos a debater, só a 
lanzar as suas mensaxes en te
rras estercadas. 

Mensaxes que non terian a dese
xada efectividade se non conta
sen co apoio da maioria dos mé
dios de comunicación, que non só 
aceitan o papel de altofalantes es
táticos, senón que son capaces 

1-+-Superficie Arborada 1 

90.000 
80.000 
70.000 
60.000 
50.000 
40.000 
30.000 
20.000 
10.000 

o ··1 B 
O> o o o; C\J u "<t lO <O CX) 

O> Ol O> O> O> O> O> o 
O> O> O> O> O> O> O> O> o ,.... ,.... ,.... ,.... ,.... ,.... ,.... ,.... C\J 

!--+-Superficie Rasa 1 

120.000 

100.000 

80.000 

60.000 

40.000 

20.000 

o 

1 
o C\J u "<t lO <O 

B 
CX) O> o 

O> o; O> O> O> O> O> O> o 
O> O> O> O> O> ~ O> O> o ,.... ,.... ,.... ,.... ,.... ,.... ,.... C\J 

Os dacios oficiais, da consellaria de Médio Ambiente, demonstran que a afinnación da 
Xunta relacionando os anos eleitorois (en contratipo) co aumento dos incéndios non 
son verdade, agás cando o PP estivo na oposición. Na fotografia, Pita, conselleiro de 
Presidéncia, eleito polo PP para apresentarse como oposición. 

de repetir en titulares opinións dos 
cargos do PP, que saben os xor
nalistas que son auténticas inven
cións ou mentiras. E asi unha e 
outra vez, sen que a realidade im
pida darlle titular a calquer acusa
ción infundada. Chega unicamen
te con porlle as comiñas. 

As mentiras 

Se nos últimos anos o PP se cen
trou en que se identificase na
cionalismo con violéncia, unhas 
veces afirmando que calquer pro
testa era unha prolongación da 
guerra basca, outras, facendo 
aparecer o BNG como cómplice 
do terrorismo por non sumarse 
cegamente aos deseños políticos 
do PP e PSOE, agora a consigna 
é dar a imaxe do BNG como vio
lento en si mesmo. 

Se daquelas se chegou a afir
mar centos de veces que o BNG 
e HB compartiran listas eleito
rais (algo totalmente falso) ago
ra calquer protesta sindical con
vértese en violéncia auspiciada 
polo BNG ou por un suposto 
sector radical que dependeria 
da UPG. 

Calquer protesta convértese en 
violéncia, desde a folga xeral, 
ao conflicto de La Unión. Cal
quer desorde esporádico é apre
sentado coma unha estratéxia. 
Calquer persoa (coma os sindi
calistas de La Unión) poden ser 
linchados publicamente como 
perigosos terroristas sen probas 
para acusalos e sen gardar as 
máis mínimas formas. Pala con
tra, non existe nengunha crítica 
contra un empresário qué se ne
gou durante meses a aceptar un 
laudo obligatório ditado pola · 
própria Administración. 

Volven acusacións de vello. Co
mo a de tratar de inculpar o na
cionalismo de incéndios fores
tais. Retrotraémonos á campaña 
de 1979, cando un militante do 
Bloque tora detido por queimar 
un monte e logo se demostrou 
xudicialmente que todo tora un
ha campaña política orquestada 
en Cúrtis, entre outros, polo xor
nalista Augusto Assia. Os xuí
zos polas querelas interpostas 
contra os instigadores e propa
gandistas ainda non chegaron a 
celebrarse. 

De novo aparecen os mesmos 
argumentos e Fraga relaciona 
directamente o aumento dos in
céndios coa campaña eleitoral. 
Afirma que os anos aleitorais 
son nos que se producen máis 
incéndios, acusando a oposición 
de ser a causante dos lumes pa
ra desprestixiar o Governo. 

De ser asi, os dados demos
tran que non o é (ver gráfico), 
teriamos que concluír que a va
ga máis grande de lumes, en 
1989, cando o Governo Tripar
tito, promoveuna Fraga para 
ocupar o pasto de González 
Laxe, como poñen de manifes
to desde o PSdG-PSOE. Polo 
demáis, até o de agora, os úni
cos militantes detidos por in
cendiários foron do PP. 

Pero as acusacións do PP van 
continuar con dous tópicos co
mo certezas no seu libro de 
campaña: "non hai mellor defen
sa ca un bon ataque" e "unha 
mentira repetida moitas veces 
convértese en verdade". O ci
clón Fraga percorre Galiza é só 
algunhas veces, coma en Vigo, 
chega tarde ou se queda dormi
do coma en Pescanova. • 

ANOSATERRA 

Os concelleiros do BNG. de 
Castrovercle pasan ao grupo misto 
A diferente visión na política municipal entre os dous conce
lleiros do BNG en Castroverde e a dirección da organización 
materializouse esta semana co paso dos edis ao grupo mi~
to. A proposta dunha moción de censura por parte de Mi
guel Roberto Rodríguez e Laura Bróllón contra o governo do 
PSOE e a sua oposición a que o alcalde, Xosé Maria Arias, 
representara a Castroverde na asociación Terras do Miño 
foron os dous feítos que provocaron que o BNG solicitara a 
demisión dos concelleiros. Hai dous meses que Rodríguez e 

_ Brollón propuxeron á agrupación local e aos responsábeis 
comarcais do BNG a posibilidade de xuntar os seus votos 
cos do PP e o concelleiro dos lndependentes para mudar o 
governo. A postura dos dous edis n~ inclusion do concello 
en Terras do Miño, asociación da que forman parte doce 
concellos da zona centro de Lugo para acceder aos fun
dos europeus, na que votaron ao concelleiro independente 
e, no caso de Brollón, tamén ao do PP como representan
te municipal, provocou a petición de dem!sión do BNG. 
Rodríguez e Brollón, que argumentan que Arias está a le
var unha política caciquil, comunicaron á dirección da or
ganización o seu paso ao grupo misto. Xesus Méndez, 
responsábel comarcal da formación nacionalista, explica 
que seguirá insistindo en que demitan como concelleiros 
"para que os votantes de Castroyerde teñan representación". 
No BNG, mália recoñecer que Arias non desenvolve un bon 
traballo como alcalde, consideran inxustificada unha moción 
de censura e lembran que Miguel Rodríguez foi botado da 
alcaldia polo transfuguismo. O actual rexidor, antes de for
mar parte das listas do PSOE, integrou as do BNG e foi 
compañeiro de govemo de Rodríguez até que abandonou. • 

Saen de prisión os detidos tras · 

5 

unha pelexa con gardas c.ivis en Cam~riñas 
O Martes 1 O de Xullo ao mediodia saian da prisión de Tei
xeiro os dous mozos detidos na madrugada do 30 de Xu
ño tras unha pelexa na que estiveron implicados · 
membros da Garda Civil fora de servizo. X.M.A.P e X.S.A 
abandonaron o centro penitenciário despois de nove dias 
e tras pagar unha fianza de 250.000 pesetas cada un. Esta 
foi a mesma cantidade que tiveron que pagar os outros 
dous detidos que non chegaron a entrar en prisión. Os 
dous avogados defensores dos encarcerados tiveron que 
apelar á Audiéncia Provincial da Coruña tras a decisión 
inicial do xuíz de Corcubión de que ingresaran en Teixei
ro. Tras a detención celebráronse concentracións viciñais 
na Ponte do Porto· para protestar por unha medida que 
consideraban desproporcionada.• 

O Governo ignora cando estará 
rematada a autovia Santiago·Ourense 
É prematuro saber cando a autovia Santiago-Ourense será 
realidade, segundo as afirmacións do Governo central que 
informa que os estudos sobre o tramo final' ainda están en 
tramitación administrativa. Despois de que o deputado so
cialista Alberto Fidalgo perguntara polos prazos das obras, 
o Governo sinalou que ten previsto que entre en servizo o 
tramo até Silleda en Decembro do 2002, un ano despois até 
Lalin Oeste, e a finais do 2004 até o Alto de San Domingos. 
As obras do traxecto entre Santiago e o Alto comezaron no 
mes de Decembro do ano pasado, polo de agora só se le
van realizado obras de drenaxe e movimento de terras. • 

Altadis desmantela a fábrica 
da Coruña con protecdón policial 
A diminución da carga de traballo e o desmantelamento da 
Fábrica de Tabacos da Coruña vaise facendo realidade dia 
a dia, tal como denúncia o comité de empresa. O Martes 11 
a empresa Altadis tivo que recurrir á policia para retirar da 
fábrica maquinária de elaboración de cigarros de exporta
ción, e que se translada a fábrica de Canárias. Un grupo 
de traballadoras intentou impedilo, pero foron apartadas 
do camión do translado por axentes da policia. • 

O BNG emigrante celebra en Bilbo 
a sua asemblea 
"Deixa raíces na Terra. Volverá". Este é o lema, de Cas
telao, que utilizou a comarca da emigración do BNG na 
sua IV Asemblea celebrada en Silbo o Sábado 30 de Xu
ño. Membros do BNG de Euskadi, Madrid e Catalunya 
debatiron novas xeitos de actuación "para por de mani
festo que a emigración non é un fenómeno do pasado". 
Na Asamblea ficaron patentes as dificuldades á hora de 
traballar en clave nacionalista nos diferentes centros ga
legos espallados polo mundo. Martsa Vázquez, militante 
de vello na organización e responsábel en Madrid, foi eli
xida para coordenar a comarca da emigración do BNG.• 
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OPtNIÓN 

CRIMINALIZAR O SINDICALISMO NACIONALISTA 

Durante as últimas semanas alguns meios 
de comunicación adicáronse a satanizar a 
CIG e, por extensión, o conxunto do ·na
cionalismo e a clase traballadora, especial
mente esta última. Existen poderosos inte
reses ( consubstanciais coas altas taxas de 
benefícios dos máis ricos) que desexan 
mantera situación de explotación crecen
te. O certo é que o movimento obreiro es
tá cada vez máis cercado, xa que non só 
canta con condicións laborais pactadas ou 
impostas máis ruíns que no pasado senón 
que en moitas empresas nen sequera se 
cumpren estas regras de xogo. Funciona a 
Leí da selva, do máis forte. Este é un xeito 
de violéncia do sistema que Hes afecta nas 
suas condicións de vida aos traballdores. 
Cando se denúncian estes incumprimen
tos, a intervención da autoridade laboral e 
da xustiza é lenta ou sinxelamente se in
clina a prol do poderoso. 

Moitos dirán que existe o direito de pro
testa e de folga. Esta última é, sen dúbida, 
a medida de forza máis extrema e que im
plica, ademais, un nível de sacrifício máis 
forte para os traballadores. Unha medida 
de presión que canta cunha regulación 
que nalguns casos (como nos considerados 
servizos esenciais) rebaixa a posibilidade 
de protesta aos mínimos, facéndoa en 
moitos casos inefectiva. Ainda con estas 
limitacións, en empresas moi significati
vas e desde a administración nos últimos 
anos se empregaron todos os métodos para 
esmagar o direito de folga, ou sexa para 
terminar (pola vía prática) coas protestas 
dos traballadores. 

• PARA OS DE 'ABAIXO' NON SE CUM
PRE A LEI. Porei alguns exemplos que se
guramente clarificarán o leitor. Na folga 
de Transportes La Unión, a firma de ca
beza (Monbus) fai vir condutores doutras 
empresas do grupo a reemprazar os operá
rios en paro. Ou sexa que estaba susti
tuindo folguistas, algo proibido pola lei!. 
Foi denunciado. Tardou semanas en ac-

- tuar a Inspección. De seguido contratou 
persoal temporal para substituir os fol
guistas, que esta proibido por lei!. O xul
gado tardou meses en ditar senténcia, a 
Inspección semanas en fa cela cumprir, a 
empresa recorreu e seguiu coas substitu
cións, coa pretensión de manter o funcio
namento normal. Se os traballadores non 
fixesen piquetes e non tentasen evitar a 
realización de servizos, non habería f<;>lga! 
Eles serian os únicos prexudicados! Onde 
estaban ante este atentado contra a lei a 
Inspección e a Xunta de Galiza? 

Cando se realizou a folga xeral, o 15 de 
Xuño pasado, Citroen obrigou a que a 
quenda de noite dobrase a sua xomada, e 
mesmo nalguns casos a -triplicase, substi
tuíndo persoal de quendas posteriores que · 
estaba en folga. Unha vez máis, incum
priuse a leí. Que fixo a Inspección? Que 

- fixo a Xunta? Ren! Sen embargo, o corpo 
especial da policía cargou contra o pique
te informativo que estaba na porta da fa
brica ese dia, sen que houbese nengun in
cidente, máis alá de que se asubiase aos 
que entraban. Neste caso si foi dilixente o 
poder político.__E os meios de información 
falaron dos incidentes, pero ninguén no
meou sequera o incuprimento da lei por 
parte da empresa, dun direito básico, 
constitucional. 'Neste caso, a Constitu
ción era papel mallado. 

Sobre estes feitos, que prexudican a todos 
os traballadores, e que ademais xeraÍl pre
cedentes graves, non dixeron ren CCOO e 
UGT. Mais agora están moi preocupados 
pola situación de violéncia que din (min
ten) orixina a CIG. Tampouco din nada 

MANuELMERA 

O corpo espec:ial da policia cargou contra os piquetes informativos o pasado 15 de Xuño. DELMI ÁLVAREZ / A.P. 

s9bre os métodos cos que o Comité de 
Alvarez (no que teñen maioria) constitue 
unha Sociedade Anó-

E repetimos, a ruptura de louza non é algo 
positivo, mesmo favorece na sua escura es

tratéxia a aqueles que 
agora denúncian ante nima Laboral (SAL). 

Non falan ren a respei
to de que se formaliza a 
SAL contra o parecer 
da maioria do persoal 
¡da maioría!. Tamén 
argumentarán que esto 
é democrático, normal. 
Mesmo atrévense a di
cir que non hai moti
vos para que xurdan si
tuacións de .cabreo e 
violencia na empresa. 
Por suposto que, desde 
a CIG, coidamos que 
os actos de violéncia só 
benefícian os danos do 
poder ou os que se 
alian con eles, xa que 
teñen tódos os meios 
para exercitala. Esta 
mesma valoración foi a 
que fixo Xerardo 
Abraldes (secretário 

'N . ormalizar 
as relacións laborais, 
evitar as situacións 

de violéncia, 
coido que é algo 

que queremos todos. 
Pero esto non se pode 
conquerir sacrificando 

a xustiza social, 
a solidariedade" 

o xulgado, ... pero fo-
ron eles os que incen
tivaron estas situa
cións, os que as ali
mentan no dia a día, 
os que non teñen en 
consideración a opi
nión da maioria do 
persoal da empresa. 
Estes sindicatos son 
tamén os que contri
buen a criaren a vio
léncia. 

• fORZAS SUPERA
DORAS DOS MAIORES 
ANTAGONISMOS. A 
situación social é hoxe 
moi difícil en Galiza. 
Por unha banda, exis-
te unha gran precarie
dade laboral e, por ou
tro lado, mália que 

comarcal da CIG en Vigo) o pasado dia 4 
de xullo na asemblea realizada nas portas 
da. Despois, un grupo de operários dicidiria 
(pola sua conta) entrar dentro da faetoriá. 

medra a economía, as condicións de vida 
son cada vez máis más para unha gran parte 
da clase obreira, pero tamén dos labregos, 
mariñeiros e moitos autónomos. Unha cla-. 

Xosé Lois 

se que cada dia que pasa sabe con máis cer
teza que non ten futuro con este modelo 

· económico e laboral. Que anque medre a 
economía el terá un traballo máis ruín, me
nos salário, nengunha garantía de emprego 
ou dunha pensión. 

Pero, que facer? cando a xustiza e o poder 
político está inclinado a prol dos podero
sos. Cando a protesta se criminaliza e 
aquelas forzas sociais e políticas que debían 
representar as suas reivindicacións prégan
se ante o poder ou acomódanse ao sistema. 
Unha situación difícil, que exixe madureza, 
pero tamén coeréncia, capacidade, loita e 
sensibilidade. 

Ora ben, a diferéncia doutros períodos an
teriores imediatos, ainda con estas eivas, 
impedimentos e dificuldades, no movimen
to obreiro están medrando forzas capaces 
de superaren os maiores antagonismos: os 
120 días de folga de La Unión, os cinco 
meses de campamento de Sintel, o paro dos 
traballadores do 061, a folga do transp'orte 
de viaxeiros, a folga xeral galega do día 15, 
son só alguns exemplos desta nova situa
ción social. Pero esta nova dinámica non é 
máis ca unha parte do que acontece no res
to do mundo, fora das nasas fronteiras, co
mo en: Seattle, Gotemburgo, ou o Foro So
cial Mundial de Porto Alegre. Os podero
sos, o imperialismo, con todo o poder que 
ten, hoxe para se xuntar ten que se prote
xer con miles de de policías, e de seguir así, 
dentro de pouco con soldados con baioneta 
calada e nunha illa pequena e apartada. Es
to non acontecía hai cinco anos, cande pa
seaban en bicicleta polas ruas de Amster
dam entre reunión e reunión. 

Normalizar as relacións laborais, evitar as 
situacións de violéncia, coido que é algo 
que queremos todos. Pero esto non se pode 
conquerir sacrificando a xustiza social, a 
solidariedade, a democracia, a defensa da 
nosa identidade nacional... como preten
den alguns meios, aceitan bastantes sindi
catos e partidos, e predica a patronal ( coe
rentemente cos seus intereses económicos 
individuais pero non de pertenza a un co
lectivo humano). A loica de clases existe, 
e non sempre ten a canle máis axeitada, 
pero a cuestión non esta en negala ou 
amordazala con métodos represivos (coa 
deformación informativa ou policial) se
nón en rematar coas causas que a orixinan. 
Cómpre que se respeten as regras de xogo 
existentes, que se permita (realmente) a 
pluralidade de opcións. 

Aqueles que empurran o sindicalismo na
cionalista para fora dunha legalidade cada 
dia máis estreita por razóns partidistas (as 
eleicións autonómicas) ou sinxelamente 
buscando un espácio que perden pola sua 
praxe incoerente (representación e afilia
ción sindical} deberían saber que poden 
estar a empregar unha táctica que dende o 
ponto de vista estratéxico pode ser negati
va a meio prazo para todos. Se cadra, pen
san que demonizando o nacionalismo sin
dical vano facer recuar nas suas reivindica
cións, pero cando se empurra a alguén po
de ceder ou afortalarse. Erguelo como a 
única alternativa para os máis humildes, os 
que teñen un emprego precário, os que tra
ballan horas a esgalla, os que gañan unha 
miséria ... A CIG non está polo pasamon
tañas, nen pala motoserra, senón pola ne
gociación e mobilización de masas, ... só é 
necesario que se cumpra a lei con rigor, 
que todos sexan iguais ante a xustiza e o 
poder político, e que os meios de informa
ción informen ... + 

MANuEL MERA é secretário Confederal de 
Formación Sindical e Migración da CIG 
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xa que esta rexión ve compro
metidos os investimentos previs
tos para o metro do Porto e o ae
roporto Sá Cameiro. Mesmo Lis
boa está afectada polo recorte e 
a terceira ponte sobre o T exo po
de ria quedar en suspenso. A si
tuación é ·tan grave que entre a 
populación portuguesa agrama a 
idea de renunciar á organización 
do Campionato Europeu de Se
leccións Nacionais de Futbol de 
2004, Euro 2004. A idea seria 
conquerir recursos para salvar os 
investimentos que agora se 
anúncia que se recortan. 

Ao igual .que a Rave, a directiva 
que regula os proxectos de Re
des Transeuropeas de Trans
porte inclue, no próxecto núme
ro cito, importantes investimen
tos doutra caste vencellados á 
Rave galega-portuguesa, como 
son investim~ntos en portes ou 
aeroportos. E este proxecto eu
ropeu o que permite manter as 
esperanzas sobre a execución 
da liña de Lisboa até A Coruña. 

Proxecto galego 

Un aspecto que tampouco axuda 
a impulsar a Rave portuguesa e a 
sua unión coa Galiza é que os 
proxectos do Ministério de Fo
mento español para a alta veloci
dade galega son difusos e nos 
mesmos as velocidades pr:evistas 

A decisión de lisboa compromete seriamente o desenvolvimento ferroviário galego, tan demandado en distintas mobilizacións. Arquivo A.N.T. en ocasións non chegan aos 

A lentitude dos trens no proxecto galega non axuda a manter a liña 

A crise económica portuguesa pon en cuestión 
a alta velocidade Lisboa·A Coruña 
O Governo de Lisboa decidiu conxelar o proxecto do Tren 
de Grande Velocidade até Galiza por mor da necesidade dun 
recorte orzamentário para superar a crise económica e polí
tica que vive o país. O feito de que a liña na Galiza sexa a 
baixa velocidade non colaborou a manter o proxecto inicial 
de unir A Coruña con Lisboa por vía férrea a alta velocidade. 

O anúncio realizado polo Consello 
de Ministros de Portugal o Venres 
cinco de Xullo era o culme dunha 
crise política e económica en Por
tugal que comezara coa substitu
ción do ministro do Equipamento, 
Jorge Coelho por Ferro Rodrigues 
e que veu xustíficado polas dificul
dades que pasa o país para man
ter a sua competitividade dentro 
da Unión Europea, que obrigaria a 
un recorte nas tributacións fiscais 
que desembocaría nunha redu
ción do orzamento. 

Sen embargo, o tren de grande 

velocidade entre A Coruña e Lis
boa forma parte do Proxecto nú
mero cito da Rede Transeuro
pea de Transporte, polo que nor:i 
está totalmente desbotado. E 
máis Lisboa teria que mantelo 
oficialmente, ainda que for con
xelado, para evitar entrar en 
contradición coa Unión Europea. 

Os proxectos de tren de grande 
velocidade variaran en Portugal 
substancialmente nos últimos 
tempos. Se inicialmente a Rede 
de Alta Velocidade, Rave, con
templaba o chamado "T deitado", 

que unia Lisboa con Porto e Vigo, 
con saída cara Madrid, o ministro 
de Equipamento Jorge Coelho 
nomeara para presidir a Rave a 
Manuel Moura, que surprendeu 
ao Governo cun proxecto total
mente diferente que previa duas 
ligazóns con Castela, unha a par
tir de Aveiro e a outra de Lisboa, 
unha terceira con Vigo e a cuarta 
através do Algarve con Andalu
cia. Era un proxecto que articula
ba máis as rexións portuguesas, 
pero que facia subir o pre~uposto 
desde os iniciais -900.000 millóns 
de escudos a 1.560.000 millóns~ 
A cámbio, facia discorrer os com
boios de mercadurias através das 
liñas da Rave. 

Pero despois da demisión de 
Jorge Coelho, o novo ministro de 
Equipamento Ferro Rodrigues e 

o Govemo en pleno contradiciron 
a Manuel Moura e. mandaron es
tudar as duas propostas exis
tentes, a de Moura e a do ''T dei
tado". lsto non foi do gosto de 
Moura, que o tres de Xullo ~nun
ciaba o seu abandono da Rave 
porque queira comezar de ime
diato cos seus proxectos. 

O seguinte ·paso da -crise foi o 
anúncio de recorte presupostá
rio debido á crise económica, 
crise que sumiu ao Govemo de 
António Guterres nunha situa
ción de falta de equilíbrio tal que 
matina convocar eleicións no 
Outono, cando a última consulta 
l~xislativa produciuse en 1999. 

O recorte orzamentário proposto 
por Guterres é severo de máis, 
sobretodo no Norte de Portugal, 

douscentos quilómetros por hora. 

Tanto a Xunta como Fomento 
modificaron via decreto o signifi
cado da alta velocidade e deci
diron que non é preciso superar 
qs trescentos quilómetros por 
hora e nen sequer os douscen
tos cincuenta. 

A este respeito, Bruxelas saiu en 
socorro do Govenro central e do 
Govemo galego e en resposta a 
unha pergunta formulada polo eu
rodeputado do BNG Camilo No
gueira, a Comisión Europea indi
cou que "as liñas de alta velocida
de comprenden as novas liñas 
construídas especialmente para a 
alta velocidade no caso de veloci
dad1s superiores a 250 km/h, as 
liñas acondicionadas para veloci
dades da orde dos 200 km/h e as 
liñas acondicionadas especial
mente e cuxa velocidade debe 
adaptarse caso por caso". 

Esta última ambigüidade sérvelle 
ao Govemo central para definir as 
liñas na Galiza como de alta velo
cidade. O eurodeputado do BNG 
Camilo Nogueira denunciou que 
este é un mecanismo para "cha
marlle alta velocidade ao que sim
plesmente é un tren rápido, que é 
o que van facer na Gal iza".• 

VIAXE ÁS TERRAS ENCANTADAS DE LEMOS 
Lois DiégLiez 

DO TAMBRE Á FIN DA TERRA 
Francisco X. Fernández Naval 

TERRA DE MONTES E TABEIRÓS 
X.M. Martínez Oca 

VIAXE POLAS TERRAS DE CHANTADA E A ULLOA 
Xulio Valcárcel 

As nosas Vzaxes, 1zreruuuas paAA o reu veAAn A NOSA TERRA 
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ECOLOXIA 

O proxecto da Lei de Rías ou Observatório Galega de Educación Ambiental son dous dos exemplos citados por Manuel Soto, presidente de Adega, e Xosé Veiras, coordenador xe
ral da FEG. 

A Xunta non toma en consideración os seus informes 

Os ecoloxistas marchan 
do Consello Galego de Meio Ambiente 
-0- PAULA BERGANTIÑOS 

Que as consideracións ambientais influan nas actuacións das 
diferentes Cons~llarias e que a Administración permita a parti
pación da sociedade no deseño da política meioambiental, son 
as duas grandes exixéncias qúe o movimento ecoloxista. volve .. 
rá facerlle ao governo eleito en Outono. Ao seu entender, a 
Xunta do PP non as cumpre, pero o que é máis grave, nen se
quer toma en consideración os ditames elaborados no Consello 
Galega de Meio Ambiente. É por iso que os ecoloxistas, cansos 
de traballar en balde, decidiron abandonar este organismo. 

"É un organismo de entreteni
mento, para cumprir unha for
malidade e sen trascendéncia 
nengunha -quéixase Manuel 
Soto. O presidente de Adega 
explica que os representantes 
do movimento. ecoloxista leva
ron o peso do traballo nas co-

misións pero que os principais 
ditames aprobados non foron 
tidos en consideración pala 
Xunta. Un dos exemplos é o 
relativo ao proxecto de Lei de 
conservación dos espazos e a 
fauna e flora silvestres. "Fixo
se un traballo importante para 
modificala pero logo chegou 
ao Parlamento coa versión ori
xinal, polo que quedou unha 
lei máis deficiente", engade 
Soto. 

Algo semellante aconteceu co 
ditame relativo ao Plano de xes
tión de lixo, nas suas recomen
dacións de fomento da compos
taxe, sobretodo no rural, coa re
comendación de restituír o meio 

A Xunta non someteu a consi
deración do Consello Galego de 
Meio Ambiente (COGAMA), an
tes da sua aprobación, impor
tantes iniciativas governamen
tais. Os planos INFOGA anuais 
de loita contra os incéndios, o 
plano sectorial hidroeléctrico 
das bacías de Galiza-Costa, a 
modificación do plano sectorial 
eólico, o proxecto de "leí das 
rias" ou o Observatório Galega 
de Educación Ambiental son al
guns dos exemplos, pero non os 
únicos. "Debatemos o Plano Hi
drolóxico Galiza-Costa cando, 
tal e como recoñeceu Augas de 
Galiza, xa non había nengunha 
posibilidade de incoporar modifi
cacións", explica Manuel Soto, 
presidente de Adega. 

'Da Consellaria de Meio Ambiente 
hai que lamentar o que non fbco' 

Esta asociación e a Federación 
Ecoloxista Galega (FEG) decidi
ron abandonar a última reunión 
do COGAMA, o pasado Mérco
res 4 de Xullo, en sinal de pro
testa "pola escasa corsideración 
dos seus ditames por parte da 
Xunta de Galiza, asi como polo 
seu mal funcionamento e falta 
de pluralismo". Esto impide, se
gundo indican os seus represen
tantes, que sexa un órgano real
mente eficaz para promover a 
participación social no deseño e 
aplicación de políticas de protec
ción ambiental e fomento do de
senvolvimento substentábel. 

As organizacións ecoloxistas te
ñ en valorado positivamente a 
criación dunha Consellaria de 
Meio Ambiente nesta lexislatura, 
pero o gabinete non cumpriu co
as espectativas que alentou. 
"Para o PP é máis importante fa
cer que se fai, que levalo á práti-

. ca realmente", afirma Xosé Vei
ras, coordenador xeral dá Fede
ración Ecoloxista Galega (FEG). 

"O traballo da Consellaria neste 
catro anos caracterizouse máis 
por priorizar a propaganda ofi
cial e a publicidade nos meios 
de comunicación, sobretodo pú
blicos, que por désenvolver acti
vidades reais. As accións positi
vas son moi escasas e cando 
se fan, magnifícanse sen pu-

dor", comenta Veiras. Pon o 
exemplo dos espazos da Rede 
Natura 2.000, que foron incluí
dos no Rexistro de espazos na
turais de protección xeral. "É un 
avanzo considerábel se ternos 
en canta que até o de agora 
non se fixera nada pota conser
vación do noso património natu
ral, pero tampouco hai que exa
xerar porque isto non é mais 
que o resultado de aplicar a Di
rectiva Hábitat da UE", indica o 
coordenador da FEG ao tempo 
que explica que esta iniciativa 
supón un grau de protecció.n 
moi baixo e non implicou planos 
de ordenamento dos recursos 
naturais nestas zonas. 

Que o Governo non fixese na-

despois da construción de tres 
pistas no espazo natural de Rai
riz de Veiga ou cos dous primei
ros informes sobre a xestión de 
resíduos perigosos e sobre o 
plano eólico. "Ademais -comen
ta Soto- o Consello mantén blo
queado desde Xaneiro un infor
me sobre a redución de resí
duos en orixe, que foi aprobado 
por unanimidade na respeitiva 
comisión de traballo e que irnos 
publicar pota nosa conta para 
que se coñeza". 

As asociacións ecoloxistas fo
ron quen de conseguir que al
gunhas das suas propostas fo
ran aprobadas por unanimida
de na Comisión, sen embargo, 

da para conquequir que as di
ferentes políticas sectoriais 
con incidéncia ambiental incor
porasen consideracións que 
reduzan o impacto, é outra das 
grandes críticas dos ecoloxis
tas. "A Consellaria ten un pa
pel secundário e a característi
ca das ac:;tuacións governa
mentais segue a ser o ·produti
vismo -di Veiras. No verán van 
apresentar unha extratéxia de 
desenvolvimento sostíbel, un
ha iniciativa que non se deba
teu, eleitoralista e sen contido. 
Esta pauta de actuación nen 
sequer se tivo en conta nas 
áreas nas que Meio Ambiente 
ten competéncias exclusivas, 
incéndios ou tratamento de re
síduos, por exemplo".+ 

12 DE XULLO DE 2001 

a capacidade de actuación e 
as posibilidades de debate es
tán moi limitadas porque a 
Xunta nomea 16 dos 35 mem
bros, e polo tanto está contro
lada polo governo. "Algo que 
nós denunciamos sempre -en
gade o presidente de Adega- é 
que o COGAMA non conte con 
expertos independentes nen 
representantes de sindicatos 
agrários, coléxios profesionais, 
asociacións viciñais e aso
ciacións xuvenis". 

Tanto Adega como a FEG tive
ron que queixarse ao Valedor 
do Povo para conseguir o cum
primento dos prazos de convo
catória do Consello, que no pre
sente ano volveron ser incum
pridos por parte do seu presi
dente, o conselleiro Carlos del 
Álamo. Agora vénse de aprobar 
un ditame sobre o plano de resí
duos industriais sen que se te
ñan analisado os resultados do 
plano anterior nen a eficácia ou 
toma en consideración das pro
postas que fixo daquela o Con
sello. "Desta volta xa non ?Pre
sentamos nada -di Soto. E un
ha perda de tempo, participas 
en oito ou dez sesións de tres 
ou catro horas cada unha, para 
que logo os resultados non inci
dan na política ambiental".+ 

Festa 
na defensa , 
do Umia 
O Sábado 21 de Xullo vaise ~ 
lebrar na carballeira da ennida 
da Ascensión en Arca (A Estra
~a) unha festa na defensa do 
Umia e contra a minicentraJ de 
Engasa. Haberá un roteiro pola 

1 beira do rio con saida ás dez 
da mañá, un xantar na carba
lleira (con polbo, churrasco, 
pan, viño e café) e pota tarde 
poesia, xogos, teatro, malaba
res e música. Participarán Ma
nuel Maria, Xosé Manuel Martí
nez Oca, Xurxo Souto e actua
rá Pinto dlierbón, Ecce Horno, 
Moralma, Os Antiencolros, en
tre outros. Poderanse ver 
tamén as exposicións de Fran
cisco Amelxeiras (fotografia), 
Muras (pintura) e Vita-Verde 
(escultura).+ 

Nove meses de 
., 

concentrac1ons 
contra 
os encoros 
Xa van nove meses desde 
que o 4 de Novembro a Coor
denadora Galega pola Defen
sa dos Rios protagoniza un
ha manifestación cada Sába
do na Praza de Galiza en 
Compostela. O 7 de Xullo, a 
partir das once, os protago
nistas foron os viciños afec
tados da comarca do Barban
za. Por outra banda, a COGA
DER vén de apresentar no re
xistro de Augas de Galiza as 
alegacións formuladas con
tra o plano sectorial hidroe
léctrico das cuneas de Gali
za-Costa declarada de 
incidéncia supramunicipal. + 
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De que depende a contamina
ción das rias? 

Da sua configuración e da po
voación e industrialización que 
teñen. Nas tres rias baixas, 
Arousa, Pontevedra e Vigo, 
atopamos unha formación se
mellante, cunha desembocadu
ra dun rio e unha illa na sua 
parte interna e outras illas na 
"boca". Cada unha delas ten as 
suas próprias características. 
Por exemplo, a de Ferrol é moi 
pechada e conta cunha impor
tante contaminación por PAH's 
-hidrocarburos aromáticos poli
cí clicos- que veñen de com
bustións, pola queima do mon
te, e tamén polo intenso tráfico 
de barcos e outras actividades 
relacionadas co petróleo. Fe
rrol ten unha indústria naval 
forte e non se están a preocu
par pola depuración e o control 
que seria necesário. A Coruña 
está menos contaminada e iso 
débese a sua própria configu
ración porque é unha ria máis 
aberta. A de Arousa está bas
tante limpa en comparación e 
en Pontevedra atopamos unha 
contaminación específica por 
mercúrio debido a Elnosa. A ria 
de Pontevedra ten tres veces 
máis mercúrio que a de Vigo, 
ainda que leve baixando moito 
nos últimos anos. 

É perigosa esa preséncia de 
mercúrio nas augas? 

Os límites están baixando con
tinuamente. O que agora se 
contempla como perxudicial é 
menor e se o aplicaramos hai 
dez ou doce anos, polo nível 
daquela existente, estaria cer
ca da cifra que agora se enten
de que poderia afectar aos hu
manos a través do consumo de 
productos do mar. En princípio 
o mercúrio da ria de Ponteve
dra non fai dano ao home, pero 
o marisco pode verse afectado 
porque medra menos e, ás ve
ces, fracasa na sua reprodu
ción. Non é perxudicial directa
mente ás persoas pero si ao 
ecosistema mariño, é dicer, sá
case menos do mar. Estímase 
a níveis mundiais que se non 
houbera contaminación o mar 
se poderia explotar entre un 
25% e un 30% máis. O verda
deiro problema da contamina
ción mariña é que non se ve. O 
marisco medra menos pero o 
mariscador non é consciente 
de que isa acontece. Fronte a 
Elnosa, por exemplo, habia po
lígonos de bateas que foron 
desaparecendo porque os pro
p rietários se deron conta de 
que non eran rendábeis. 

É recuperábel a ria de Ponte
vedra? 

É, no momento no que cesen os 
verquidos pode irse recuperan
do pouco a pouco pero hai ta
mén un problema de povoación 
e outra contaminación industrial. 
A sua beira está unha cidade 
que foi medrando e ademais, co 
aumento do nível de vida os re
síduos son maiores. Un ameri
cano produce vintecinco veces 
máis desperdícios que un chino. 

Da contaminación da ria de 
Vigo fálase menos. 

Cando ten o dobre de CB's (clo
robifenilos) que a de Pontevedra 
e cinco veces máis que a de 
Arousa. Son substáncias con 
efectos canceríxenos e mutaxé
nicos e en Vigo estár.i no límite 
de onde comeza a haber danos 
á flora e á fauna. Os animais, o 
mexillón, poño por caso, tamén 

GALIZA 
ANOSATERRA 

Xoán Xosé González Fernández 

Os portos deportivos son 
unha amenaza para as rias galegas 

-0- CARME VIDAL 

XOAN XOSÉ GONZÁLEZ FERNÁNDEZ É O INVESTIGADOR XEFE DO PROGRAMA DE CONTAMINACIÓN MARIÑA DO INSTI· 

TUTO ESPAÑOL DE OCEANOGRAFIA. CON CENTROS DEDICADOS A ESTA TAR~FA EN VIGO, MAR MENOR E TENERIFE, 

TEN COMO PRINCIPAL OBXECTIVO COÑECER A CONTAMINACIÓN DA COSTA E INFORMAR AOS ORGANISMOS INTER

NACIONAIS. GONZÁLEZ FERNÁNDEZ E O SUA EQUIPA TEÑEN ESTUDADA A CONTAMINACIÓN DAS RIAS GALEGAS E, 

ENTRE OS DADOS SALIENTÁBEIS DAS SUAS ANÁLISES, DESTACA O NÍVEL DE MERCÚRIO DA DE PONTEVEDRA-TRES 

VECES MÁIS QUE A DE VIGO- PROVOCADA POLOS VERTIDOS DE ELNOSA PERO TAMÉN ALERTA SOBRE A ALTA CON

CENTRACIÓN DE SUBSTÁNCIAS CONTAMINANTES DA DE VIGO. ENTRE AS SUAS OBSERVACIÓNS, INFORMA SOBRE O 

PERIGO QUE A CONSTRUCIÓN DE PORTOS DEPORTIVOS ESTÁ A SUPOR PARA A SAÚDE DAS RIAS, EN ESPECIAL, PO· 

LOS PRODUTOS ALTAMENTE TÓXICOS DAS PINTURAS EMPREGADAS PARA A CONSERVACIÓN DOS BARCOS. 

poden sofrir cancro. Os proble
mas da ria de Vigo débense a 
unha contaminación difusa, pro
ducjda por moitas indústrias e 
moi pequenas. 

Que medidas se poden tomar 
ante esta situación? 

É fundamental a sensibiliza
ción e a educación, ademáis 

P. BERGANTIÑOS 

de facer cumprir a normativa 
existente. Neste momento non 
se está a exercer ningun con
trol independiente sobre as de
purado ras. Moitas indústrias 
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teñen as instalacións montadas 
pero están no que se pode re
coñecer como de by-pass. As 
empresas deféndense ben, con 
químicos e avogados que as 
protexen. 

Os contaminantes industriais 
son os máis perxudiciais? 

Ternos que ter en conta que 
nas rías a contaminación é 
sempre máis preocupante por
que no mar aberto expándese 
máis e difumínase. En canto á 
pergunta, coido que tan impor
tante como estes contaminan
tes son os recheos que se es
tán a facer nas rias, en especial 
na de Vigo, que son pura espe
culación promovidos pala ansia 
de gañar terreo ao mar. Conti
núanse a meter indústrias á 
beira do mar cando poden ir 
para terra adentro. Facer un 
valado no mar é loitar contra a 
natureza e chega a alterar 
mesmo as corrientes e a confi
guración das praias. Outro peri
go importante son os portas de
portivos que se están cons
truíndo de forma esaxerada. Os 
efeitos son altamente perxudi
ciais porque as pinturas dos 
barcos teñen uns compostos a 
base de estaño que se chaman 
TBT's que se empregan para 
impedir as incrustacións de mo
luscos e son moi tóxieos e peri
gosos. Os TBT' s alteran com
pletamente o sistema reprodu
tor e isa comprobouse no estu
do dunha espécie de pequenos 
caracois nos que, en zonas on
de existía este composto, as fé
mias desenvolvían un pene, o 
que se chama "imposex". 

Está prolbida a sua utiliza
ción? 

Está para todos os barcos me
nores de vintecinco metros pe
ro se continua a usar mesmo 
nos máis cativos. Francia era 
un dos máis importantes países 
produtores de ostras e na re
xión de Arcachon nos setenta 
desapareceron debido a un 
porto deportivo moi grande. As 
ostras redondearanse e seme
llaban pelotas, coas placas se
paradas. Hoxe compria ir cara 
á calidade de vida. lndústrias e 
partos pódense poñer en cal
quer parte pero non podemos 
facer novas rias, que teñen 
moita importáncia para ocio, 
deporte, turismo ou acuicultura. 
Estase estudando adicar parte 
da ria de Vigo ao engorde de 
túnidos -atuns, bonitos ... - e 
esa seria unha saida nova e 
rendíbel. As rías están sobreex
plotadas pero dándolle un uso 
máis racional poderíaselle tirar 
ainda maior rendimento sen 
perxudicar a sua saude. 

Que papel cumpre o Instituto 
Español de Oceanografia, do 
que depende o centro de Vi
_go? 

Informamos supranacional
rnente. Ternos un equipo de 
traballo de moita calidade a ní
vel mundial. Dependemos do 
Instituto Español de Oceano
grafía pero, por exemplo, a 
Xunta poderia chamamos para 
solicitar asesoramento ainda 
que non reclaman os nasos 
servizos. Somos responsábeis 
de informar no senso de dar a 
coñecer a saude das costas 
españolas. Estudamos os cha
mados contaminantes persis
tentes, que non se degradan, e 
fan que o que verque un país 
pode afectar a outro polo que 
están regulados por convénios 
internacionais.+ 
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ECOLOXIA 

Os viciños manifestáronse e ADEGA apresentou unha denúncia na Xunta. 

Foi proposta pala consellaria de Meio Ambiente para a Rede Natura 2000 

Refugallos, chatarras e recheos 
deterioran a paraxe de Vista Alegre 
na Serra de · Outes 
O Domingo dia 8 de Xullo os viciños do município coruñés de 
Serra de Outes protagonizaron unha mobilización, no lugar de 
A Baiuca na paraxe coñecida como Vista Alegre, en protesta 
polo deterioro que padece a zona. Os recheos de dubidosa le
galidade e a proliferación de to.do tipo de materiais nocivos pa
ra a natureza, como refugallos e chatarras, son os protago
nistas deste espazo de gran valor ecolóxico, que forma parte 
do Esteiro do rio Tambre e que foi proposto pola Consellaria que 
dirixe Carlos del Al~mo para ser integrado na Rede Natura 2000. 

A mobilización celebrouse des
pois de que Adega apresentara 
unha queixa na própria Conse
llaria de Meio Ambiente. O pre
sidente de asociación ecoloxis
ta na comarca do Barbanza, 
Xosé Lois Piñeiro, denúncia 
que se está a encher con ári
dos, materiais de desterre e re
f u gallos da in-

mén a denúncia, ocupa con es
tas obras terreos que ademais 
do seu v~lor ecolóxico, atópan
se dentro do deslinde de costas 
e polo tanto son de titularidade 
pública e non aptos para uso in
dustrial. 

0 -BNG da comarca sumouse ao 
acto durante o 

dústria da cons
trució n unha 
gran superfície 
de xunqueiras e 
brañas perma
nentes, que 
afectan ademais 
aos cauces flu
viais. A zona "é 
tradicional lugar 
de invernada e 
nidificación de 

Non é o único 
es pazo natural 
da zona que se 
atopa en estado 
de deterioro . 

cal se fixo refe
réncia a -estes 

_ outros espazos 
da zona que so
fren este tipo de 
actuacións diante 
da pasividade 
das autoridades 
locais e autonó
micas. Asi, por 
exemplo, as zo-

diversas aves e 
hábitat perma-
nente doutras 
espécies, todas 
elas de gran valor ecolóxico", 
explica Piñeiro. 

A asociación ecoloxista sinala 
que a realización desta obra vai 
supor a perda definitiva dunha 
superfície importante dentro 
desta área húmida. "Desde hai 
tempo véñense realizando su
cesivos recheos no entorno do 
centro urbano da Serra de Ou
tes -engade- que eliminaron lu
gares de -interese. Pensamos 

·· qüe chegou o .momento de por 
couto a este tipo de actuacións 
neste. privilexiado entorno". A 
einpresa promotora, · recolle ta-

nas de O Cunchi
do e Brión, den
tro do mesmo ter
mo municipal e 
igual que outras 

- zonas do litoral, están a ser ob
xecto de verquldos e de recheos 
que segundo os viciños e os 
ecoloxistas son ilegais. 

Outra das queixas refírese a ac
tuación do Concello de Outes 
na boca do Rio Tines, a uns cin
cuenta metros de Vista Alegre, 
con introdución de materiais 
alleos ao próprio entorno (pedra 
branca que non existe no lugar, 
grava ou formigón), ao sustituir 
unha antiga fonte de pedra por 
un lago artificial e non reabilitar 
un singular muiño de tres can
les. Mentres o Concello utiliza 

cemento "para mellorar o entor
no" neste hábitat ainda poden 
verse espécies como londras, 
parrulos, biluricos, mazaricos ou 
garzas e outras piscfcolas. 

Perfil do alcalde 

Despois da concentración do 
Domingo o alcalde de Outes, 
Carlos López Crespo, manifes
tou que "descoñecia os feitos" e -
que "iso non era de incumbén
cia municipal". Pero o rexedor, 
que é reponsábel da área de 
Cultura da Deputación Provin
cial da Coruña, non é a primeira 
vez que ten que escoitar as 
queixas dos viciños_ Algúnhas 
das suas actuacións máis cues
tionadas -son a do proxecto de 
encoro no rio Tines, a de darlle 
via libre aos aeroxeneradores 
do monte Tremuzo, un dos me
llores miradores naturais da Ria 
de Muros, a edificación da Casa 
da Cultura a carón da Ponte do 
Tines e da estrada que une 
Noia e Muros e a antena de te
lefonia móbil en Taras, que fica 
a 300 metros do concello. 

Na comarca coméntase que Ló
pez Crespo vai formar parte das 
listas do PP nas vindeiras elei
cións autonómicas e outra das 
suas criticadas actuacións foi a 
de cálificar de lacazáns -nunha 
xuntanza do PP en Ourense ce
lebrada a mediados de Xuño
aos profesores nacionalistas, 
cando nun proxecto que el diri
xe, faise a catalogación do Pa
trimónio Hist6rico do Concello 
da man de estudantes e profe
so res nacionalistas e de xeito 
totalmente altruista. Comidas 
para pensionistas e regalo de 
bonos de 400 pesetas para os 
mozos, para que consuman nos 
pubs da localidade o dia do 
Pampallin (dos Maios) son ou
tras das suas iniciativas.• 

Manual de 
xornalismo 
Con ironia, o xomal en liña 
REBELIÓN aborda o 
tratamento informativo co 
que se trata do conflito en tre 
Israel e Palestina e publica un 
"Pequeno manual para uso de 
periodistas que queiran ter 
éxito na sua profisión". O 
xomal dá unhas recomenda, 
cións sobre as definicións que 
se deben empregar nas infor, 
macións sobre o Orien te Pró, 
ximo para conquerir a sua pu, 
blicación e entre as que están: 
"Vítima de tiros cruzados: de, 
signa a un civil palestino 
morto. Asasinato: non se em, 
prega máis que cando morren 
civis israelitas. Represárias: 
empregado cando o exército 
israelita ou colonos matan a 
un palestino. Escalada (sinó, 
nimo: provocación ): todo ac, 
to de violéncia ou de resistén, 
cia de palestinos. Brutal, abo, 
minábel, sen sentido: adxeti, 
vos ou expres ións describindo 
os ataques con vítimas israelí, 
tas. Lexítima defensa: todo 
acto de violéncia cometido 
por israelitas. Terrorismo: to, 
do acto de violéncia cometí, 
do por palestinos. T errorista: 
unha persoa que combate a 
ocupación israelita. Vítima: 
un xudeu israelita. Agresor: 
todo palestino empeñado 
nunha forma de resisténcia, 
independentemente de que 
sexa violenta ou non (ver ta, 
mén terrorista). Brancas de 
tiro: imobles palestinos, casas, 
oficinas -eses que os militares 
israelitas designan como 
brancas militares. A taque / 
Ataque con Bomba / Crime: 
Actos cometidos por palesti, 
nos sobre israelitas. Medida 
( exemplo: medidas económi, 
cas, medidas de seguridade): 
todo acto cometido por israe, 
litas (bloqueos, castigos 
colectivos, bombardeos de 
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bairros residenciais ... ) 
Enfrentamento: termo difícil 
de perfilar, pero empregado 
cando morre un palestino. 
Seguridade: todo aquilo que o 
Govern,o israelita elixe facer; 
cobre xeralmente 
confiscacións de terras, asasi, 
natos extraxudiciais, demoli, 
cións de casas, destrucións de 
cultivos, arranque de árbores, 
bloqueos ... O termo segurida, 
de non se emprega máis que 
asociado ás palabras Israel ou 
israelita; en nengun caso debe 
empregarse xunto á palabra 
palestino. Cercar: outra pala, 
bra que non pode aplicarse 
máis que aos israelitas. Civis: 
mortos civis, os colonos 
armados son civis; evitar a Pª' 
labra para designar a palesti, 
nos. Aforas: bairros de colo~ 
nos, especialmente se son ob, 
xectivo de franco tiradores 
palestinos. Posicións: cidade 
ou vila palestina, 
especialmen te as que están 
submetidas a bombardeos". • 

Abertzales 
disidentes 
O médico Xabier Onaindia es, 
crebe un artigo no diário 
abertzale GARA o 3 de Xullo 
no que critica o déficit de de, 
mocrácia interna no seo de Ba, 
tasuna. Lembra, o autor, que é 
"un máis do 96% de militantes 
que non participou no debate 
oficial" e precisa que "o debate 
deuse para unha situación e 
deuse outra, e despois das elei, 
cións moito do debatido que, 
dou obsoleto". A consecuéncia 
do proceso de refundación de 
Herri Batasuna, Xabier Onain, 
dica ere que "por primeira vez 
prodúcese na EA [esquerda 
abertzale] un debate de insub, 
misión masiva", de modo que 
o autor considera que "por pri, 
meira vez, a disidéncia que 
non atopa cauces interno ex, 
présase cara fora, quebrando 
un pacto de fidelidade de moi, 
tos anos. E alguns seguen sen 
entender, pensando que fa llou 
a propaganda". Onaindia es ti, 
ma que "hai outras esquerdas 
abertzales desde Zutik até Ara, 
lar e que ternos que traballar 
con e non contra elas", por iso 
"rematada a etapa das 
fidelidades, haberá que gañar a 
hexemonia social con humil, 
dade, flexibilidade e demons, 
trando que a diferéncia 
doutras, só a nosa é unha alter, 
nativa integradora e posíbel 
para a independéncia e o 
socialismo". O articulista 
tamén considera que "Batasu, 
na é unha organización autó, 
noma e toma as suas decisións 
como tal. Non somos o irmán 
pequeno de ninguén nen 
ternos temas tabu". Do mesmo 
modo, c~nsidera que "hai con, 
tradicións" que "nos fan intuir 
que unha trégua ou un alto o 
fogo seria mellar para o noso 
povo". Por último, Xabier 
Onaindia reclama "sair deste 
calellón sen saída" por que "sa, 
bemos que a nosa causa ten 
que gañar lexitimidade, o que 
só conqueriremos se a grande 
maioria percebe que coa inde, 
pendéncia vai mellorar". • 
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A llla de Arousa rexeita pagar 400 millóns de débeda a Vilanova 
A segunda reunión entre re
presentantes do Instituto Xe
ográfico con membros das 
corporacións de Vilanova e 
da llla de Arousa tivo lugar o 
4 de Xullo. Ao contrário que 
en Abril, a nova proposta do 
Instituto incluía os illotes Xi
doiros no concello da llla. O 
alcalde de Vilanova negouse 
a asinar o documento ainda 
que recoñecera que tanto a 
história como a práctica co
tiá dan razón as aspiracións 
da llla. Os Xidoiros supoñen 
un dos flocos soltos so de
creto que a Xunta asinaba eñ 
1996 e do cal nacían dous 
concellos separados, que 
ainda continuan litigando. Os 
Tribunal Superior de Xustiza 
deciden estes dias se á llla co
rrespóndelle asumir a débeda 
flxada tras a segregación. 

O alcalde vilanovés, o popular 
Gonzalo Durán, quer forzar un
ha nova intervención da conse
llaria de Xustiza para reformar o 
decreto emitido en Novembro 
de 1996. Durán aférrase de to
dos xeitos a este texto para re
clamar os Xidoiros. Sabe que 
nen os seus conviciños conside
ran os Xidoiros un terreo a rei
vindicar, xa que son os da lila 
os que explotan os bancos ma
risqueiros. Estes teñen ademais 
documentos históricos sobre a 
tributación dos illotes á parro
quia de San Xulian. Pero Durán, 
que cando o Instituto Xeografico 
decidiu en primeira instáncia ou
torgar os illotes a Vilanova, acei
tou o seu critério, agora rexéitao 
e lembra que o decreto de se
gregación non os menciona. 

O akalde de Vilanova percura unha refonna do deéreto da Xunta. Na fotografia, un mozo pasa diante dun volado reivindicativo na llla antes da segregación. A.N.T. 

"Certamente se se atinxe ao de
creto, ten razón. No texto só in
tegra o novo concello o território 
da llla. Houbo un esquecemen
to, supoño que non malintencio
nado, de incluílos mália que o 
primeiro expediente, que logo 
se extraviou na consellaria , 
acreditaba os seus vencellos 
coa llla", lembra André Gonzá-

lez, portavoz do BNG neste con
cello. Despois da última reunión, 
o Instituto Xeográfico, organis
mo estatal, terá que elaborar un 
novo informe e será a Xunta a 
que decida. 

Duas administracións 
a recaudar 

O capítulo dos illotes ten unha 
resolución máis doada que o 
que se retire á débeda do con
cello escindido con Vilanova. 
Estes días o Tribunal Superior 
de Xustiza ten que decidir se 
os responsábeis políticos da 
llla teñen razón ao recurrir o re-

parto da débeda. O alcalde, o 
socialista Manuel Vázquez, 
anúncia que se non se resolve 
dese xeito, acudirán ao TFibu
nal Si:Jpremo. 

,,.as o decreto, fixábase un re
parto de débeda e deberes· pro
porcional ao número de habitan
tes e a sua renda per cápita. A 
comisión formada con este co
metido estebeleceu un reparto 
que outorgaba o 68,8% ao con
cello de Vilanova e un 31,2% ao 
da llla. Manuel Vázquez, o alcal
de, defend~ outro xeito de facer 
as contas e sinala. que non pode 
apremiar o pago de impostas ou 

a execución de embargos aos 
viciños por ardes que proceden 
de Vilanova. Traducido eh ci
fras, o concello da llla está dis
posto a pagar 30 millóns de pe
setas dos 400 que demandan 
en Vilanova ao non estar dis
posto a asumir as débedas con
traídas antes da segregación. 
Débedas das que Vilanova non 
se quere facer cárrego mália ter 
perdido litíxios con proveedores 
que intentaban cobralas. 

Mália que acadar a autonomía 
de Vilanova colmou as aspira
cións dos viciños, seguen quei
xándose de non contar con in-

A construción dun valado que illa o povoado de Mariñamansa revive o debate sobre os asentamento~ 

Choupanas debaixo da alfómbra en Ourense 
Dous son os povoados de chotJ
panas na cidade de Ourense, 
nos que viven a redor de cen fa
m ílias. Levan anos nas zonas 
de Mariñamansa e O Vinteun. A 
solución levada a cabo polo go
verno municipal ao levantar un 
valado ao redor do primeiro 
asentamento non gostou a case 
ninguén. Os problemas que 
afectan a estas comunidades de 
xitanos e portugueses non le
ñen que ver coa estética, senon 
coa salubridade das suas condi
cións de vida. PP, PSOE e BNG 
forman parte dunha comisión 
que estuda as alternativas, ain
da que nengunha delas contem
plaria unha ubicación definitiva. 

Durante anos -xa co governo · 
municipal do socialista Manuel 
Veiga Pombo- os· povoados de 
casetas non supuxeron motivo 
de preocupación. En Mariña
mansa residen persoas proce-

dentes de Montealegre, en 
Portugal; no caso de O Vin
teun, proceden de León e Za
mora. Os grupos políticos coin
ciden en que os asentamentos 
iniben o crecimento urbanístico 
nestas zonas e deixan mal pa
rada a unha cidade que permi
te a sua existéncia en pésimas 
condicións hixiénicas e de se
guridade. O portavoz dos so
cialistas·, António Troitiño, re
coñece que as choupanas fo
ron_ unha asignatura pendente 
do seu partido, pero lembra ' 
que o governo de Veiga Pom
bo foi o que criou o. departa
mento de servizos sociais. 

"A construción .do valado foi un
ha medida do governo do PP 
para tapa_r o povoado de Mari
ñamansa.· Trátase da única me
dida que pon en prática. Xa o in
tentarañ en Agosto do ano pa
sada. Comezaron coa .preten-

sión de darlle un metro e medio · 
de altura e quedou en 0,80. 
Desde logo non semella o máis 
sensato", comenta Alexandre 
Sánchez Vidal, concelleiro -do 
eNG. Anteriormente os· povoa
dos foran incluídos nun progra
ma europeu de autoconstrución 
de vivendas pero, a falta de 
control sobre o mesmo e a má 
aplicación~ deron como resulta
do a chegada de novos residen
tes para as choupanas abando
nadas. Coincide Troitiño-con 
Sánchez Vidal en que a vontade 
inicial do muro, que separa ao 
povoado de Mariñamansa da 
estrada vella de Madrid, era a 
de agochar "un problema". 

O indisimulado muro da vergo
ña que . a~é o PP, ainda que por 
presión, ten que rexeitar produ
ce, paradoxicamente, o efeito 
contrário a agachar. Pon o pro
blema sobre a mesa e agora a 

comisión de servizos sociais 
do concello, da que forman 
parte representantes dos tres 
partrdos, adícase a visitar posí
beis ubicacións. Eiroás, onde o 
vertedoiro non ·está definitiva
mente selado, e a Finca Sevi
lla, nas imediacións.do pavillón 
Paco Paz, son as alternativas 
que manexa. A asociación de 
viciños de Eiroás xa advertiu 
que non ia tole_rar o asenta
mento, non por "insolidarieda
de" senón que, segundo subli
ñan, xa padecen incineradora, 
vertedoiro, canil e fábrica con 
resíduos tóxicos. -· 

Transitoriedade pennanente 
• 

O governo municipal reitera a 
busca de consenso na decisión 
e acóllese ao protocolo asinado 
co Instituto Galega de Vivenda e 
Solo. Tanto Troitiño como Sán
chez Vidal non dan fiabilidade a 

fraestruturas. Non dispoñen 
nen de Casa da Cultura nen de 
pavillón deportivo. Asimesmo 
láianse de que viven da extrac
ción do mexilon pero as instala
cións portuárias non respostan 
á capacidade económica do 
sector. Nos últimos meses, ao 
abeiro dun programa da UE, a 
lila puxo en marcha un plano 
de compostaxe como alternati
va a Sogama. Trátase dun ex
peri énc ia piloto á que están 
atentas outros concellos de cin
co milleiros de habitantes e na 
que os viciños separan maté
rias orgánicas que despois se 
utilizan como abono.• 

un documento no que non se re
collen prazos e orzamento. "Ten 
que haber un límite no tempo e· 
deixarse de solucións transitó
rias. Hai que amosar a vontade 
de integración e o PP semella 
non tela cando xustifica os retra
sos publicamente dicindo que 
portugueses e xitanos non se le
van ben. Ainda que sexa así, 
non se pode_ utilizar como excu
sa pública. Hai que acadar un 
acorde cos viciños e pensar en 
contrapartidas para eses bai~ 
rros", di o portavoz do PSOE;. 
Os nacionalistas non ven mal, 
como solución temporal, a reu
bicación na Finca Sevilla, pero 
tamén apostan por un lugar defi
nitivo. "Sempre vai haber quei
xas viciñais, pero non só porque· 
se construan vivendas para es
tes colectivos, senón porque 
Ourense non oferece infraestru
turas para os bairros", di o seu 
portavoz.• 
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A imaxe dos barcos nos portos desaparecerá tras o despece. A.N.T. 

O Governo español aplaude a subvención europea só para despece 

A UE soterra a frota galega 
do banco sahariano 
*CÉSAR LORENZO GIL 

Nen os ·alcaldes das comarcas pesqueiras, nen os sindicalis
tas, nen os armadores están de acordo coas subvencións 
previstas pola Unión Europea (UE) para o despece dos bu
ques apartados do banco sahariano. A pesar de que o gover
no español contaba co dobre de investimentos europeus e 
unha atención primordial á criación de novas opcións labo
rais, o ministro de Pesca considerou positiva a nova propos
ta. A decisión final ha to_mala a Comisión o vindeiro 18 de Xullo. 

A escasa esperanza que había 
nas comarcas da Guarda, Ribeira 
e o Morrazo de que a falta de 
acordo con Marrocos non signifi
case a automática eliminación 
dos buques pesqueiros acabouse 
nos pasados dias. A UE anunciou 
que só destinará á frota do banco 
sahariano de todo o Estado -Gali
za, Andalucia e Canárias- 197 
millóns de euros, exclusivos para 
subvencionar o despece de bar
cos. Esta notícia caeu coma unha 
treboada sobre o sector, que de
manda que o governo español e 
maila Xunta reaccionen contun
dentemente denantes de que se 
aprobe con firmeza esta medida. 

Para o portavoz da Mesa pola 
Defensa da Pesca, Xabier Aboi, a 
decisión da UE era a esperada e 
confirma o piores presáxios. "Por 
desgrácia, cumpriuse o que nós 
pensabamos. A fin do acordo 
pesqueiro supón tamén a fin da 
frota que ali faenaba. Desde Bru
xelas, planificaron a eliminación 
sistemática deste sector econó
mico". Segundo o responsábel da 
CIG-Mar, os poderes públicos es
pañol e galego son culpábeis de 
desídia neste fracaso. "Nen o go
vemo de Madrid nen a Xunta es
tiveron interesados en defende
ren os mariñeiros e os armado
res. A Mesa foi insultada. Deixá
ronnos sós. Agora teñen a opor
tunidade de se arrepoñeren a es
ta situación escandalosa, mais 
non teño nengunha confianza en 
que o fagan", explicou. 

Xustamente, o ministro de Pesca 
do governo español, Miguel Arias 

Cañete, considerou positivamen
te o proxecto de despece do co
misário europeu Franz Fischler. 
"Non é certo que só nos dean 
200 millóns de euros. Nós queria
mos investir 500 e esta cifra vai 
ficar próxima, xa que hai que en
gadi r outros 200 máis, tora as 
axudas planificadas directamente 
por nós", comentou. Cañete con
sidera moi importante fixar me
diante o consenso as axudas por 
autonomías para evitar que o re
parto das axudas prexudique ou 
beneficie a unhas ou outras. 

Mais desde a administración local, 
o anúncio da UE é inasumíbel. Os 
alcaldes da Guarda, de Cangas 
do Morrazo, de Moaña, de Bueu 
ou de Ribeira coincidiron en criti
car abertamente o programa euro
peu. "Confiabamos nunhas axu
das o suficientemente importantes 
como para artellar programas de 
emprego alternativos", destacou 
Henrique Sotelo, primeiro edil de 
Cangas. Para o rexedor de Moa
ña, Xabier Barreiro, os custos da 
reconversión son demasiado ele
vados como para !lelos confiar 
enteiramente aos concellos. ''Que 
lles irnos dicir aos nosos viciños? 
Non podemos permitir que as no
sas comarcas caían na miséria e 
r:ta ruína do p~ro e da falta de 
oportunidades", salientou. 

Pendentes da Comisii»n 

Esperando pola xuntanza da 
Comisión Europea do 18 de Xu
llo, todos os colectivos preten
den que a mobilización social 
evite a debacle. Desde todos os 

partidos políticos reclamouse do 
governo español e mais do au
tonómico unha resposta. 

Guillarme Vázquez, deputado do 
BNG no Congreso, atacou direc
tamente a Bruxelas por planificar 
o despece desde antes de sen
tar a negociar con Marrocos. "A 
UE, coa complicidade silenciosa 
do governo Aznar, decretou a 
desaparición da frota galega. O 
noso país vai tardar moito tempo 
en se -recuperar deste forte gol
pe, que deixa ben tocado o teci
do socioeconómico, especial
mente nas comarcas máis volca
das co caladoiro afectado." 

O secretário xeral do PsdeG
PSOE, Emílio Pérez Touriño, re
clamou do presidente da Xunta, 
Manuel Fraga, un paso adiante 
neste asunto. "Fraga debe asu
mir o papel de representante de 
todos os galegos e saír da sín
drome do cansazo político no 
que está sumido". 

No ámbito estatal, tamén foron 
moitos os qu_e pediron que Cañe
te obrigue a Fischler a rectificar a 
sua postura. Desde Izquierda 
Unida exixiuse que se lles permi
tise aos municípios afectados a 
declaración de zona catastrófica 
para absorberen asi fundos euro
peus que permitan investimentos 
en inovación empresarial. 

Diante da sarabiada política que 
provocou o anúncio europeu, a 
própria comisión quixo ser cauta 
sobre a situación real do tema. 
Para o portavoz do comisariado 
de Pesca, Gregor Kreuzhuber, 
de aqui á data da xuntanza pode 
haber unha gran variación nos 
termos da proposta. "O que xa 
sabemos con certeza é que a 
UE só pode facerlles fronte aos 
gastos para despece dos bu
ques. Outro tipó de programas 
de reconversión serian precários 
e carecerian da previsión sufi 
ciente para facelos efectivos." • 

Hai que obrar 
MANuELCAO 

As prioridades na asignación de recursos económicos que 
realiza unha sociedade tenden a ser resultado das preferén, 
das privadas asentadas na criación de institucións formais 
ou informais ao longo do temp0. Contra o que poderia pa~ 
recer, non é fácil modificar este tipo de prioridades de tal 
forma que un hipotético cámbio nas actuacións das institu, 
cións públicas poderá ser compensado pola recuperación na 
iniciativa asignativa polas institucións privadas. En realida ~ 
de, ocorre que as institucións públicas han de servirlles ás 
preferéncias sociais so pena de ser substituídas por outras 
máis acordes co interese xeral colectivo. Esta tendéncia á 
permanénciá das institucións (lémbrese aquilo de cambiar 

-todo para que todo siga igual), entendidas como conxunto de 
estruturas de incentivos nas que se realiza o intercámbio 
humano, maniféstase na resisténcia aos cámbios e na difi, 
culdade real de modificar os marcos globais polos que se re, 
xe a sociedade e as partes que a compoñen. Os valores, tra; 
dicións e convencións pesan e deciden máis cousas das que 
comunmente se ere. Pero, sobretodo, inciden nos mecanis, 
mos decisionais e nas estratéxias globais e individuais para 
reducir a incerteza. Unha oscilación pendular entre o con, 
servadurismo e a inovación proporciona un número infini, 
to de variantes intermédias nas que se misturarian as prefe, 
réncias sociais por acordos con maior ou menor aversión ao 
risco e con maior ou menor intervencionismo público. 

Sirva todo esto para tentar explicar -que non debe ser fá, 
cil- como é posíbel que en España se conscruan catro ve, 
ces máis vivendas anuais que en países como o Reino Uni, 
do que ten bastante máis povoación. O caso de Galiza é 
asimilábel a España, wou pode superala, dado que a cons, 
trución de vivencias é aqui unha prioridade colectiva asen, 
tada contra toda lóxica social, económica e demográfica. 
Por enriba, as institucións públicas colaboran nesta inexo, 
rábel tendéncia a obrar, pois non espera a cidadanía que se 
faga outra cousa. Asignar tantos recursos á construción de 
vivendas é un despilfarro social que conta coa aprobación 
entusiasta dos votantes e contribuíntes. Esto impide adicar 
recursos a actividades máis criativas que fomenten a ino, 
vación e o desenvolvimen to tecnolóxico e que poderian 
ter un resultado incerto e difícil de visualizar para o indivf, 
duo concreto pero, en troques, unha alta incidéncia na 
criación de emprego e riqueza mediante a sua aplicación á 
produción de bens e servizos susceptíbeis de se comerciali, 
zaren no mercado. Convén matizar -e as causas cambian
que no caso español está por demostrar que a construción 
de vivendas compita cos investimentos tecnolóxicos e non 
co puro despilfarro en luxas, armas, gastos públicos alleos 
ao interese social ou corruptelas diversas, como se deberia 
deducir da anállse do pasado recente e remoto. 

'A· signar tantos recursos 
á construción de vivendas 
é un despilfarro social que 

canta coa aprobación entusiasta 
dos votantes e con tribuíntes. 
Isto impede adicar recursos 
a actividades máis triativas 
que fo menten a inovación e 

o desenvolvimento tecnolóxico" 

Podemos poñer un exemplo concreto. Se os proprietários 
das poucas empresas galegas realmente criativas e inovado~ 
ras como pode ser o caso de Pescanova se adicasen a reali; 
zaren os seus activos e reasignalos á actividade imobiliaria 
ou á pura especulación, tal vez, farian un bon negócio per, 
soal e relativamente exento de riscos, mais, desde o punto 
de vista colectivo, a aposta pola inovación e a perrnanén, 
cia nun mercado altamente exixente ·e competitivo é moi, 
to mellor para a sociedade galega. Parece claro que a op; 
ción elixida é moi minoritária e non especialmente apreza, 
da e valorada a prióri polas institucións e os comportamen; 
tos dominantes na nosa sociedade. 

Reorientar os recursos públicos e privados cara a activida, 
des social e economicamente máis axeitadas e eficientes 
atinxe o núcleo de poder institucional dominante nunha 
sociedade. As tendéncias ao cambio son fortemente con, 
trarrestadas palas restricións institucionais preexistentes.+ 
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A crise económica e social ria Arxentina 
pon nervosos Qs banqueiros españois 
-e> RAMÓN MACEIRAS 

Nas últimas semanas produ
cíuse un grave deterioro da si
tuación política, económica e 
social na Arx,entina. O presi
dente Fernando de la Rúa her
dou de Ménem un país moi 
problemático cunha grande co
rrupción, unha altísima débeda 
externa e unha moi má distri- . 
bución do ingreso. O famoso 
bluff do "milagre arxentino" do 
ministro Cavallo e de Ménem 
non resistiu a saída do pero
nismo do poder. Os problemas 
agrávanse pola continua rece
sión, a caída dos prezos inter
nacionais nas matérias primas 
que a Arxentina exporta, a for
taleza do dólar e a conseguinte 
apreciación da moeda arxenti
na -hoxe atada ao mesmo va
lor do dólar-, e a profundiza
ción dos problemas sociais. 

Cavallo xa non convence a nin
guén e De la Rúa está moi debili
tado políticamente. Os rumores 
sobre a caída iminente do gover
no circulan de estremo a estremo 
da nación. Nos últimos dias, a 
calificazón internacional do país 
deteriorouse de maneira evidente 
ante a percepción de problemas 
para pagar os intereses da débe
da externa, que só nos primeiros 
meses deste ano se aproximan 
aos 20.000 millóns de dólares. 
No caso de que Arxentina non 
pagase, poderia contaxiar ao 
Brasil e chegar a unha grave cri
se nos mercados emerxentes se
mellante á asiática ou brasileira. 

Ante este panorama tan compli
cado, o govemo arxentino utilizou 
a solución de sempre: contraer 
nova débeda para asegurarlles 
aos investidores o pagamento da 

Os problemas sócio-económicos no país do Cono Sul provocaron numerosos enfrenta· 
mento s. 

débeda externa e negociou unha 
axuda de 20.000 millóns de dóla
res que porian o Fundo Monetário 
Internacional, o Banco Mundial, o 
Banco Interamericano de Desen
volvimento e os bancos locais, 
entre eles os bancos Francés e 
Rio, que pertencen, respectiva
mente, ao BBVA e ao BSCH. 

Pero como condizón a esa axu
da, os organismos multilaterais 
e os emprestamistas privados 

demandan austeridade fiscal e 
disciplina no gasto do sector pú
blico. Nos últimos dias, a situa
ción evoluiu negativamente, cun 
aumento no chamado risco país 
e dificuldades para venderlles 
bonos aos inversores. 

De la Rúa deseñou un progra
ma de axuste moi duro que con
siste basicamente na privatiza
zón do sistema de pensións e 
nunha conxelación por cinco 

anos no gasto público total, in
cluído o das províncias, que es
tán governadas, na sua maioria, 
pola oposizón peronista. 

Esas medidas chocan coa opo
sizón de sectores da Alianza, 
partido integrante no govemo, e 
con grande parte do peronismo. 
E, por suposto, os sindicatos 
que xa convocaron cinco folgas 
xerais en pouco máis de un ano. 
Hai unha situación de perma
nente tensión social coa presén
cia cotiá de piquetes e cortes de 
estrada que xa ocasionaron 
mortos en Salta, ao Norte do 
país, e que ameazan con se es
tender a outras províncias. 

A situación preocupa moito en 
Madrid (De la Rúa estivo re
centemente ali) e os grandes 
bancos españois claman pala 
protección dos grandes investi
mentos que teñen na Arxentina 
e que poderian perigar se a si
tuación se descontrola. Os 
dous grandes bancos españois 
(BBVA e BSCH) están abriga
dos a participaren no salva
mento da economia arxentina, 
pero queren que o Governo do 
Estado español apoie activa
mente con fundos e garantías 
esta blindaxe. Ao final, serán 
os fundos públicos os que sos
teñan o desembarco da banca 
española en Latinoamérica. E 
polos ventas que sopran nese 
lado do Atlántico, a crise non fi
xo máis que comezar. 

A crise arxentina xa se reflecte 
na bolsa española, que baixou 
esta semana aos níveis de 1988. 
As grandes firmas que activan a 
bolsa española son as que están 

_ mais expostas na Arxentina e no 
resto de Latinoamérica.+ 
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Os báncos 
revisan á baixa 
as expectativas 
de crecimento 

1 O BBVA revisará á baixa a 
I sua previsión inicial de cre-

cimento, na que xa contaba 
1 cun medre do PIB de só o 

. 1 3,2% para o Estado 
1 español, neste ano 2001. O 

banco baralla agora un pro-
1 duto interior bruto cercano 

ao 3%, nun contorno de de
saceleración na zona euro 
e nos Estados Unidos. 

1 

O director do servizo de 
estudos do BBVA, Miguel 
Sebastián, alertaba das re
percusións sobre a execu
ción presupostária do es
tado que se poden derivar 
da desaceleración econó
mica deste ano. 

O Governo estima que o 
medre do PIB caerá en 
2001 do 4% ao 3,6%, algo 
que é considerado 
"optimista" por grande par
te dos institutos de análise 
económica, entre os que se 
incluen entidades financei
ras como La Caixa, 
Cajamadrid, BBVA e 
Funcas (Fundación das 
Caixas de Aforras). 

A principal consecuéncia 
dun menor medre do 
previsto, segundo Sebas
tián, é o seu efecto sobre 
as estimacións de 
ingresos e gastos 
presupostados, sobretodo 
na recadación impositiva. 
"O obxectivo de atinxir o 
déficit cero este ano non 
vai ser tan doado como se 
predicia, debido á posibili
dade de menores 
ingresos", matizou. + 

As nosas lf1rn1U1S pa"IUl o reu ve"/Mn Edicións A NOSA TERRA 

POLA LIBERDADE 
A loita antifranquista 

de Luís-Costa 
JUAN GARCÍA DURÁ.~ 

Colección Fardel da Memoria 

LUÍS AMADO 
CARBALLO 

XosÍ ABILLEIRA SANMARTÍN 

Colección Esencias 

ARREDOR 
DE CASTELAO 

Mª PILAR GARCIA NEGRO 

Colección Nós os Galegos 

FISTEUS ERA 
UN MUNDO 

LUPEGÓMEZ 

Colección Froita do Tempo 

AS CHAVES 
DO TEMPO 
LuíSA VILLALTA 

Colección Froita do Tempo 
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Sen poder 
. 

. v1ver 
nun edifício 
de Sada desde 
hai un ano 

"Porque che poderia ter suce, 
dido a ti e para que non volva 
a acontecer". Este é o Lema da 
convocatória da manifesta, 
ción que se vai celebrar en 
Sada o Sábado 14 de Xullo ás 
dnco e media da tarde. Nesta 
data cúmprese un ano desde 
que 14 famílias e cinco negó, 
cios quedaron abandonados. á 
sua sorte tras derrubarse parte 
do edifício que se estaba a 
contruir ao lado das suas vi, 
vendas. Desde aquela, cada 
unha das fal!lílias tivo que 
amañarse para buscar un lugar 
onde viver; alguns continuan 
con familiares, outros, ade, 
mais .de continuar pagando a 
hipoteca polo piso que tive, 
ron que desaloxar, abonan ca, 
da mes un aluguer. 

Este viciños foran desaloxados 
tras o derrubo doutra constru, 
ción promovida pola mesma 
empresa, F. García Tie S .L. 
Nun primeiro momento o 
concello procuroulles habita, 
ción no Hotel Santa Marina 
de Sada, do que tamén foron 
desaloxados. O concello non 
se fixo cárrego das facturas e 
agora o hotel require a cada 
família 200.000 pesetas nos 
tribunais de xustiza. Carlos 
Barral, portavoz dos viciños, 
demanda que o concello abo, 
ne a débeda. Un ano despois, 
o estado das vivendas non me, 
llorou. "A única obra consistiu 
en tapar a fenda máis visíbel 
das fachadas. O estado do in, 
terior continua a ser lamentá, 
bel: teitos e paredes ennegre, 
ciclos como consecuéncia das 
humidades, fendas por todos 
lados, humidades nos armá, 
rios, desprendementos de azu, 
lexos, instalacións eléctricas e 
de auga <lanadas, a auga segue 
a entrar cando chove e o m0' 
biliário e o chan están estro, 
peados", di. 

· Denúncian que. -nen os res, 
ponsábeis do sinistro 'nen as 
administracións públicas os 
apoian. O govemo popular de 
Sada considera que é un 
"conflito entre particulares" e 
botou abaixo iniciativas dos 
socialistas e nacionalistas pa, 
ra pallar a situación. Das ad, 
ministracións requiren un in, 
forme de Servizos Sociais so, 
bre a situación economica 
dalguns dos afectados e a in, 
coación dun expediente á 
promotora polas ilegalidades. 
Cando o derrubo, levaban es, 
cavados 9 metros mália que a 
licéncia municipal só con, 
templaba 5,5. Da Xustiza· 
queren unha resolución "rá, 
pida e rigurosa". • 
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Tranvias Eléctricos de Vigo prestou servizo de tranvias nesa cidade entre 1914 e 1968. Na fotografia, unha das suas unidades circu· 
la pola Porta do Sol. 

Pretende participar no servizo pero só de estar garantida a 
rendibilidade 

Tranvías Eléctricos de Vigo 
nega viabilidade ao proxecto 

Basándose nun informe da Universidade e na experiéncia própria, 
a compañia que entre 1914 e 1968 prestou o servizo de tranvias en 
Vigo negou a viabilidade ao proxecto para un metro lixeiro nesa lo
calidade, que promove o concelleiro socialista Carlos Príncipe. 
Tranvias Eléctricos de Vigo pretende participar nun proxeto· de me
tro lixeiro, pero estima que o actual non garante a sua rendibilidade. 

Tranvias Eléctricos de Vigo em
prega un informe elaborado pola 
Escola de Enxeñeria Industrial de 
Vigo, que analisou 
o estudo encarre-
gado pola Xunta 15 , 
de Galiza a Macla era 

miu as suas obxección~ dicindo 
que as liñas tiñan que ter povoa
ción ás duas bandas e cunha 

afección de cen 
metros por cada 
lado, e que tran
vias e autobuses 

Ingenierías. Ese 
estudo de Macla 
Ingenierías seria o 
que para a Xunta 
avalaria a aproba
ción dun proxecto 
para o metro lixei
ro vigués. Tras 
analisalo, a Escola 
de Enxeñeria vi
guesa conclue que 
no proxecto hai li
ñas que apresen
tan problemas de 
trazado -con pen
d entes de até o 
9%, cando o máxi-

un proxecto 
políticamente 
rendíbel, pero 
economicamente 
deficitário" 

non deben compe
tir nunha mesma 
rua. O proxecto de 
Macla inclue duas 
liñas (Gran Via e 
Beiramar) onde 
dunha beira non . 
hai . povoación e 
obriga ao metro li
xeiro a competir co 
autobus en boa 
parte do trazado. 
Por outra banda, 
Valcarce lembrou 
que as duas liñas 
máis rendíbeis de 

Xoán Xosé Valcarce, 
conselleiro-delegado 
de -Tranvías. · 
Eléctricos de Vigo 

mo suportábel es-
tá entre o 6% e o 8%, e curvas 
que non se poden dar-, hai dificul
dades para situar a!Qúns andens, 
a frecuéncia nalgunhas liñas é 
inadecuada e ás veces a deman
da por parte -dos viaxeiroS é insufi
ciente, a dotación de veículos non 
se axusta ás necesidades do ser
vizo, o trazado. é incompatíbel co
as tuberías do gas e con moitas 
rotundas, estátuas e bocas de tú
neis, asi como que a elevada por
centaxe de plataforma compartida 
co tráfego particular pode compro
meter a eficácia do servizo. 

O conselleiro delegado de Tran
vias, Xoán Xosé Valcarce, resu- . 

Tranvias Eléctricos 
no seu tempo eran 

Cabral-Florida e Chapela-Bouzas, 
que non forman parte do proxecto 
actual. 

Crítica ao presuposto 

Xoán Xosé Valcarce tamén criti
cou o presuposto actual de dez 
mil millóns de pesetas, xa que 
estima que o custo de electrifi
car unha liña é de mil millóns 
por quilómetro e son once os 
quilómetros do proxecto de Ma
cla. A este custo, tiaberia que 
sumarlle a adquisición das uni
dades de metro lixeiro. Ade
mais, agoirou unha absoluta fal
ta de apoio empresarial ao pro- . 

xecto pola sua inviabilidade. 

A importáncia desta crítica radi
ca en que non parte de contrin
cantes políticos de Carlos Prín
cipe, impulsor do proxecto de 
metro lixeiro, senón que vén 
dunha empresa que está dis
posta a participar no proxecto, 
pero que exixe unha viabilidade 
económica que a xuízo da Uni
versidade e de Tranvias Eléctri
cos de Vigo non só non está ga
rantida, senón que é imposibel. 

Tranvias Eléctricos xa tentara le
var o metro lixeiro a Vigo en 
1994, cando saiu a concurso o 
transporte urbano de Vigo, que 
foi adxudicado a Vitrasa, a com
pañia que explotaba o transporte 
en Vigo cando expirou a anterior 
concesión. Agora, Xoán Xosé 
Valcarce anúncia que a sua em
presa ten un proxecto de metro li
xeiro para a cidade, pero no que 
emp'regaria tamén outras alterna
tivas como un autobus automáti
co guiado. Para iso, dixo, son ne
cesários trinta mil millóns de pe
setas, que dixo que poderia apor
tar a sua compañia através de fi
nanciame11to bancário porque o 
seu "é un proxecto economica
mente rendíbel, o outro, será ren
d íbel politicámente, pero econo
micamente será deficitário". 

T ranvias Eléctricos de Vigo entre
gou ao concello o informe elabora
do pola Escola de Enxeñeria In
dustrial e asegurou que tamén fa
rá chegar unha cópia á Xunta, xa 
que son ambas institucións as que 
apoian este proxecto. Esta com
pañia apresentou este informe 
porque quer que se debata sufi
cientemente este proxecto e que 
se tome unha decisión con boa e 
documentada información.• 

Pitada a Xosé Cuiña 
na rapa das bestas 
de Sabucedo 

Un xesto do conselleiro Xosé 
Cuiña durante a tradicional e 
concorrida rapa das bestas 
de Sabucedo provocou unha 
pitada contra o lalinense que 
o fixo abandonar momenta
neamente o recinto. O Sába
do 7 de Xullo estaban en Sa
bucedo, ademais de Cuiña, 
o secretário do PP, ~esus 
Palmou, e os alcaldes da Es
trada e Cerdedo, Ramón 
Campos E;i Xosé Luís Jorge 
respeitivamente. Viñan inau
gurar unha estrada que, cun 
ano de retraso, foi rematada 
no menear dese mesmo dia. 
Dentro do recinto da rapa, 
con 1.500 persoas, Cuiña ti
vo que escoitar.variados in
sultos. Pero foi diante dunha 
pancarta do BNG cando non 
puido conterse e, ao xeito 
dos emperadores romanos, 
colocou o seu dedo cara 
abaixo. Foi o momento da · 
sonora pitada que provocou 
que o conselleiro tivera que 
sair até o momento da entra
da das bastas.• 

Encontro de embarcacións 
tradicionais en Bueu 

Botaba a andar o Martes 1 O 
de Xullo o V Encontro de 
Embarcacións Tradicionais 
Bueu 2001 cun acto na Ca
sa da Cultura, na que exer
ceron de anfitrións os 
membros da asociación Os 
Galos, organizadora. Tras a 
homenaxe aos carplntelros 
de ribelra, o Xoves 
apreséntase o libro Madel
ra de mar e o Venres xa se 
lle dá a benvlda ás embar
cacións participantes. Da
rán un paseo pola enseada 
o Sábado antes de meterse 
nas regatas de dornas. O 
último dla, regata de game
las e entrega de prémlos. O 
encontro en Bueu servirá 
tamén para a presentar a 
xuntanza de embarcaclóns 
tradicionáls de Galiza, que 
organiza a Federación Ga
lega pota Cultura Marlña, e 
que se celebrará do 23 ao 
26 de Agosto en Combarro, 
Polo.• 

Prémio xomalístico 
Pardo de Cela 

O Venres 6 de Xullo entre
gáronse en Foz os prémios 
da primeira edición do con
curso xornalístico da rota ' 
turística Pardo de Cela, que 
convoca a asociación o· 
Mundo da Galea: O 
ganador foi o xornalista ma
drileño Fernando Montañés 
García polos seus traballos 
na revista . Tiempo e o diário 
Gaceta de los Negócios. O 
segundo prémio foi para 
Pablo Santiago polas infor
macións publicadas. en El 
Mundo e El Progreso-A 
Mariña. Paula Bergantiños, 
xornalista de A Nosa Terra, 
recebeu o terceiro prémio 
pola reportaxe Viaxe á Gali
za Medieval através da Ro
ta Par<lo de Cela.• 



12 DE XULLO DE 2001 

, .. 
( " - .. 

1 
t • 

• 1 

.. ~ ~ . 
.. t • ._. 

t I ,t. 
r _ ..._f .. :. : ~ ' i-. f _ . . 

SOCIEDADE 15 
ANOSATERRA Nº 995 - ANO XXIV 

DEPORTES 

Calvo e Brea baten C. LORENZO 

~ . 
as suas proprias -marcas O direito á bandeira 

Haberia un escándalo se a policia lles retirase ás mozas as camisetas 
de tiras pola rua? Ninguén protestaría se a garda civil andase requi, 
sando rosários dos coches no médio da Autovía do Noroeste? Segura, 
mente si, e con razón. Mais parece que hai outros obxectos que si po, 
den ser retirados impunemente, sen nengunha explicación lóxica. O 
grupo político Nós,Unidade Popular, vén de denunciar que a policia 
lles tirou a bandeira galega durante o partido que xogou o Celta en 
Sevilla, ~ fmal da Copa do Rei. En Balaídos, x.a haí ben tempo que 
o xefe de segurídade, Femando González, decidiu que as grandes ban, 
deiras de Galiza que ondeaban na grada de Fundo, estaban de má~s. 

no Campionato Galego de Atletismo 
O saltador con pértega Xoán 
Paulo Calvo e o lanzador de dis
co Martiño Brea bateron as mar
cas galegas das suas especiali
dades, que eles mesmos posuí
an. Calvo, da Sociedade Xinás
tica de Pontevedra, obtivo un 
salto de 4,85 metros, catro cen
tímetros por riba da marca que 
xa lograra en Narón en Agosto 
do ano pasado. Brea, tamén 
pontevedrés e membro da equi
pa da Universidade de Santia
go, lanzo u o seu disco a 57 ,28 
metros, máis de dous metros 
máis lonxe do que o fixera en 
Valéncia en 1996. 

zamento de xabalina, con 56, 79 
metros. O plusmarquista galega 
en decatlón, David Gómez, do 
Celta, foi o mellar en· 400 metros· 
lisos. En 1.500 metros, Xesus de 
la Fuente, do Universidade de 
Santiago, e Paula Hernández, 

do Narón, foron os mellares. En 
5.000 metros, Marcos Seixo, da 
Universidade de Oviedo, fixo un
h a excelente marca, con 
13.53.55, ao tempo que Soid_ade 
Castro, do Comesaña, venceu 
na categoría feminina. + 

O uso da bandeira, como o da camiseta de tiras ou o do rosárío, é un 
direito individual que ninguén pode conculcar arbitrariamente. Na 
defensa das atitudes represoras, aluden a compoñentes ideolóxicas 
no deseño. "A bandeira galega non leva estrela encarnada no mé, 
dio". Obviamente a enseña é un símbolo, cos elementos que cada, 
quén quere empregar para reivindicar, a través dun anaco de tea, uns 
princípios políticos que se deben respectar mentres estes non ata, 
quen directamente a dignidade humana. Non se pode comparar a 
estrela coa cruz gamada. Nunca. Quen asi o faí, denúnciase a sí mes, 
mo como defensor da ideoloxia de ultradireíta. 

Este campionato galega absolu
to, que se disputou en Vigo o 
pasado 7 de Xullo, puxo de ma
nifesto o total interese deste de
porte por servir de veículo de re
lación entre os mozos galegas, 
máis do que de servir de cenário 
competitivo sen máis. A partici
pación foi moi alta, especialmen
te no médio fundo e a represen
tación de todos os clubes do pa
ís púxose de manifesto no repar
to das medallas. A viguesa Erica 
Cerdeira, do Celta, impúxose 
nos 100 metros lisos e 100 vala
dos. Marta M íguez, do Pavillón 
de Ourense, foi a mellor en lan-

Cando ternos unha frase ponderativa, na 
que nós expresamos unha valoración de al, 
go ou de alguén (por exemplo se dicimos É 
importante), e queremos darlle máis intensi, 
dade, mais forza, ao adxectivo calificativo, 
ternos ao noso dispor varios procedementos. 
Podemos utilizar un procedemento sintácti, 
co -é dicir que implica á frase- engadindo 
unha palabra (por exemplo un adverbio: É 
moi importante). Ou podemos utilizar un 
procedemento morfolóxico -que implica a 
forma desa palabra- por medio dun prefixo 
ou sufuco (por exemplo: É superimportante 
ou É importantísimo/a) E podemos tamén 
utilizar un procedemento léxico -que ímpli, 
ca o vocabulario- a través da substitución 
da palabra (por exemplo: É esencial). 

Neste último caso, resulta curioso como al, 
gunhas palabras son utilizadas para unha va, 

•Galtza 

25 de Julh.2,, 
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David Gómez 
mostrouse como 

o claro dominador 
dos 400 metros. 

Se unha persoa pode levar un rosário porque ere no que representa, 
ninguén pode tripar nos símbolos que leva implícitos a bandeira. O 
problema xorde cando os vixilantes da nosa liberdade non son im, 
parciais. Lembro perfectamente o día en que, ao entrar en Balaídos, 
observei a águia franquista gravada na culata da pistola dun dos 
axentes policiais. Seguramente esta non é unha atitude xeral entre os 
seus compañeiros pero dá que pensar sobre por que sempre se· conde, 
nan os mesmos. Calquera dia excomulgarán a banda azul, asi pura, ou 
a ikurriña, porque representarán eses valores que "eles" non aceptan. 

Mália todo, en Sevilla brillou coma nunca a bandeira de Galiza, ao 
igual que todas as semanas en Balaídos, Riazor, a Malata, San Láza, 
ro, o Couto ... A máis de un revolveralle as tripas que os galegas, 
cando teñen a oportunidade de fachendear de símbolos en público, 
escollen os próprios, os que, por si mesmos, negan o fascismo e rei, 
vindican un novo país, coa humildade dunha resma de tea.+ 

111iiiii'·lN1111@1'1'·18'1 

O FÍO DA LINGUA 
aínda que signifiéan o mesmo. T arnpouco 
utilizamos horrendo, horrible, espantoso, pa, 
voroso nin outras da mesma caste. 

Moi intenso Mais non debernos pensar que este proce, 
demento, que pode parecer "moderno" e 
propio da rnocidade, é recente. O certo é 
que xa ven de hai algúns séculas. V elaí, se
nón, un par de exernplos: estupendo (rela, 
cionérnolo con estupor, estupefacto, estupi
dez, etc.) significaba oríxinalmente "que 
deixa paralisado", e formidable era tanto co, 
mo horroroso, horripilante (ou arrepiante, que 
é o mesmo). Dúas palabras que -para nós
toda a vída tiveron un sentívo moí positivo 

loración pos}tiva sen teren orixinalmente 
ese sentido. E máis, poden conservar ou non 
o seu significado primeiro e primitivo segun, 
do o contexto. E podemos dicir como sinó, 
nimos de boísim.o outros adxectivos que nor
malmente indican rareza (excepcional, extra, 
ordinario, fenomenal, etc), sorpresa (asombro, 
so, pasmoso, etc.) ou irrealidade (fabuloso, 
fantástico, portentoso, incrible, etc). 

Máis curioso aínda é que adquiran esa carga 
positiva adxectivos que normalmente se 
usan cun sentido negativo (tremeruln, terri-

ble, brutal, bestial, bárbaro, etc). En realída, 
de, estamos ante un procedernento estilísti
co moi claro, o de sorprender distorsionan, 
do o sentido, utilizando o paradoxo cunha 
finalidade expresiva. Como cando dicimos 
de alguén intelixentísimo que é un monstro. 

Non todos os adxectívos sinónimos. se uti, 
lizan neste procedemento. Utilizamos tre, 
mendo pero non estremecedor (aínda que os 
dous significan "que fai tremer"), utiliza
mos terrible ("que provoca terror") pero 
non aterrador, terrorífico ou estarrecedor, 

Non deixa de ser estupendo e formidable 
que a lingua sexa permanentemente crea, 
tiva, moza e moderna, e que sempre nos 
sorprenda con innovacións. + 

Frod.lt« de 3\fldo ~gco 
CIG-Lug> 
E®~nt~ 
MDL 
Ci:nt:ltf.el 
FlSlot~apeuta 

FilblQSl 
MNG 
AlJ"up~om CUiturai Ergueitos (Sérríl9 
Eltl.ldante e poem 
jardinheiro 
MNG . 
Atleta 
CJG 
lhispan~el daADEGA..ferf"d 
Biblitteearla 
fi!Os:do 
CIG.FORGA. 
Se.G"etário de Alto Mmhó 
Membro da AGAL 
F-Y:11telfo 
R. K¡¡Jimero-Ráclio Rahlnv'Sound System 
Kinocnflrto 

Mar<C$ L~ Martins ,Ad'/(181\do 
Bertu Li:>pezPurru E~ 
Daniel LO!X~Mlr;om C~oNad<:nlll deAGtR 
Ester Marinho Ca.tales RespomtNel 00-0rr;iniz~m da AMI 
JaiéM~ndez Reis Taplcelro 
Ana Migie: Trabtlf"lmfQf'a 
Cirlce Moral:s Se<::retlirio Qral ~ R-imeirll. LW'!a (MLNJ 
Aruo Muinhct> Marinheiro-Platl!f. ~esa da Rn de Arouu 
Míner.<a Olivei111 \\lefa P~Ol de AGlR--.Caunha 
}Qim PR Lbpei: Trabatiador 
Ismael Pioo Pita AMI.Ferro! , 
EvaRe Out~ro Responsável Comarc;il da AMI-Compostela 
Amimo~adlJ~ Per'IW P~il!i~ N1lÓQlal dQ MOL 
B~a Rodmho Tome Enslrninre- · 
$olla Rodnho Tane Dependent~ 
C<JCOn l\00r1g.i.e11 Ga.erriSra<l<I ~ C°anál'iu 
Gom:alo H. RSJ!:l-S Amwim Mósoo 
J cam Carlos: ~ri~es Amia Dw·eo¡¡om N."\donal OG-Admlniwa~cro 
1 mb.el Saavedrn &iuhosa Artesana . 
Eduardo Sam:hesMa.ragcro AS?lDCia?Iffi Cultural O Pedrom 
Andrf! Moorn!:Antelo Dii-e~om Nacional daAMl 
Marla Silva CUT 
Ana Terrbraf>inheiro Tr.Íbal1adora 
XIJ~o VUquez U:pez. Bai:erm:a de Menhh@s daRua 

. ' 



16 SOCIEDADE 
Nº 995 -ANO XXIV ANOSATERRA 

O grupo de apoio á lactación materna reúnese en Compostela no C•ntro de Saúde de Fontiñas. A. PANARO 

Mámoa informa e apoi·a as nais que queren alimentar de forma natural os seus bebés 

As vanf(Jxes de darlles .o peito ás crianzas 
-0- PAULA BERGANTIÑOS 

A falta de· información, o traballo e a presión da família, 
dos coñecidos e incluso do persoal sanitário, fan que moi
tas mulleres renúncien a amamantar os seus bebes. Afír-

Apoiar e informar as nais para 
que poidan escoller con liber
dade o leite que queren para 
os seus bebés, son os obxecti
vos de Mámoa. Esta entidade 
criouse hai pouco máis dun 
ano en Santiago e foi impulsa
da por un grupo de mulleres 
preñadas e preocupadas pola 
alimentación natural. A Organi
zación Mundial da Saúde reco
menda "lactación materna ex
clusiva até os seis meses e 
continuar con outros alimentos 
até os dous anos ou máis". 
Non é unha abriga pero é un 
direito e a muller ten que poder 
decidir .º que quer facer, co co-

ñecimento suficiente, din as 
sócias de Mámoa. 

"Para resolver as nosas dúbidas 
-lembra Isabel Kerdudo, unha 
das integrantes da xunta directi
va- chamabamos por teléfono a 
grupos de apoio que existen fo
ra do país. Botabamos en falta, 
sen embargo, o contacto directo 
con persoas que puidesen ase
sorarnos, porque ademais da in
formación é importante receber 
apoio e confianza. Por iso deci
dimos criar a asociación. Fun
cionou ben, as mamás que acu
diron a nós non só principiaron 
senón que continuan coa lacta-

mao Mámoa, que é a primeira asociación galega pró-lacta
ción materna, criada para darlles apoio persoal e asesora
mento ás mamás embarazadas ou en período de aleitamen
to que queiran alimentar de forma natural os seus bebés. 

ción natural. Ademais atopamos 
-moita receptividade por parte da 
administración e dos profesio-

nais sanitários. As nais primeiri 
zas chegan a un mundo desco
ñecido e a información sobre a 
lactación en moitos casos xa 
non se transmite xeracional 
mente. Nós tratamos de cobrir 
ese valeiro social". 

Ademais de instrucións para un 
axeitado aleitamento, a docu
mentación editada por Mámoa 
informa dos seus benefícios. 
Diferentes estudos científicos 
proban que os nenos de peito 
están máis protexidos contra 
doenzas como a pneumonia, a 
diabete infantil, otite, obesida
de, enfermidades gastrointesti-

Falta de información, crenzas populares e intereses económicos 
Un dos problemas fundamentais 
que provocan o abandono do 
aleitamento materno segundo 
Mámoa é a falta de infdrmación 
nos hospitais. Por iso a aso
ciación pró-lactación materna in
siste na necesidade de organi
zar conferéncias dirixidas ao 
persoal sanitário, incluso cursos 
universitários con créditos simi
lares aos de outras comunida
des e paises. Pero tamén exis
ten outras dificuldades deriva
das dos tópicos e das crenzas 
populares. A publicidade enga
nosa e os intereses económicos 
gas-' empresas tamén influen na 
decisión das nais. 

"As mulleres teñen que saber 
que son capaces de alimentar 

1 os seus fillos, algo pesto en dú-
1 bida moitas veces pota socie

dade. Na teoría todo o mundo 
1 está a favor, pero na prática 
1 existen caréncias. Moitas deí-

xano aos dous meses por non 
ter apoio", afirma Isabel Kerdu
do para logo referirse a un pro
blema frecuente que xorde pota 
falta de información. "En moitas 
ocasións, por exemplo, a nai 
ten dor ou gretas nos pezóns e 
non sabe por que se producen. 
No Hospital soen recomendar 
unha crema, cando o que hai 
que facer é corrixir a postura na 
que mama o bebé". A repre
sentante de Mámoa explica ta
mén que as chupetas e as teti
nas dificultan a aprendizaxe do 
neno a coller o peito e que por 
iso se recomenda non usalas 
nos primeiros meses. 

Tampouco é certo que a lacta
ción materna deteriore os peitos 
ou que dependa do seu tamaño 
ou da forma do pezón. "Outro 
dos problemas .son os intereses 
económicos dos laboratórios, 
que se enriquecen cos produtos 

de alimentación para bebés 
-comenta. A publicidade do lei
te de iniciación está proibida, 
pero eles f an propaganda enga
n os a co de continuidade. O 
mesmo acontece co leite de va
ca, intentan venderche o produ
to afirmando que o teu filio non 
está prepara lo para toma lo". 

Hai costumes que tampouco 
axudan. "A teoria de que hai que 
organizar as tomas cada tres 
horas e ,darlle dez minutos de 
cada peito non funciona. O neno 
ten que mamar sen horários es
tritos, cando o pida, ainda que 
sexa moi frecuente. Canto máis 
mame máis leite vai ter a nai, 
engade Kerdudo. Nos hospitais 
tamén soen darlle ao acabado 
de nacer un biberón de glucosa 
porque dubidan da capacidade 
da nai para amamantar o seu 
bebe. Conseguen que a crianza 
durma tranquila, cando o normal 

é que estimule o peito para que 
suba o leite". 

lmaxe 

Ao fio, en Mámoa falan da ne
cesidade de reabilitar a imaxe 
da muller que dá o peito en 
público, que se vexa como al
go natural. "A xente pode ver 
un peito na praia, nun anúncio 
dun xel ou dun refresco, pero 
moitas persoas séntese violen
tas se te ven darlle de mamar 
ao neno ou á nena en público, 
sobretodo se ten máis dun 
ano. lso antes non acontecía. 
Unha pergunta moi habitual é , 
pero ainda lle dás o peito?", 
explica a sua representante. 
Na asociación din que até os 
seis meses é suficiente o leite 
materno como alimento exclu
sivo e que a partir de aí, a lac
tación durará até que a nai e o 
bebé queiran~ • · 
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·Que acontece 
cando a nai 
traba Ha? 
A Incorporación das mulleres 
ao mercado laboral non ten 
porque ser un Inconveniente 
para a lactación materna, afir
man desde Mámoa. A nal po
de extraer o leite e conxelalo, 
de maneira que o pal ou outra 
persoa sexa a encarregada 
de alimentar o neno cunha 
culler ou un pequeno vaso, 
para que non se acostume ás 
"tetinas". 

"Hal que estar mol motivada 
-recoñecen. E máls 
complicado pero, se se quer, 
pódese facer". Unha das per· 
soas que forman parte da di· 
rectlva de Mámoa séguelle 
dando lelte materno ao seu 
flllo, málla ser enfermelra e 
ter gardas de trlnta e seis ho
ras. Na asociación facilitan 

. unha guia e o aparello para 
sacar o lelte. 

Frente ás dezasels semanas 
de balxa actual por maternlda
de, Mámoa tamén reivindica 
que as nais poidan coller un 
ano de baixa con axuda públi
ca, como xa acontece noutros 
paises da UE. Na Franza, por 
exemplo, a nal pode optar a un 
subsidio de 4.500 francos, ao 
redor de 90.000 pesetas, polo 
menos durante un ano. 

Corresponsabilidade 

" A lactación tampouco impede 
unha atitude responsábel e 
participativa por parte da pare
lla. O seu apoio e imprescindí
bel -sinalan. Hai multitude de 
tarefas, como duchar o neno, 
deitalo, cambialo, ocuparse da 
casa ... que pode facer o 
home".+ 

nais, diarreas, asma, alérxias, 
leucémia e o linfoma, entre ou
tras . Tamén se coñece que o 
amamantamento favorece o de
senvolvimento neurolóxico e o 
aumento do coeficiente intelec
tual, sobretodo en prematuros, 
diminue o risco da Síndrome da 
Morte Súbita do lactante e esti
mula o sistema imunitário dos 
meniños. 

As vantaxes de dar o peito non 
recaen unicamente na crianza. 
Ao tempo que favorece o vín
culo nai, tillo, pai , axuda a re
cuperar o peso de antes do 
embarazo, diminue o risco de 
hemorráxia postparto e protexe 
da osteoporose e 90 cancro de 
mama e ovário. "E moito máis 
barato e cómodo, porque non 
precisa da esterilización. Se o 
bebé chora polas noites por 
nervos ou porque ten fame, po
des calmalo sen ter que er
guerte a ferver un biberón", co
menta Isabel Kerdudo. En can
to ao prezo, un preparado para 
os primeiros meses custa ao 
redor de duas mil pesetas e 
dura aproximadamente catro 
días. 

O primeiro grupo de apoio á lac
tación materna na Galiza botou 
a andar en Compostela. Non hai 
moito empezou a funcionar un 
semellante na Coruña e en bre
ve constituiranse outros en 
Brión, Sárria e Vigo. E.n Santia
go reúnense todos os Mércores 
de cinco a sete no Centro de 
Saúde de Fontiñas e contan coa 
colaboración de pediatras, ma
tronas, médicos de família e en
fermeiras. Para obter máis infor
mación pódese chamar ao telé
fono 981 57 35 84.• 
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No discurso de investidura afirma que non se necesita nengun outro organismo e comprométase a que ninguén quede-excluído 

lbarretxe própon o Parlamento basco como o foro para a paz 
-0- A. EIRÉ 

"Non necesitamos ningun foro novo", afirmou o Lehendakari lba
rretxe na sua Investidura, despois de propoñer "solemnemente" 
que sexa o Parlamento Basco o que acolla as iniciativas para aca
dar a paz. Pero lbarretxe non se quedou aí e tamén propuxo com.e 
meta conxunta a de "acadar a normalización política". O desenvol
vimento total do Estatuto de Guernika seria o comezo do camiño. 

Nunca o discurso de investidura 
dun presidente do Estado, auto
nómico ou central, fora tan agar
dado coma o de lbarretxe o 11 
de Xullo. Despois de gañar as 
eleicións coa Virxe de Fátima co
mo advocación, un católico PNV 
tratou de aprofundar na sua men
saxe á sociedade amparado polo 
santo Bieito, cuxos seguidores ti
veron moito que ver coa constru
ción dun novo tempo político. 

Pode que lbarretxe, afeizoado 
ciclista, non estivese pensando 
tanto nos santos coma no xeito 
de respostar aos ataques que o 
seu discurso ia receber dun e 
doutro lado. Os partidos esta
tais, PP e PSOE, levaban agar
dando a ocasión para continuar 
coa sua campaña de fustiga
mento do nacionalismo. Desde 
Batasuna necesitaban o discur
so de lbarretxe para reafirmarse 
nos seus princípios de dureza e 
tratar de atallar as disidéncias e 
desercións internas. 

Non contentou lbarretxe a nin
gunha outra formación política 
máis que ao PNV e a EA, pero, 
como afirmaba un dirixente próxi
mo ao Lehendakari, o seu pacto 
é cos cidadáns. E a eles dirixiuse 
deseñando unha via própria, no
vidosa á vez que equidistante do 
extremo expañolista e indepen
dentista. Unha aposta persoal e 
partidária non só para acadar a 
paz, a sua grande aposta, senón 
para conseguir a normalización 
política. Ambas apostas van ínti
mamente unidas para lbarretxe e 
son indisociábeis. O instrumento 
é o diálogo. O método: que "o 
parlamento basco sexa un foro 
de paz e normalización". lbarret
xe afirma que non se necesita in
ventar "ningun foro novo", senón 
que se pode utilizar o que "demo
cráticamente conforma a vontade 
da nosa sociedade". 

Resolve así as teimas de PP e 
PSOE de apartar a Batasuna de 
calquer foro de diálogo ou de 
calquer conversa. Non poden 
ningunear ao Parlamento se Ba-

tasuna participa nel. Non é factí
bel democráticamente. Nesta 
aposta, o presidente do parla
mento, Juan Maria Atutxa, ade
mais do próprio Lehendakari te
rán un papel especial. Batasuna 
está disposta a participar. 

Pero o PNV non se vai quedar 
parado unicamente na percura 
dunha paz que consideran inviá
bel sen resolver o conflito poi íti
co. Non se referiu lbarretxe no 
seu discurso á autodetermina
ción, como estaban a agardar 
PP e PSOE, senón que voltou a 
realizar unha defensa do Estatu
to de Guernika. Pero non foi un
ha defensa inmobilista como a 
desenvolvida polo PNV até hai 5 
anos, senón co aproveitamento 
dese marco para avanzar cara o 
"autogovemo". 

Quer dicer, avanzar cara a auto
determinación através do "auto
govemo e o Estatuto", que recolle 
na sua transitória a posibilidade 
de que sexa o povo basco quen 
decida. lbarretxe realizou duas 
propostas concretas. Propoñer 
para Outubro un pleno para de
batir sobre o autogovemo e criar 
unha comisión para que aprofun
de no tema con dous obxetivos 
claros: abordar o respeito do pla
no estatutário e a proposta ao 
Govemo español dunha comisión 
negociadora ao máis alto nível 
para conseguir a culminación do 
Estatuto. Seis meses despois, 
celebrarian un novo pleno para 
avaliar os resultados e tomar me
didas ao respeito. Cales serian? 

Apoio ás vítimas 
do terrorismo 

Os partidos españolistas víñanlle 
pedindo a lbarretxe un compromi
so claro de apoio ás vítimas do te
rrorismo e de defensa dos amea
zados. Non desperdiciou a oca
sión lbarretxe para sentar os seus 
posicionamentos e impedir as crí
ticas escritas de antemán. Así, o 
Lehendakari anunciou como o 
seu principal compromiso para 
esta lexislatura o da "defensa da 

O lehendakari Juan José lbarTetxe confirmou que impulsará o apoios ás vítimas da ETA. 

liberdade e da seguridade". Para 
acadalo, impulsará as medidas 
adecuadas e a solidariedade coas 
víctimas da violéncia. Pero non se 
apresentou mainiño cos seus ad
versários, senón que expresou a 
necesidade de "deixar atrás as fe
ridas abertas pola crítica perma
nente á actuación da Ertzainéi'. 
Na sala estaba presente o recen
te atentado en Madrid e a ineficá
cia da policia para coutalos. 

Para lbarretxe o diálogo terá que 
ser o protagonista da próxima le
xislatura "para acadar a paz", re
cordando que a violéncia non é 
consubstancial aos enfrontamen-

tos políticos. lbarretxe recordou 
que, durante os 14 meses de tré
gua de ET A falto u diálogo e dis
tensión política. Agora lbarretXe 
pretende que "non se pechen 
portas" e que "ninguén quede ex
cluído", como o seu máximo ob
xetivo para esta lexislatura. 

lbarretxe promoverá un mani
festo ético de carácter interinsti
tucional de respeito aos dereitos 
humanos e as libertades das 
persoas, de solidariedade coas 
víctimas, do rechazo máis rotun
do á violéncia e da exixéncia a 
ETA que "abandone definitiva
mente as armas". Outra propos-

ANT 

ta é a criación dun observatório 
que vele pola defensa dos de- -
reitos humanos e ás libertades 
de todas as persoas. O deseño 
encargaráselle a unha persona
lidade ou organismo de recoñe
cido prestíxio. Podia ser este 
observatório un dos piares da 
negociación poi ítica. 

Por outra banda, lbarretxe per
guntouse "que hai de malo" en 

· que a sociedade basca poda ser 
consultada para decidir o seu 
própio futuro. "Quen pretende 
impedilo estará aplicando, de 
novo, a razón da forza e o direi
to de conquista". • 
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A direita chilena culmina exitosamente a campana para 'agravar' a saúde_ do xeneral 

A enfermidade volve salvar da xustiza a Pinochet 
* CÉSAR LORENZO GIL 

O Tribunal de Apelacións de Chile acabou cedendo á campaña po
lítica da direita daquel país no caso Pinochet. Xusto cando máis 
perto parecia que o ex ditador puidese dar contas dos seus moi
tos crimes cando comandaba o estado, unha oportuna queda na 
sua saúde serve de excusa para deixalo en liberdade. O xuíz Juan 
Guzmán, que leva o peso do proceso contra o xeneral, segue á 
fronte do caso e pretende que, no futuro, si poida sentar no banco 
dos acusados ao ex-senador polos crimes da Caravana da Morte. 

"O meu pai está gravemente en
fermo. Calquera cousa que lle 
pase, acaba con el. Así de sim
ple". Estas son palabras de Jac
queline Pinochet, tilla máis nova 
do militar, poucos días antes da 
resolución xudicial. A frase era a 
derradeira dos moitos rumores, 
notícias e reportaxes sobre o 
agravamento repentino do esta
do físico e mental 

da' declaración pola que Pino
chet queda, temporalmente, libe
rado das suas responsabilidades 
por mor dunha deméncia senil 
moderada. 

Lago da decisión xudicial, os lí
deres políticos chilenos segui
ron na sua torre de marfin. O 
presidente da República, Ricar

do ex ditador. Era 
preciso ensaiar 
novamente a es-

Aperícia · 

do Lagos, non 
comentou o fallo 
e afirmou o mes
mo que cando se 
iniciou o procesa
mento. "Respec
to todas e cada 
unha das sentén
c i as xudiciais". 

. tratéxia do "velli
ño acabado", que 
tan bon resultado 
deu en Londres, 
para salvalo da 
xustiza. 

Horas antes de 
que o xuíz Guz
mán decidise im
putar a Pinochet 
polo caso das 
martes de máis 
de 60 persoas no 
caso da Carava
na da Morte, o 
xeneral paseaba 
ledo pola sua fin-
ca rural, bastón 
en alto e sorriso 
diáfano baixo o 

de Guzmán 
desartellou todos 
os subterfúxios. 
Incluso 
nos primeiros 
exames médicos, 
Pinochet non 
mostrou · nengun 
problema 
de saúde. 

Mais nos círculos 
da esquerda -in
cluso do seu par
tid o, o socialis
ta-, xorden moi
tas dúvidas sobre 
o papel do gover: 
no neste caso. E 
sabido que a re
lación de Lagos 
coa democrácia 
.cristiá é ben boa; 
asi como a 
existente coa CIA 
e o Departamen
to de Estado nor-

bigote que o acompañou toda a 
vida. Mantiña daquela o bon me.
mento de forma que iniciou logo 
de serJiberado en Inglaterra, 
cando, despois de vir en cadeira 
de rodas, se ergueu dun pincho 
para se abrazar coa plana maior 
do "seu" exército. 

teamericano, nada interesado 
en que se revolva un pasado no 
que os Estados Unidos teñen 
moito a ver. 

Ao tempo, é consciente, desde o 
pragmatismo, que o procesa
mento a Pinochet poderia chegar 
a ser inútil, só simbólico, irritante 

,' 

Mais despois do anúncio xudicial 
todo mudou. As probas volvían
se irrefutábeis para os seus avo
gados. A perícia de Guzmán de
sartellou todos os subterfúxios. 
Incluso nos primeiros exames 
médicos, Pinochet non mostrou 
nengun problema de saúde. Ain
da asi, a família e a forte direita 
chilena seguiron facendo forza 
para que o xeneral non pasase 
pola ''vergoña" dun tribunal. 

1 para todo o eleitorado que ainda 
pensa que o xeneral salvou o 
seu país do demo de estrela en;. 
carnada de Allende. Coma can
do o ministro de Interior británico, 
Jack Straw, abriulle a cancela da 
sua mansión-cadea, o gabinete 
chileno pensa que xa seu de 
abando espectáculo para as víti
mas. Agora volve ser tempo de 
recoller esperanzas e gardalas 
no caixón da crua realidade e os 
problemas económicos actuais. 

Augusto Pinochet xa reconeu á escusa da "grave doenm" para fuxir da xustiza en Londres. 

Lagos, in albis 

Os médios de comunicación 
afins ao ex ditador ou proclives a 
fechar en falso a si.Ja etapa co
mezaron a darlle moito espácio 
ás declaracións catastrofistas 
que auguraban a morte de Pino
chet denantes de que se iniciase 
o eventual xuízo. Políticos e mili
tares de confianza saían nas te
levisións, con tristura na ollada, 
para declararen que a vida do ex 
ditador penduraba dun fio cada 
dia máis. fino. O caudal de infor
mación sobre o seu estado au
mentaba a medida que se ache
gaba o 9 de Xullo, data prevista 
para que os maxistrados emiti
sen o failo do Tribunal de Apela
cións. Nunca antes tan sonados 
foran os nomes dos responsá
beis de cortar ou permitir o pro
cesamento ao militar. Arestora 
todo o mundo coñece a Cornelio 
Villarroel, presidente da Sala, e 
a Amanda Valdovinos, asinantes 

Xordos berros na rua 

Contado, o pavo de Santiago de 
Chile botouse á rua para protes
tar polo sobreseimento do caso. 
A policía cargou en repetidas 
ocasións para impedir as protes
tas, mais quedou patente o nível 
de organización da oposición es
querdista, que leva anos· loitando 
para que xuíces como Guzmán 
poidan achar o fio que conduce 
ao nobelo dos crimes de estado. 

Agora, este mesmo xuíz, decidiu 
procurar as probas que demos
tren que a policía política pino
chetista (a DINA) participou direc
tamente en multitude de asasina
tos, ao mando directo do próprio 
Pinochet. Para as, coordinadoras 
de vítimas, a única sospeita resi
de en saber se toda a investiga
ción e o esforzo para demostrar a 
sua implicación acabe en água 
de bacallau, outravolta. • 

C. LORENZO 

Irá Bolocco visitar a Ménem 
ao cárcere? 

Imaxinan a ex miss Universo chilena Cecilia Bolocco entrando con 
traxe de Chanel e zapatos de tacón alto no cárcere para visitar o seu 
marido Carlos Ménem? Moitos arxentinos si, non porque Hes guste ver 
a loira tripando baldosa de penitenciaria, senón porque iso significaría 
que o ex presidente da República estaria pagando polos seus delitos, al, 
go ben difícil nese país cando os inculpados viaxaron toda a vida en 
coche de luxo ou levaron no peito algun tipo de condecoración. 

O proceso iniciado polo xuíz Jorge Urso corre o mesmo perigo có de 
Pinochet. Xa arestora, poucos días despois de que se publicase o de, 
creto de imputación, o poderoso grupo de poder do menemismo ini, 
ciou a caza e captura do maxistrado. Os delitos, se se proban, son 
moi graves. O tránsito de armas a países en guerra é unha das activi, 
dades máis deplorábeis. Se os responsábeis son, ademais, represen, 
tantes da vontade democrática dun pobo, esa conduta é infame. 

Por detrás da patilla de prata e o eterno bronceado de Ménem, sub, 
siste unha mágoa atroz para un país que non puido curarse da loucu, 
ra ditatorial coa sorte que merece. Arxentina precisa que no caso da 
maior corrupción desvelada no último lustro en Latinoamérica, ha, 
xa xustiza real, exemplo de que ás ex misses, se hai amor, non lles 
caen os aneis por levaren a friameira de churrasco ao penal. Ogallá 
poüfa tamén visitar ali a Videla. + 
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Exxon Mobil, 1 ~ 

acusada de torturar e 
asasinar en lndonésia I 

A transnacional petroleira E 
Exxon Mobil aparece le 
implicada en vários casos de (C 
torturas e asasinatos na m 
rexión indonésia de Aceh. A e 
organización de direitos fe 
humanos Labor Rights Fund a1 
denunciou esta empresa por p; 
ter colaborado co Exército VI 
de lndonésia na violación, tr 
tortura e asasinato de civis te 
sospeitosos de estaren ci 
vencellados aos grupos m 
separatistas desta rexión. b; 
Segundo esta denúncia, o xa g: 
deposto presidente Suharto ei 
chegou a un acordo con SI 
Exxon Mobil para garantir a e 
seguridade dunha d1 
explotación de gas natural 
no norte de Sumatra. A E 
cámbio dun contrato en o 
exclusiva, a compañia Sf 
patrocinou as actividades la 
criminais dos 30.000 al 
soldados destinados ali.+ ci 

ne 

Xénova acolle 
91 
g¡ 

a xuntanza do G·B 
rn 
ri 

con forte presión policial 
c 
a~ 

Cf 

Entrementres o primeiro ge 
ministro italiano, Sllvio pé 
Berlusconi, negócia cos Ei 
grupos contrários á b1 
globalización o mellar q1 
xeito para canalizar as a 
protestas perante a UI 

xuntanza do G-8, o seu ge 
ministro de Interior S( 

prepara várias batérias de m 
misiles terra-aire en SE 

Xénova. Os colectivos d¡ 
alternativos, que VE 
convocaron nesta cidade d1 
un novo Foro Social, PI 
conseguiron de Berlusconi o 
o compromiso de que non X1 
boicoteará os seus actos lic 
nen impedirá as libres ce 
manifestacións se non se Sl 

producen incidentes de e~ 

entidade. Con este ci 
programa, é curioso C< 
comprobar que o governo q1 
italiano, temeroso de ta 
atentados, colocará pr 
misiles terra-alre durante o te 
encontro dos líderes das e~ 

máls Importantes te 
poténcias económicas de Qé 
Ocldente máis Rúsla. + SE 

re 
Sé 

Israel aprovéitase ci1 
m 

do alto ao fogo para PI 
m 

destruir bairros árabes de 
Cé 

Logo de que a diplomácia ci1 
internacional e o labor ñE 
político de lassir Arafat ur 
conseguise manter o alto ao ce 
fago desde o bando né 
palestino, Israel dá pasos de G. 
xigante cara ao abuso do e~ 

seu poder para restrinxir é 
máis a vida dos árabes no Sé 

seu próprio território. Se ne 
primeiro se comprobou que pe 
o servizo secreto hebreo ten re 
un programa de eliminación ac 
sistemática dos o . responsábeis poi íticos 
palestinos, agora son as ge 
escavadoras as que m 
traballan a esgalla para . fo 

destruír todos os bairros Sé 

árabes demasiado próximos tu 
aos estabelecementos de m 
colonos, de recente SL 

criación.• Cé 
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Defensa da gaita 

Estamos a dar a coñecer o Co-
1 ecti vo en Defensa da Gaita 
(CDG), constituído hai alguns 
meses na Coruña por gaiteiros 
e non gaiteiros, coa idea de in
formar, concienciar e reaccionar 
ante a cada vez máis preocu
pante situación que está a atra
vesar a gaita galega como ins
trumento tradicional e popular, 
tendo na actualidade como prin
cipal ameaza a implantación do 
modelo cultural escocés nas 
bandas ·de gaitas (referente ás 
gaitas, percusión, vestimenta, 
estética, estilo musical, etc ... ) 
suplantando os nasos próprios 
e autóctonos trazos de identida
de como país e cultura. 

Este fenómeno, dirixido desde 
o epicentro de Ourense por Xo
sé Luís Foxo (director da Esco
la Provincial de Gaitas e da Re
al Banda de Gaitas da Deputa
ció n) , estase a estender pola 
nosa terra, implantándose pro
gresivamente nas bandas de 
gaita~ do resto das províncias, 
nas suas zonas limítrofes (Astú
rias , León, 
Can tábria) , 
asi como nos 
centros gale- As subvencións 
gos de Euro-
pa e América. a estas 
Esta lamentá
bel situación 
que estamos 
a vivir supón 
un sério peri
go para a no
sa trad ición 
musical , ao 
ser patrocina
d a polo go
verno galega 
desde a De
putación de 
Ourense, 
Xunta de Ga
licia e moitos 
concellos que 
subvencionan 
estas agrupa-
cións pro-es-

agrupacións 
pro-escocesas 
concartos 
públicos 
deberian estar 
destinadas á 
valoración e 
promoción do 
noso folclore, 
antes quedo 
foráneo. 

cocesas con cartos públicos 
que teoricamente deberian es
tar destinados á valoración e 
promoción do noso folclore, an
tes que do foráneo. Por que se 
está a enganar sistemática e in
tecionadamente a milleiros de 
gaiteiros e percusionistas que, 
sen ter nengunha culpa, están 
recibindo formación musical ne
sas agrupaqións, con informa
ción parcial e chantaxes en for
ma de desprezo ao tradicional?. 
Por que se está a impedir pre
meditadamente a transmisión 
dos verdadeiros valores musi
cais galegas ás vindeiras xera
cións? Por que se está a impo
ñer por capricho duns poucos 
unhas formas musicais alleas 
co visto bon dos nasos gover
n antes? Por que a imaxe de 
Galicia e da sua música que se 
está a dar polo mundo adiante 
é totalmente confusa, engano
sa, falsa, non se identifica coa 
nosa tradición?. E o máis im
portante, por que a xente non 
reacciona ante o que está a 
acontecer? 

O CDG ere na dignidade do 
gaiteiro; ere na autenticidade e 
na identidade própria do noso 
folclore; ere que non se preci
san elementos copiados da cul
tura escocesa para a expresión 
musical galega, cando xa po
su ímos unha maneira de ser ri
ca e natural. 

ANOSATERRA 

Non irnos contra ninguén nen 
estamos en contra da inovación, 
sempre e cando esta sexa natu
ral (non imposta) e respecte a 
tradición (non a destrua). Pero 
si que mostramos o noso desa
cordo polo sistema implantado 
por xente que manipula o pasa
do ao seu antollo e que non ten 
compromiso nen respecto pola 
nosa música. Por todo isto, o 
naso compromiso será, dentro 
das ~osas limitacións, impedir a 
colonización do naso contorno, 
asi como ir recuperando as zo
nas xa invadidas. Para isto é 
preciso que o público en xeral 
se informe, tome conciéncia e, 
consecuentemente, poida reac
cionar, implicándose activamen
te nesta loita pacífica polo que 
verdadeiramente eremos: a na
sa música.• 

RICARDO CASAS E CINCO 
SINA TURAS MÁIS 

Col.F.cnvo EN DEFENSA DA ÜAIT A 

365 dias 
de letras galegas 
Hai quen ten lembranzas que 
comezan nun dia de meados de 
Setembro do ano 1969 cando 
un nano loiro entraba nunha es
cola unitária do rural da Galiza 
collido da man da sua nai. 

Despois de ouvir aos máis 
maiores e ao mestre cantar un
ha canción, enerxicamente, te
sos e coa man estirada cara o 
teito coma quen se vai tirar dun 
precipício e reclama a atención 
dos espectadores, o neno sen
tou nun pupitre de madeira de 
duas prazas e ao longo daquela 
mañá, que non daba· pasado e 
que o ia facendo madurar artifi
cialmente, do mesmo xeito que 
fan agora coa froita nas cáma
ras dos armacéns, percebia 
sensacións estranas e violentas 
que ameazaban con violar a 
inocéncia dun nena que vivía o 
seu primeiro dia de escala. 

O peor non era ver como o 
mestre lle mallaba cun pau a 
algun daqueles mozos de ca
torce ou quince anos que cho
raban coma bebés cando re
claman que lle cambien o cuei
ro, nen ter que estar todo o 

tempo como unha estatua, co 
libro diante, erguido e sen po
der mirar cara atrás. Debia fi
car quedo e calado como-na 
misa e sen facer ren até que 
aquel mestre, que tiña que 
manter á raia a perto de oiten
ta alunos, chegaba até- o seu 
pupitre e lle puña algunha ta
refa. Non, ainda que sinistro, 
aquelo non era o peor porque 
tarnén choraba cando esbara
ba polas· corredoiras ou cando 
caía dunha árbore e se man
caba. O peor era que naquel 
sítio duns cen metros cadra
dos estaba obrigado a talar un 
idioma que non sabia, ainda 
que era doado de entender. 
Pero o problema non era a difi
culdade para comunicarse se
nón a diferenciación entre cla
ses e ~ perda da própria iden
tidade das persoas. O mestre 
talaba castelán e os rapaces, 
abrigados a f alar o idioma do 
império, hablaban castejano 
ou cortaban los carbajos 
arriente del chan, como se di
cia daquela. El sabia que fala
ban castelán 
os dunha cas-
te diferente á 
sua e non po- O falaba 
der expresar- mestre 
se no idioma casteláneos 
que talaba. 
coa sua avoa 
durante os 
365 dias do 
ano trocába
lle a sua per
sonalidade e 
facíao sumi
so, indefenso. 
Decidiu ficar 
quedo, non 
virar a cacho
la e sobre to
do non falar 
máis que can
do lle pergun
tara o mestre, 
e né'se caso 
respostar con 

rapaces, 
obrigados a falar 
o idioma do 
império, 
hablaban 
caste¡ano ou 
cortaban los 
carbajos arriente 
del chan, como 
se dicia daquela. 

monosílabos, seguro que asi 
pasaria inadvertido. 

· Aquel idioma invasor, ainda que 
parecido pero ben diferente do 
seu, nunca formara parte da sua 
vida nin da de nengun dos seus 
antepasados. Era a língua dos 
nenos ricos da vila que non sa
bían agatuñar polas árbores, que 

· corrian menos cando habia unha 
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carra.ira, que non tiñan xénio, 
que á minima rrietíanse debaixo 
do saio da sua nai a chorar. Can
do un dos seus viciños o talaba, 
sempre acababa trabucándose e 
o resto dos compañeiros mofán
dose del. Pouco despois tocába
lle a outro trabucarse e os de
mais volvíanse rir, e así sucesi
vamente. Quen hai pouco humi
llaba, dali a pouco era humillado. 

Ao neno aquelo parecíalle o máis 
miserábel de todas as misérias: 
que os que talaban galego se 
considerasen inferiores ou culpá
beis e se riran uns dos outros. 

Andou a darlle voltas pola ca
chola a idea de se el pertenceria 
a algunha tribo que haberia que 
re-educar para viver en el mun
do de los civilizados ... pero máis 
tarde decataríase de que os ve
llos da vila falaban galego, .co
mo os nenos das aldeas, e ao 
mesmo tempo viñan senda pais 
ou avós daqueles que talaban 
castelán. Asi que, polo tanto, 
nen uns debían ser tan burros 
nen os outros tan listos porque 
viñan senda do mesmo sangue. 

Ouvíronse uns golpes que viñan 
da mesa do mestre e este dixo: 
Podeis salir al recreo. • 

XOSÉ Lo1s PENA BUCETA . 
SAIAR (CALDAS DE REIS) 

Manifesto 
a pral da língua 
eomo cada ano, o 17 de Maio 
celebrouse o dia das Letras 
Galegas, tanto na nosa nación 
como fora dela, na emigración. 
Diante das 
manifesta-
cións institu-
cionais de eremos que o 
honra e aga-
sallo que re- galego, a língua 
mos chamar 
a atención da 
Xunta de Ga
liza, lembrán
d o 11 e que a 
normalización 
do idioma tan 
só se conse
gue coa apli-

que nos une, 
quenosdáo 
nome e que nos 
fai distintos, 
debe ser o 
instrumento de 

cación efecti- comunicación 
va dunha po-
lítica lingüísti- xeralna Galiza. 
ca destinada 
á plena recu-
peración de 
usos e da 
presenza social desta. Por isa, 
rexeitamos como acientífica e 
contrária á no$a língua a políti
ca de "bilingüísmo harmónico" 
praticada polo governo galego. 
A ninguén minimamente infor
mado se lle escapa, e diso te
rnos numerosos exemplos .na 
história, que as situacións de 
bilingüísmo diglósico como a 
nosa rematan coa desaparición 
inevitábel da língua menos fa
vorecida, ou como mínimo na 
redución desta a unha espécie 
de língua marta para o uso ri
tual ou folclórico-sentimental. E 
nós, por suposto, eremos que o 
galego, a língua que nos une, 
que nos dá o nome e que nos 
fai distintos, debe ser o instru
mento de comunicación xeral 
na Galiza, pedra angular da re
construción da nosa identidade 
como povo. 

O mellar agasallo que lle pode
mos oferecer á nosa língua e a 

· aquelas e a aqueles qu6 deron 

1 
1 
1 
1 

~un~ 
e.uv~~ 

!):A .AZ/UU' 

O Festival 
·internacional de 
Música. de Galiza 
ten programados 23 
concertos, pero 
concentra 16 deles en 
Compostela. A 
cidades como Lugo 
tócalle un. Se cadra 

· Pérez Varela pensa 
que os votos con 
Santiago 

· conquístanse con 
cultUra. En Lugo 
deben pensar que non 

1 hai que conquistalos, . 
que abonda con 
carretal os. 

Tras quince anos 
de obras, abriuse o 
vial de San Cibrao a 
Burela. Mentres a 
estrada comezou en 
1985, a·ponte 
empezou en 1996. 
Menos mal que só 
eran sete 
quilómetros! 

Comisións Obreiras 
xa non é un 
sindicato como os 
de antes. No verán os 
seus traballadores 
interromperon a folga 
de duas horas que 

1 Luns, Mércores e 
Venres mantiñan en 
toda -gal iza en 
demanda do seu 
convénio colectivo, 
ainda que advertiron 
que retomarán as 
mobilizacións no 
Outono. E logo talan 
de Ramilo. 

Alguns meios de 
comunicación 
rnforman de que os 

~ . empresar1os 
galegos pr.esionan 
para que Portugal 
construa o Tren de 
Grande Velocidade a 

1 .... 

• 

1 



1 Galiza. Non estaría 
1 mal que tamén 
1 presionasen para que 
1 
1 chegue o AVE desde 

1 Madrid. 
1 
1 
1 A.visita de Manuel 
1 Fraga a Vigo o 1 
1 pasado Mércores 
1 catro ademais de 
1 resultar unha 
1 novidade, trouxo a 
1 lembranza de tempos 
1 
1 pasados.O 

1 presidente ·chegou 
1 tarde a inaugurar o 
1 Hospital Nicolás Peña 
1 e quedou durmido 
1 na sua ,visita a 
1 Pescanova. Esta 1 
1 circunstáncia fixo 
1 resucitar na mente 
1 dos presentes como 
1 hai xa case trinta 

'" 1 anos eran· contínuos 
1 os mentidoiros sobre 1 
1 a sempiterna 

1 enfermidade de 
1 Franco. 
1 
1 
1 

Co BNG, Pontevedra 1 
1 quedou sen raíña 
1 das festas, ainda . 
1 que substituiuno 
1 Marin, onde o seu 
1 concelleiro de 
1 
1 Cultura, Afonso 

1 Blanco Epifánio, da 
1 Asemblea 
1 Nacionalista de 
1 Marin, impulsou a 
1 rrganización de.ste 
1 
1 evento. Vese que non 

1 todos os 
1 nacionalistas son 
1 iguais. Agora Blanco 
1 dirá que os do Bloque 
1 son excluintes. 
1 
1 
1 
1 lnaugurouse un ciclo 
1 de conferéncias sobre 
1 Camilo José Cela 
1 na sua fundación en 
1 Padrón e o ministro 1 
1 do Interior Mariano 
1 Raxoi encarregouse 
1 delerunha 
1 prolongada e sesuda 
1 conferéncia sobre o 
1 autor da Colmena. 1 
1 Quen seria o negro 
1 de Raxoi?, porque 
1 até o de agora as 
1 únicas leituras que se 
1 lle coñedan ao 
1 ministro eran os 1 
1 textos racistas de 
1 Fernández de la 
1 Mora.+ 
1 
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o mellor de seu utilizándoa é: 

1 . Demandar a rectificación das 
diferentes personalidades do 
Estado español polas recentes 
manifestacións nas que se nega 
a imposiciOn do español e a per
secución do galego. 

2. Exixir unha escala galega e 
con contidos galegas. 

3. Demandar da lgrexa galega 
que empregue a nasa língua na 
litúrxia e deixe de ser un instru
mento máis de alienación. 

4. Exixirlle á consellaria de Cul
tura que non malgaste diñeiro 
público subvencionando activi
dades en español. 

5. Exixirlle á Xunta de Galiza 
que faga uso xeralizado do ga
lega en todos os ámbitos ofi
ciais, conforme á sua calidade 
de idioma próprio da Galiza. 

6. Solicitarlles aos meios de co
municación unha meirande pre
senza do idioma, cousa que non 
fan, mália as subvencións ofi
ciais recit5idas. · 

7. Exixir que se cumpra a legalí
dade vixente verbo do uso dos 
topónimos da nosa nación, que 
son os galegos. 

En resumo, reclamamos como 
galegas e galegas o lexítimo di
reito que nos asiste a viver en 
galega os 365 días do ano.+ 

ASEMBLEA LOCAL DO BNG 
EN CATALUNYA 

Rosas para Amália 
Por fim descansa Amália Rodri
gues, a voz de Portugal, onde 
lhe corresponde por méritos. 
Esta nobre filha da na9om por
tuguesa -tal vez a melhor fa
d i sta de todos os tempos- , 
mulher humilde e agradecida, 
sempre entregada ao povo, le
vou o nome e o sentimento de 
Portugal a todos os continentes 
do mundo; assim, o seu canto 
-que era o canto dum povo, 
dumha na9om- se espalhou 
pelo mundo e fendeu no co
ra9om de milheiros de almas 
sensíveis que, como esses " 
bons e generosos", entenderom 
a sua voz e atenderom ao seu 
som. E isto último tem sentido 
literal, já que houvo um grande 
número de pessoas que apren
derom portugués só para en
tender as letras das suas 
can9ons; e entre elas umha nu
trida representa9om de nomes 
ilustres com fama mundial co
mo, por exemplo, Orson We
lles, Sofia Loren, Pedro Almo
dóvar,e tantos mais que adora
vam a Amália. Mas Amália foi e 
será, sem dúvida, do povo; do 
pavo portugués em particular e, 
por extensom, de todos os ga
lego-portugués talantes. Des
cansa já, rosa azul!+ 

GALIZA CARV ALHO PINHEIRO 
TUI 

Ao director 
da Residéncia 
do Monte do Gozo 
Probabelmente non escribiria 
esta carta se non estivese in
dignado. Hoxe penso que non 
son o único. Dous subdirec
tores da residéncia do Monte 
do Gozo entraron no despacho 
de Dirección despois de arran-

ANOSATERRA 

car vários carteis da reunión 
que vostede proibíu, dicindo 
que "prohibimos una reunión 
sindical porque nos da la ga
na". Pídolle que cese imedia
tamente a 
eses subdi-
rectores, 
mais confeso 
non ter moita 
esperanza de 
que o vaia fa
cer. Sr. direc

Sr. director, 
pídolle que cese 
imediatamente a 

tor, nengun eses 
direito demo
crático funda
mental se re
prime por 
"gana" ou por 
"ser alleo á 
vida cotiá da 
residéncia". 

Na miña opi
nión vostede 

subdirectores, 
mais confeso 
non ter moita 
esperanza de 
que o vaia facer. 

confunde os direitos cos favo
res, e converte eses "favores" 
en terróns de azucre para · que 
os residentes non cuestione
mos o fundo das causas. Can
do o curso pasado nos conce
deu a sala multiusos da resi
déncia para celebrarmos unha 
reunión sobre "o movimento 
obreiro e a mocidade" vostede 
debeuno entender como un fa
vor que nos facia. Pero Sr. di
rector, era un direito (recollido 
no artigo 21 do Estatuto do Es
tudantado da use asi como 
nos direitos fundamentais da 
constitución española), tanto o 
curso pasado, cando contamos 
coa sua autorización, como 
neste curso, que contamos coa 
sua proibición. 

Sr. director, en todo este curso, 
vostede e a vicerrectora actua
ron con arbitrariedade: Sus
penderon a festa tradicional de 
início de curso na residencia 
negaron un cuarto libre com~ 
local de reunión de ARCO, re
cortaron unha bolsa de colabo
ración da residéncia , mentres 
nos coléxios maiores se criaba 
unha bolsa inútil para a coor
denación dos bolseiros de acti
vidades culturais que acababa 
nas mans de Ana Cristina Pé
rez Rodríguez (ex subdirectora 
desta residéncia e represen
tante estudiantil na miña facul
dade por UITC ,grupo estu
diantil ó que pertence a direc
tora do Burgo e un Subdirector 
do Fonseca). Contado, non 
consultaron nada co Consello 
de Residentes, nen nos infor
maron nen dos gastos nen dos 
ingresos da residéncia. Incluso 
a Vicerrectora deu ardes ós 
funcionarios da universidade 
para que non se nos pagase a 
subvención destinada ao naso 
boletín "Monte Aberto. 

Este foi o meu último curso na 
residencia. Gustaríame dicirlles 
aos compañeiros que en todos 
estes anos non cambiaria nen a 
maioria de resideñtes nen esta 
residéncia por outra, cambiaria 
unicamente a dirección, a inxe
nuidade de moitos anos pen
sando en que se podía demo
cratizar a residéncia cun cámbio 
de vontade do director e da · vi
cerrectora de Estudiantes.~ 

XOSÉ LORENZO PuIME 
MONTE DO Gozo (COMPOSTELA) 

Homes do saco 
Que vén o home do saco ... , asi 
empezamos de cativos. O me
do sempre foi o principal argu
mento utilizado polos "señores" 
para manterse no poder. Asi 
como exemplo, o cámbio políti-

co era sinónimo de poder per
der a vaca. O peche de explo
tacións e a cota láctea descu
briron o embaucador. Esgótan
se estes viveiros de votos, pe
ro quedan outros como os dos 
emigrantes ou do mundo labo
ral dos que hai que botar man 
Asi pois, ao meu entender este 
governo, para poder seguir 
mandando despois de Outubro, 
non dubida en seguir abrindo a 
eterna billa do medo. 

A xornada do 15 de Xuño reve
lounos que habia ganas de pro
vocar conflitividade, o ensaña
mento policial, superando actua
cións do réxime anterior. Evi
denciouse a intencionalidade do 
Partido Popular de criar unha tri
fulca, como aconteceu tamén en 
Barcelona. 

Afortunadamente, os traballa
dores e traballadoras, e, conse
cuentemente a aCIG a UGT, 
souberon estará altura das cir
cunstáncias, evitándose asi os 
titulares de prensa que estes 
señores esperaban. A masiva 
participación 
cidadá reve -
lou a madurez 
dun pavo que A xomada do 15 
solidariamen-
te captou non de Xuño 
só os motivos 
senón a inten
cional id ad e 
de evitar esa 
solidariedade 
que Vigo 
semp re de
mostrou. 

O medo, unha 
vez máis , 
busca votos , 
pero estou 
seguro de 
que os millei-
ros de homes 

revelounos que 
habia ganas de 
provocar 
conflltividade, o 
ensañamento 
policial, 
superando 
actuacións do 
réxime anterior. 

e mulleres que conformamos a 
CIG irnos seguir desde a nasa 
independéncia apostando polo 
diálogo e a negociación como 
piares básicos para contribuír a 
lanzar esta terra para adiante, 
tal como se demostrou no con
vé nio Provincial do Metal , ao 
cal pertenzo. 

Para os afectados vaia pois a 
miña sinxela pero firme solida
riedade obreira, a mesma firme
za que me fai sentir vergonza 
allea polo home que por servir 
intereses extralaborais non du
bida en seguir pisoteando os di
reitos dunha man de obra como 
a galega.+ 

HENRIQUE PÉREZ GONZÁLEZ 
(VIGO) 

está aberta ás vasas 
colaboracións, débense incluir 

o nome e apelidos. 
Os textos non deben exceder 

as 45 liñas. 

Agora tamén pode dirixir 

os envios para esta sección 

polo correo electrónico: 

info@anosaterra.com 

Envios a: 
A ALDEA GLOBAL 

ANOSA TERRA 
Apart. 1.371 36200 Vigo 

ou através do Fax: 
(986) 22 31 01 

12 DE XULLO DE 2001 

O exemplo 
de Fidel Castro 
Hai unhas xornadas, enviaba eu 
un artigo a un xornal galega de 
moi forte tirada nesta Comunida
de. Falaba do meu pensamento 
sobre a política de Castro e Bush. 
Un redactor do periódico, cando 
ollou na pantalla do ordenador o 
nome de CAS-
TRO, case 
que lle dá un 
infarto, Non SeCubaestá'tan 
por el, senón 
poi as canse- arruinada moral 
cuéncias que 
na plana maior 
do diário podia 
ter o artigo. 

Lémbrome 
dunha escoita, 
alá polo princí
pio do ano 70, 
na casa dun 
bon amigo en 
Vigo: Xesus 
Sanxuás For
moso ; en 
compaña dos 
tamen amigos 
Xerardo Ro-
dríguez, Vida! 
Souto, Pepe 

e 
economitamente 
é por culpa do 
bloqueo dos 
Estados Unidos, 
que predican 
unha 
democrácia 
igual á ditadura 
dodiñeiro. 

Rei (daquelas traballaba en Gali
za) e coido que tamén estaba 
Méndez Ferrin; ainda que o facer 
tantos anos non recordo moi 
ben. Suso púxonos unha fita que 
tiña por ali gardada, non sei en 
que cuarto da vivenda. Naquela 
época había que ser moi cautos 
polo dos "i rmanciños de Paco 
Ferro!", que andaban de abando 
por todos os lugares nos que 
sospeitaban que houbese algun 
anaco de liberdade. Eu ficaba 
sentado sobre dun taburete, por 
encima, na parede, pendía un re
trato de Stalin, a lápis, feíto por 
mín por encárrego de Sanxuás. 
Parecía coma se o mostacho do 
líder ruso pesase sobre as miñas 
coste las. 

D_e súpeto entra Xuás na saliña, 
dinos que paremos de talar , 
apreta unha tecla do magnetó
fono e xorde unha voz coñecidí
sima pra nós: Fidel Castro. Du
rante case tres horas, sí, tres 
longas horas, escoitamos odia
léctico discurso deste impresio
nante orador. Fixo, coma sem
pre, un repaso da política inter
nacional, da illa cubana, do te
rritório ianqui moi especialmen
te. Dicía que moita xente en 
Cuba lle pedía liberdade. A isto 
el contestáballes: Pra que dese
xades liberdade. Para que ve
ñan outra vez os ianquis a dei
tarse coas nasas mulleres; arra
sar os nasos cultivos de cana; 
explotar os nasos paisanos e 
corrompelos ; levar todas as 
plusvalias para Washington. Se 
para iso queredes liberdades, 
non as teredes! Estamos moito 
mellar asi, senda nós e traba
lando para este pavo, un dos 
máis fermosos do mundo. 

Moita xente repróchalle todos os 
males que ten Cuba ao governo 
de Castro, sen pararse a pensar 
que: Se a llla está tan arruinada 
moral e economicamente é por 
culpa do bloqueo dos Estados 

. Unidos, que predican unha de
mocrácia igual á ditadura do di
ñeiro. 

Estan son as más artes dos ian
quis. Outro dia falarei das boas, 
(que tamén as teñen) pero para 
isa cómpre moi p'ouquiño espá
cio, unha milésima de coluna 
pode que menos.+ ' 

CARLOS VELLO 
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CULTURAL 

Un cuarto de século 
do museu das nasas tradicións 
O 16 de Xullo comemorarase o 25 aniversário 
do Patronato do Museu do Povo Galega 
-0- c.v. 

Nada como o anceio da xera, 
ción N ós e dos fundadores do 
Seminário de Estudos Galegos. 
O 16 de Xullo comemorarase 
oficialmente a criación do Pa, 
tronato do Museu do Povo Ga, 
lego. Unha exposición e actos 
institucionais celebrarán a orí, 
xe dunh a entidade qu e tiña e 
continua a ter como obxectivo 
a "investigación, estudo, difu, 
sión, conservación , defensa e 
promoción da cultura galega". 

N11 995 

Na xuntanza de constitución do 
Patronato do Museu do Povo Ga
lego o 24 de Xaneiro de 1976 no 
Hostal dos Reis Católicos de Com
postela pairaba a criación dun mu
seu etnográfico que mostrara a n0' 
sa cultura tradicional. O último dia 
de Xullo dese mesmo ano no acto 
de fundación nomeábase como 
presidente do Patronato a Xaquin 
Lourenzo Femández e Director a 
Antón Fraguas. Pouco rnáis de un 
ano despois, o 29 de Outubro de 
1977, abriase o Museu no conven
to de San Domingos de Bonaval, 
cedido polo Concello de CompüS' 
tela para ese fin e que recoñecia 
como antecedente directo o cen
tro etnográfico criado en CompüS' 
tela polo Seminário de Estudos 
Galegas desfeito despois do golpe 
militar de 1936. Yintecinco anos 
máis tarde, Isaac Diaz Pardo ocupa 
a presidéncia do Patronato, cargo 
no que sucede a Antón Fraguas. 

A esealeira tripla do edificio de San Domingos, sede do Museu do Povo Galego, e foto dos presentes o dia da inauguración. 

A c taria, o tecido e a olaria foron 
primeir oficios que compuxe

ron o fundo do museu. Aos poucos 
fi i e incrementando coa sala do 
mar, d tra:xe, nov oficios como 
pedreiros, canteiros, mineiros, fe-

rreiros, carpinteiros, zapateiros ou 
cavaqueiros e as adicadas ao cam
po e á arquitectura. En 1990 ábrese 
unha nova estáncia na que se reCÜ' 
llen oficios urbanos: prateiros, pi
cheleiros, acibecheiros e eborarios 
e, as últimas ampliacións compu
xéronas a epigrafia e arqueoloxia 
medieval, instrumentos musicais e 
a sala destinada á pintura. 

Os fundos do museu están 
compostos por 7.601 pezas, boa 
parte delas obtidas por ofrece
mentos particulares e unha bi
blioteca con 30.000 títulos na 
que o 54% son doazóns e 34% 
cesións en depósito. A San Do
mingos de Bonaval foron parar 
as bibliotecas de importantes 
investigadores como Fraguas, 

Fraiz, Xaquin Lourenzo, Bouza 
Brey ou Taboada Chivite. Os 
actos de celebración o próximo 
16 de Xullo do 25 aniversário 
da constitución do Patronato 
do Museu do Povo Galego se
rán tamén homenaxe a todos 
os que contribuiron ao estudo e 
dignificación da nosa cultura 
tradicional.+ 
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Visita ao noso mundo através dunha escaleira de caracol 
Os visitantes non disimulan o seu nenos e encontro coa tradición es, Que peza ten maior relevo? Distínguese con facilidade entre 
abraio polas caprichosas formas da tá tamén a maleta de xogos que o "Moitas, pero o Museu é o único os visitantes aos que ainda teñen 
escaleira de caracol do edificio de Museo ten a disposición dos colé, centro que ten un pichel exposto próxima esa cultura tradicional. 
San Domingos de Bonaval. Ana xios. Os maiores con vencellos na publicamente". O pichel é unha Hai os que non aforran comentá-
Estévez Lavandeira, responsábel cultura tradicional que o Museu xarra con tapa para conservar o rios ao atopar expostas no Museu 
do Departamento de Educación e amosa lembran histórias próprias viño lonxe dos mosquitos e que algunhas pezas que ainda lem-
Acción Cultural do Museu {DE- <liante dos aparellos do campo ou deu o nome ao ofício dos piche- bran nas suas casas. "Extráñanse 
AC), ve a diário repetida até asa- dos ofícios tradicionais. Os que leiros que traballaban con estaño de que esas mesmas causas sexan 
ciedade a mesma cara de asombro. veñen de fóra deixanse surprender e peltre. O pichel está tamén na obxectos de museus e saen en-
No pasado ano máis de 25.000 polos tra:xes tradicionais e os ins, orixe do apodo co que se coñecen cantados da visita", afirma. Os 
persoas visitaron o centro a través trumentos musicais e fican en- aos composteláns. Leva a moni- nenos da costa comparan os apa-
<lesa sección pero a media anual gaiolados pola minuciosidade dos tora máis de tres anos mostrando rellos do mar cos que empregan 
de visitantes aproxímase ás cen encaixes de Camariñas. Nove son as pezas do Museu e ten tamén as os seus pais e avós. Polo xeral, 
mil. De velos pasar por diante das as salas permanentes abertas ao suas preferéncias. Inclínase pola cando a guia ten que respostar 
salas, a coordinadora do DEAC público, unha adicada ao mar e olairia, pola cerámica popular máis perguntas é cando acoden 
sabe a resposta de cada un dos gru- outra ao campo, duas de ofícios que mostra toda a variedade do os grupos de estranxeiros que no 
pos. Os cativos das escalas pasan -cesteiros, tecido, pedreiros, car, tratamento das formas e da deco, verán asisten en Compostela aos 
máis tempo <liante das embarca- boeiros, zapateiros ou ferreiros- , ración da rica tradición galega , cursos de galego da Universidade. 
cións da sala do mar e nas maque, unha para a oleiria, outra para o Buño, Gundivós ou Bonxe- e Comparan as tradicións coas dos 
tas que reconstruen a nosa arqui- encaixe e o traxe, a que mostra os que, nas suas palabras, se toma seus países, interésanse por cal-
tectura popular. Algunha delas instrumentos musicais, a que apre, tamén en metáfora da nosa varia- quer utensílio e anotan un voca, 
mesmo está pensada para a altura senta ofícios urbanos -acibechei- da cultura tradicional. E tamén o bulário que só poucos galegas co-
dos nenos de cirico ou seis anos, e ros, eborários, prateiros e pichelei- que non se ve pero se recolle. O ñecen. Requinta, espadela, pico-
desde os seus ollos poden perco- ros, con especial preséncia en barallete dos afiadores ou o latín te, zafra, zarralleiro, patamal. T º' 
rrer as corredoiras e as distintas es- Compostela- e a que mostra a ar- dos canteiros, o verbo dos arxinas dos os nomes que teñen presén-
táncias das casas. Para disfrute dos quitectura tradicional. que gardaba os segredos do ofício. cia en Bonaval.+ 

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

Rostros 
de brigadistas 

~ RAMIRO FONTE 

&. británicos comemoran as gue
rras en Novembro. As falsas mapou, 
las, molladas pola choiva, ó pé dos 
monumentos; as notas das bandas 
militares, esvaecéndose no aire, os 
lumes de artificio parecen facemos 
esquecer a crueldade das guerras 
gañadas. Fomos ver outra vez os ve
teráns, desfilando en Whitehall, o 
domingo da lembranza, diante da 
familia real. Pero nestes días de fa
zañas bélicas, o xomal The Guar
dian tivo a idea de dedicar unha 
grande reportaxe a un grupo de 
combatentes británicos que perde
ron unha guerra. Aí veñen os ros
tros de vintepico dos 40 sobreviven, 
tes das Brigadas lntemacionais. 
Foron 2.400 os membros británicos 
que combateron na Guerra de Espa, 
ña; 526 morreron nela por un ideal. 

~ os rostros <lestes vellos, nas 
páxinas do xomal que gardei. Moi
tos deles sorrín. A historia que repi
ten é basicamente a mesma. Eles 
foron loitar a aquela terra estraña, 
convencidos de que alí era onde ha
bía que parar a Hitler, como moitos 
deles combateran nas rúas de Lon-

. dres a propaganda de Mosley, aquel 
fascista que tamén till.an os ingleses. 
Moitos eran de procedencia xudía, 
membros do Partido Comunista ou 
do Laborismo. Todos din que aquilo 
non era turismo revolucionario, se
nón unha verdadeira guerra, na que 
viron morrer a amigos e camaradas. 
Todos falan da vergoñenta política 
do gobemo de Chamberlain, que 
consitía en mirar para outro lado. 
Un deles ( chámase Alfred 
Sherman) acabou sendo un gurú do 
tatcherismo. Foi nomeado Cabaleiro 
hai uns anos, e hoxe conta a súa his-
toria desde a súa casa de Chelsea. Os 
máis confésanse seguidores do Labo, 
rismo. Poño algún dos seus nomes: 
Lou Kenton, Sam Russell, T om 
Clarke, e detéñome na foto de cinco 
homes, debaixo dunha pancarta que 
di: "Centuria Inglesa Antifascistas 
T om -fouce e martelo- Mann. Dis
ciplina proletaria vencerá al fascis
mo". Dos cinco só sobreviviu un 
vello barbado, de ollos moi vivos, 
chamado David Marshall. 

&. poetas ingleses da xeración dos 
30 (Spender, Auden, Louis McNei
ce, C Day Lewis) teñen escrito sig, 
nificativos poemas sobre a guerra de 
España e case todos viaxaron alí. Ás 
veces eu vounos escolmando na 
miña preguiceira memoria. O de 
Auden, "Spain" que chegou a ser 
moi coñecido, aparece nun dos 
meus libros de cabeceira, Another 
time e, por certo, Auden sacouno 
dos seus Poemas Recollidos. Tiven 
tamén a sorte de facerme cun exem
plar do libro que os poetas ingleses 
dedicaron á causa da República. Aí 
veñen moitos deses poemas. Eliot 
non quixo asignar,nada. Creo que 
tamén teño a primeira edición do 
libro de C Day Lewis no que vén "O 
Voluntario". Un <lestes rostros (Lou 
Kenton) ten o poema na sala da súa 
casa, xunto á bandeira das Brigadas 
lnternacionais. "Viñemos porque os 
nosos ollos abertos non poderían ver 
outro camiño", di o poeta, e abofé 
que todos estes rostros miran acá, 
mara cos ollos moi abertos. Si, coa 
tenrura das testemuñas.+ 

-·· 
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• P"/anetas, Sexy 
Sadie e Mastretta 
no Festival 
de Arousa 
O recinto de FExoEGA en Vilagar, 
da de Arousa será o escenário da 
segunda edición do Festival do 
Norde. Por ali pasarán os dias 10 
e 11 de Agosto Gus Gus, Sidonie, 
Sexy Sadie, Automatic, Deluxe, Le 
Gran David, Planetas, Stereo Total, 
Mastretta e Ast:rud, entre outros. 
O bono para os dous dias de festi, 
val, que se apresentou 
publicamente o Xoves 5, custa 
4 .500 pesetas na venda anticipa, 
da, e 5.000 en billeteira, e da ac, 
ceso á zona de acampada. Se se 
merca a entrada para un día, sae a 
2.500, anticipada, e 2.800 pesetas, 
na billeteira. Máis ,información en 
www.festivaldonorte.es.frn.+ 

• Berrogüetto e 
Georges Rousse 
comparten 
proxecto 
en Sargadelos 
A Antiga Fábrica de Sargadelos 
en Cervo é o lugar escollido ·polo 
grupo Berrogüetto e o artista plás, 
tico Georges Rousse para realizar 
unha série de intervencións nos 
espazos abandonados deste com, 
plexo industrial edificado a 
finais do século XVII. Rousse, 
prémio nacional de fotografía de 
Franza, terá como fío condutor 
un tema de Berrogüetto que xira 
ao redor do número 7. Utilizará 
os sete compoñentes do grupo 
para a realización de várias foto, 
grafias que despois se incluirán 
nos espazos intervidos. O novo 
traballo de Berrogüetto chamara, 
se Hepta e será plasmado en dife, 
Ientes soportes: disco, libro, ima, 
xe, espectáculos e páxina 
electrónica.+ 

·· ·Gillian 
Wearinge 
Alberto Cameiro 
noCGAC 
O mes de Xullo marca a inaugu, 
ración de duas exposicións no 
Centro Galega de Arte Contera, 
poránea, en Compostela. 
Fotografia e vídeo no caso de Gi, 
llian Wearing, cuxa mostra per, 

. manecerá aberra do 1 7 de Xullo 
ao 7 de Outubro. Inspirándose 
nos formatos dos documentais de 
TV nos que os convidados confe, 
san aspectos íntimos, a británica 
Wearing analisa a complexidade 
das relacións humanas. O seu 
traballo, que lle valeu en 1997 o 
prémio Turnei-, conforma un re, 
trato da sociedade británica. Por 
outra parte, debuxos, fotografías 
e instalacións. achegarán aos visi, 
tantes a partires do 20 de Xullo a 
Alberto Carneiro, artista nacido 
en Coronado, Portugal, en 1937. 
As suas investigacións sobre la, 
bores agrícolas definen unha es, 
·cultura que evoca a natureza, a 
auga ·e o vento.+ 

Camila Bossa, da Cia. de Pilar Pereira. 

• Terápia da risa 
na Feira do Humor 
de Pontevedia 
A seriedade en exceso pode ser 
altamente prexudicial para a saú, 
de e, por esta razón, o concello de 
Pontevedra promove a II Feira do 
Humor que arrancou o día 11 de 
Xullo e remata o 15. Tornan as 
ruas da cidade do Lérez as compa, 
ñias Theatre Beyond Words, Tí, 
teres Viravolta, ·Pífano, El T ende, 
rete, Émeigual, Títeres T rompí, 
callo, Pilar Pereira e Lázaro Du, 
yos. Ademais do cinema na praza 
da Leña, as actividades comple, 
méntanse cun obradoiro de riso:. 
terápia, regueifas e pasarruas. O 
grupo folc Os Cempés pechan a 
programación na praza do Teucro 
o Domingo 15 ás once da noite. + 

• Ferrol, Viéitez e 
Lobato na mostra 
España ante e hoxe 
O Museu de Belas Artes da Co, 
ruña acolle desde o Xoves 5 de 
Xullo a mostra fotográfica proce, 
dente do Raiña Sofia de Madrid 
"España onte e hoxe: escenários,' 
costumes e protagonistas dun sé, 
culo". Cen fotos en branco e ne, 
gro realizadas duran tes os 7 5 pri, 
meiros anos do século XX e cin, 
cuenta e cinco imaxes actuais 
conforman a exposición que re, 
trata os aspectos humanos e seres 
anónimos que construen a histó, 
ria destes cen anos. No apartado 
centrado no pasado inclúense 
imaxes dos galegos Manuel 
Ferrol e Virxílio Viéitez xunto a 
traballos de Manuel Santos, Gó, 
mez Isla e López,Mondéjar. Xur, 

xo Lobato participa no apartado 
centrado na actualidade xunto a 
Cristina García Rodero, Alberto 
Garcia Alix e Koldo Chamorro, 
entre outros. • 

.I' 

• Exito na 
· convocatória do 
concerto de Beck 
.e Neil Young 
Milleiros de entradas vendidas 
avalan o exito de público do 
concerto que ten lµgar o Xoves 
12 de Xullo no Coliseum da Co, 
ruña. Beck e Neil Y oung suben 
ao escenário nun concerto que 
auna a dous artistas rrioi diferen, 
tes cos pontos en comun de 
abraiar á crítica e vender millóns 
de discos. Antes de sairen eles ao 
escenário, Os Feliz, liderados Pº' 
lo ex Siniestro Total Miguel Cos, 
tas, quentan o ambiente.+ 

•Pintura e 
f otografia na 
galeria Ad Hoc 
Inaugurouse o Xoves 5 de Xullo 
unha exposición colectiva de 
pintura e fotografia que reune a 
xóvenes artistas na galería Ad 
Hoc de Vigo. Entres os que expo
ñen os seus traballos nomes rec°' 
ñecidos como os d9s pintores Isa, 
ac Perez Vicente, Anxel Cerviño 
e Suso Fandiño: Por outra banda, 
pódense ver as intervencións f°' 
tográficas da xove ferrolá Sílvia 
Iglesias na vila de Caldas, a cor e 
a ironía nas imaxes de Patrícia 
Iglesias, de Betanzos, ou o lenzo 
Sorbibor II, mostrado traballo do 
artista Xesus V ázquez. + 

• Estrea no Porto 
e Lisboa 
de Sei quen es 
Tras a recente estrea nas salas 
portuguesas de Fisterra, a película 
dirixi<Ít! por Xavier Villaverde, 
agora tócalle o tumo a Sei quen 
e5, de Patrícia Ferreira. A primei, 

ra proxección pública terá lugar 
o Mércores 18 de Xullo no Porto 
e o Domingo 19 en Lisboa. Na 
capital portuguesa estarán Patrí, 
cia Ferreira, a actriz Ana Fernán, 
dez e os pr-odutores Pancho Casal 
e Carmen de Miguel. Esta estrea, 
segundo a produtora coruñesa 
Continental, "supón un paso 
estratéxico moi importantes de 
cara á entrada do cinema galego 
e español en Portugal, dado o es, 
caso número de fitas que conse, 
guen distribuirse ao ano no país 
viciño". Asimesmo, Patrícia fe, 
rreira recolleu o dia 7 en V alén, 
cia o prémio á mellar ópera pri, 
ma outorgado polos críticos da 
revista Cartelera T uria. + 

• Máis de 140 
obras na 
Bienal de Penosa 
Pintura, escultura, fotografia e 
instalacións intégranse na Bienal 

. de Unión Fenosa, inaugurada o 9 
de Xullo na Estación Marítima da 
Coruña. Seleccionáronse 14 2 
obras dun total de 675 apresenta
das. Entre os artistas representa
dos na Coruña están Xoán e Sal, 
vador Cidrás, Din Matamoro, 
Darlo Álvarez Basso, Xurxo A. 
Lobato, T atiana Medal, Manuel 
Patinha e Ana M11 García Pan.+ 

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

• Tres dias de foliada/en Lalin 
O programa da Foliada de Lalin, 
que se desenvolve do Venres 
13 ao Domingo 15 de Xullo, 
inclue a máis de quince bandas. 
Esta quinta edición ten previs, 
to para o primeiro dia a partici
pación de Batuko T abanka, un 
grupo de mulleres de Cabo 
Verde que· empregan como ins, 
trumento de percusión o 
próprio escenário sobre o que 
baten con prendas malladas e 
combinan coas suas voces. O 
Venres 13 tamén suben ao es
cenário Alberto Mbundi, can, 
tautor angoleño, xunto a Tur, 
ma Angolo,Galaica, formada 
por membros de Papaqueixos. 
Rematan a noite o grupo basco 
Oskorri e Os Cempés. O Sábado 
14 está adicado ao baile galego, 
teatro e un taller de percusión. 
O mimo N ico'tás Cubelli, o es, . 
pectaculo lúdico de A Molécula 
Díscola e os xogos malabares de 

Retruco inícian o programa. A 
música ven da man de Xosé 
Manuel Budiño, os senegaleses 
Djanbutu Thiossane e a banda 
barcelonesa Cheb Balowski. O 

· fin de festa póñeno os DJs Lord 
Sassafras e Guille. Os títeres 
chegan a Lalin o Domingo 15 
cos grupos El Tenderete, de Eus, 
kadi, Cascanueces, de Cuba, e 
os Titiriteiros de Binefar. Os 
bombos de Treboada Brizas de 
T omiño despiden o festival até 
o ano que ven. 

A asociación xuvenil ; Berra! é ~ 
organizadora deste acto, que ten 
a pretensión de ser ·~un espazo 
de encontro aberto á 
participación de todos". N esta . 
ocasión cantan cun orzamento 
de cinco millóns de pesetas. T º' 

. dos os concertos e a acampada 
na carballeira das Casianas son 
de balde.+ 

O grvpo fenolán Os Cempés, arriba, e o grvpo basca O•lconi, nesta fatografia coa1 
compoñentes ele faltriqueira. 

.. . 
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ANOSA TERRA 

Corazón 
basca. 
A poesia 
basca a finais 
do século XX 

Titulo: A ponte das palabras / Hitzeko zubia. 
Autor: Vários. 
Tradución: Rafa Vilar, Marilar Aleixandre, 
Eduardo Estévez, Jon Kortazar. 
Edita: Letras de Cal. 

Non hai moito que foron as elei; 
cións bascas, a memóría máis fra; 
ca lembrará ben todo o escuran; 
tismo e desinformación que sobre 
o País Basco enxurraron prensa e 
televisión estatais no último acto 
da estratéxia de conquista en mar; 
cha desde Madrid. Como aqui as 
hostes de Fraga atacan con esa 
enteléquia da Galiza Virtual que 
venden en cada quiosque por un; 
ha presada de votos, quixeron fa, 
cer outro tanto co País Basca, pe, 
ro non contaban coa madureza 
democrática dos bascos e levaron 
nos fociños. Si, xa sabemos que é 
unha interpretación subxectiva 
dunha situación obxectiva que 
non puidemos observar en direc; 
to. Claro, porque o que a nós che, 
gaba era só a visión interesada do 
que Madrid quería que soubese, 
mas e non do que certamente era 
a realidade. Esa eiva témola todos, 
iso si é moi obxectivo, porque to; 
dos fomos receptores de esa desin, 
formación, que outro remédio 
non houbo. Por iso proxectos co, 
rna o que a seguir comentaremos 
teñen unha importáncia extraor, 
dinária, xa que permiten o coñe, 
cimento mútuo sen intermediá, 
ríos falseadores. 

NA~RATlVA 

Os novos valores bascos están agora máis perto do público galego. 

A ponte das palabras (en euskera 
Hitzeko zubia), tal como asegura 
Jon Kortazar no limiar, é "a prí, 
meira tentativa de achegamento 
rigoroso e total á produción poé, 
tica basca entre 1990 e 200 ) 
(páx. 8) Tal e como se fixera en 
dEfecto 2000, antoloxia que serve 
de guia e condicionante para a 
realización da presente, os/as po, 
etas selecionados deben ter pu, 
blicado por primeira vez entre 
1990 e 2000. Dun total de 38 po, 
etas inéditos por primeria vez 
( tamén se oferece dous ilustrad°' 

res apéndices, do primeiro deles 
tonµmos os dados que vimos de 
oferecer) nesa década, son 20 os 
que figuran nesta Ponte das pala, 
hras, polo que esta mostra é ben 
representativa ao contar con 
máis da metade de poetas selec, 
cionábeis. Eis os seus nemes: Pa, 
ko Aristi, Aurelia Arkotxa, Ri, 
kardo Arregui Díaz de Heredia, 
Gari Berasaluze, Harkaitz Cano, 
Isabel Díaz, Igor Estankona, Mar, 
tín Etxebarria, Mirari García de 
Cortazar, Karlos LinazaFOso, Ge; 
rardo Markuleta, Miren Agur 

Meabe, Juanjo Olasagarre, Xa, 
bier Olasq, José Luis Padrón, 
Asier Serrano, Castillo Suárez, 
Kirmen Uribe, Urtzi Urrutikoet, 
xea e J~an Luis Zabala. Cada un 
de eles escolleu dous ou tres poe, 
mas e o conxunto forman esta 
Ponte das palabras, en edición bi; 
língüe euskera,galego. De poñe; 
los en língua galega ocupáronse 
Rafa Vilar, Marilar Aleixandre, -
Eduardo Estévez e J on Kortazar. 
. Oferécese un; 
ha moi míni, 
ma informa, 
ción dos/das 
poetas, o seu 
nome e moi 
pouco máis, 
"para centrar 
o foco na leí; 
tura dos poe, 
mas" (di Jon 
Kortazar no 
limiar, pax. 
8) e aparecen 
dispostos en 
orde alfabéti, 
ca, tal e co; 
mo arriba os 
menciona, 

A nova 
poesia basca 
sente a 
urxéncia 
de facerse 
entender, 
falar claro e 
con forzá, 
porque é 
importante 
que asua 
mensaxe 

mas. Aurelia sexa 
A r k o t x a asimilada 
(1953) e Ri; prontamente 
kardo Arre, 
gu i Díaz de 
Heredia 
(1958) son os 
dous mais vellos, os dous naceron 
na década dos cincuenta. Pero o 
groso do grupo naceu nas déca, 
das dos sesenta e setenta. Dos se, 
senta, son 9: Pako Aristi ( 63), 
Isabel Díaz, Mirari García de 
Cortazar ( 63 ), Xabier Olaso ( 64) 
e Linazasoro (62), Gerardo Mar; 
kuleta ( 63), Miren Agur Meabe 
(62) Juanjo Olasagarre (63), Xa; 
bier Olaso (64) e Juan Luis Zaba; 
la ( 63). E outros 9 dos setenta: 
Gari Berasaluze (75), Hartaitz 
Cano (75), Mart ín Etxeberria 

(Pasa á páxina seguinte) 
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canta de libros 

Leituras 
de Andrea Dworkin e 
Herta Müller 
Continua medrando a colección 
Literatas de Xerais con novas t ítulos 
asinados por mulleres. Xeo e lume 
é unha novela da 
estadounidense 
Andrea Dworkin, 
que tivo moitas 
dificultades para ser 
publicada no seu 
país, onde chegou ás 
librarias en 1987 da 
man dunha editorial 
británica. Dworkin 
apreséntanos a unha 
muller que narra en 
primera persoa as suas .. . . 
aspiracións a converterseºen 
escritora, á vez que amasa a violéncia 
exercida pala 
sociedade 
patriarcal. A 

, tradución é de 
Cristina Veiga. Por 
outra parte, O 
home é un grande 
faisán no mundq, 
novela da romena 
Herta Müller que se 
publicou por 
primeira vez en 1986 
e que agora verque ao 
galega Franck Meyer. 
Ambiéntase nos dias de espera dunha 
família que padece a ditadura en- -
Roménia e quer fuxir a Alemánia. • 

Os traballos 
de Manuel Maria 
N o ano 1972 Camilo Gómez T orres 
apresentou na Universidade Central 
de Barcelona a sua tese de 
licenciatura ao redor da poesía de 
Manuel Maria. No ano 2000 le a sua 
tese de 
doutoramento 
na Coruña co 
eixo outravolta 
da obra poética 
do escritor 
chairego. 
Manuel María: 
os traballos e os 
días é o t ítulo do 
volume que 
publica 
Laiovento, 
composto por un 
dos capítulos da 
tese do u toral de Gómez Torres. Esta 
exaustiva radiografia do poeta da 
chaira luguesa parte, como reseña o 
autor, de que "os máis notábeis e 
significativos acontecementos da 
vida galega da segunda metade do 
século XX poden ser contados desde 
o mirador da sua traxectória 
vital".• 

Entre ionquis e 
asasinatos 
Esta é a história de Simón, un mozo 
independentista basca que abandona 
a sua vila, 
Portugalete, 
ao sentirse 
abafado no 
medio da 
policia, da 
droga e da 
marte. A viaxe 
narrada en El 
campo de la 
iglesia, de 
Ander 
Solozabal, leva 
ao protagonista a 
Madrid, 
Andalucía, Cuba 
e México. Na primeira parte da 
novela, descrébense personaxes que 
viven no límite e, na segunda, fara 
de Esukadi, a preocupación de Simón 
é gañarse a vida. Solozabal naceu en 
Portugalete e o seu debut Literário 
está editado por lru. + 
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O COQdeL 

Encrucillada 
Revista galega de 
pensamento cristián 

N 2 123. Maio-Xuño de 2001. Frezo 500 pta. 

Dirix.e: Andrés T arres Queiruga. 

Xosé António Martínez reflexiona sobre 
o modelo de lgrexa Católica do século 
XXI. Luís Seoane analiza o fenómeno da 

"' pastoral xuvenil. Sandra Rodríguez e 
Xosé Luís Pasteriza dan conta dos pasos 

· que se están a 
__ --,-----¡ dar no 

· achegamento 
dos mozos á 
Igrexa. 
Eduardo 
Garcia 
comenta as 
conclusións 
da 18!! 
Semana 
Galega de 
Filosofía 
que se 

· , realizou en 
. Pontevedra, adicada á 

relación entre pensamentó e tecnoloxia. 
Marisa Vidal relata as expeliéncias do 
11 º Encontro de mulleres e teoloxia. 
Ademais, Victorino Pérez Prieto, Xoán 
Bemárdez Vilar e Agustín Diaz escriben 
as suas seccións habituais. Inclúense 
tamén recensións literárias e os traballos 
de ilustración de Soledad Pite. • 

Escaramuza 
N 2 10. Verán de.2001. De balde. 

Dirix.e: Santi Prego. 

Edita: Asociación de Actores, Directores e 

Técnicos de Escena de Galiza. 

O tema principal desta edición é o 
financiamento da produción teatral, a 
distribución das subvencións públicas e o 
futuro desea arte en relación coa indústria 

que xera. Na 
sección de 
laboral, 
explícase en 
que consiste a 
prestación 
por 
desemprego, 
quen ten 
direito a ela 
e cando se 
debe exixir. 
Lino Braxe 
fai a 
semblanza 

de tres mulleres: Maria 
Estuardo, Maria Pita e Cleopatra, como 
sinopse prévia a un texto teatral.• 

Vento do Leste 
Revista de cultura, arte e 
sociedad e 

Nº 8. Maio de 2001. De balde. 

Dirixe: Rexina Vega. 

Edita: Federación de Entidades Culturais Ga

legas en Catalunya.-

Son moi variados os temas que se incluen 
nesta publicación. Destacan a entrevista 
a Manud Mapqúiña que realizan Amélia 
Rodríguez e Osear Nogueiras; a conversa 

que ten Rexina 
Vega con 
Olegário 
Sotelo; 
Manuel 
Forcadela 
reflexiona 
sobre o 
modelo de 
poesía 
enfrontado á 
situación 
diglósica de 
Galiza: 
Ademais, 

Xaime Varela fala da 
traxectória poética de Cesáreo 
Carballido; Joaquim Ventura fai un 
repaso das últimas obras escritas en 
Galiza. Hekna González e Maria Xesus 
Lama explican en que consiste o Canal 
de Estudos Galegas.• 

(Vén da páxina anterior) 

(74 ); José Luis Padrón (70), 
· Asier Serrano (75), Castillo Suá, 

rez (76), Kirmen Uribe (70) e 
Urtzi Urrutikoetxea e Igor Estan, 
kona que naceron no 77. Ha ben, 
do entón, 24 anos entre Aurelia 
Arkotxa e os máis novos, Urtzo 
Urrutikoetxea e lgor Estankona. 

Con seren tantos os nomes, o li, 
bro desprende unha elevada sensa, 
ción de unidade e nunca, absolu, 
tamnte nunca, de amoreamento, 
de fragmentárias individualidades 
que pouco teñen que ver unhas 
con outras. Pako Aristi anúncia, 
coa sua poesia (narradora) do co, 
tián, o que será unha constante ao 
longo do poemário, pois a necesi, 
dade de potar sobre (desde) o co, 
tián, ou a virtude de saber atopar a 
eséncia poética-do cotián (Vid. 
"O intre", de Karkaitz Cano, páx 
51,52) son algo'que non abando, 
narán ao longo do poemário, así 
podemos atopar exemplos, acle, 
mais de nos dous mencionados, en 
Rikardo Arregui, Estankona, Et, 
xeberria, Linazasoro, Urritikoet, 
xea, Uribe, Suárez, Serrano, Pa, 
drón, Olaso ou Olasagarre, cada 
un coa sua própria personalidade. 
Por outro lado, a própria preséncia 
do tren na poesia de Aristi fai que 
cando Juan Luis Zabala peche o 
poemário coa sua poesía obxecta, 
lista e mesmo futurista., iso se nos 
apareza como algo moi no~l e 
esperábel. Mais desde ese tren de 
longo percorrido permítese a para, 
xe noutras estacións que fan a via, 
xe amena, variada, plural, comple, 
xa, total. Asi, o ·mesmo Aristi to, 
cará tamén o tema da reconver, 
sión industrial. Con Aurelia Ar, 
kotxa visitaremos a poesía breve, 
evocadora, irónica ... Rikardo 
Arregui lévanos a unha viaxe tre, 
menda, desde o paralelismo Gas, 
teitz,Saraievo fainos chegar o que 
para moitos será o tema estrela, o 
máis agardado, o -mal chamado 
"problema basco" (polos mesmos 
imperialisps que crearon o "pro, 
blema") E ese un tema que tiña 
que xurdir, porque na sociedade 

está presente, e a poesía, coma cal, 
quer outra ar¡te literária, por activa 
ou po)j pasiva, remata reflectindo 
as condicións sociais nas que se 
desenvolve a vida dos seus criado, 
res. Canda este tema adoita apare, 
cer outro, o sentimento se seren fi, 
llos da história, como acorre en 
Gari Berasaluze, que apresenta tres 
poemas, un que fala das martes no 
País Basco, outro que salienta o 
orgullo de ser blli..::o e un terceiro 
que comeza, moi esclarecedor, 
"Somos herdeiros/ daqueles que 
uniron as suas machadas na cierra, 
deira danza de guerra" - agora seria 
momento para falar da mohicánia 
na poesía galega, ou esa irmanda, 
de cos índios que nos proporciona 
unha comun história de sornen, 
timento e colonialismo. Os dous 
poemas de Igor Eskandona confir, 
man este fío temático, que volve 
rexurdir en Martín Etxebarria 
("Para que os meus poemas/ se, 
xan/ como as caricias e os puños", 
páx 69). Posteriormente serán de, 
buxadas outras paisaxes de guerra 
detrás das cales tamén podemos 
sentir esa problemática; Miren 
Agur Meabe na sobrecolledora de, 
claración de amor que é o seu se, 
gundo poema, Xabier Olaso (máis 

claro) que nos leva a Mostar ou 
en Asier Serrano que nos situa en 
Bilbo. Unhas veces de forma da, 
ra, outras non tanto, que ás veces 
o berro é para adentro (como en 
"Berro para adentro" de lgor Es, 
tankona) do que se infire que o 
cacarexado déficit na liberdade de 
expresión comeza a se producir 
nas gorxas dos que loitan pola sua 
terra, triste e sintomático. Si, ás 
veces hai menos claridade pero 
sempre se adiviña algo, algo máis, 
detrás deste xogo de ambigüidades 
e, como ambigüidades que son, o 
leitor ten a suprema potestade de 
situalas no ámbito significativo 
que cr.ea oportuno. Mesmo os 
cantos de nenos non son o que 
son (vid. Gerardo Markuleta). 
Non se fará raro, pois, que a Mi, 
ren Agur Meabe non lle cheguen 
as palabras para expresarse, que 
, Gerardo Markuleta se pregunte 
polo valor das mentiras, que Kar, 
los Linazaroros se ache perdido no 
tempo e na xeografia, que Xabier 
Olaso se busque así mesmo e no 
haxa ninguén, ou que a José Luis 
Padron os soños se lle volvan frios 
e a expresión confusa. Ao seu ca, 
rón, non pode faltar a temática 
amorosa, sentimental, e témola 

ANOSA TERRA 

en Hartaitz .Cano, Isabel Díaz, 
Mirari García de Cortazar, Lina, 
zasoro, Meabe, Olasagarre, Casti, 
llo Suárez ou Urtzi Urrutikoetxea. 
Un amor real, do mundo cotián e 
lomee de idealismos e abstraccións 
(ás veces mesmo amor clandesti, 
no, como no caso de Urrutikoet, 
xea). No que respeita á expresión, 
deixando á parte o xa comentado 
xogo de ambigüidades, en xeral 
non se busca nunca a complexi, 
dade e si unha decodificación rá, 
pida na que non se perda nada do 
plano do contido. Poucos/as son 
os/as que se decantan por fórmu, 
las formais complexas; Gerardo 
Markuleta xoga coas sangrias es, 
paciais e Olasagarre recorre ao 
formato das declaracións, pero a 
de expresión máis complexa é 
Mirari García de Cortazar. Po, 
demos dicer, polo tanto, que a 
nova poesía basca sente a urxén, 
da de facerse entender, fala da, 
ro e con forza (ainda que ese be, 
rro teña que ir para dentro, ain, 
da que haxa que botar man das 
ambigüidades) porque é impor, 
tante que a sua mensaxe sexa 
asimilada prontamente. • 

XOSÉ M. EIRÉ 

fiCC1óN 4. A VIDA NoN flCCróN 4. A NACENCIA 
APOTEÓSICA DO SOCIALISMO 

l. NARCOS 
Beieito Iglesias EN GALIClA 
Xerais l. ESPAÑA UNIFORME Borob6 

Carlos G. Reigosa José I. Lacasta,Zabalza Galaxia 
Xerais 5. A CASA Laiovento 

DESABITADA DA 5. MEMORlA 
. 2. FISTEUS FAMILlA PENA 2.ARREooR DA NACIÓN 

ERA UN MUNDO Raul Gómez Pato DECASTELAO Camilo Nogueira 
LupeGómez Positivas M11 Pilar García Negro Xerais 
ANosa Terra ANosa Terra 

3. MEMORIA 00 BOi 3. HISTORIA XERAL 
Vázquez Pintor DA LITERATURA 
Xerais GALEGA 

M. Queixas & A. Gómez 
A Nasa Terra 

Libraria:; consultadas: 
Cartabón (Vigo). Couceiro (A Coruña) . Michelenu (Ponte;edra) . Peclreirn (Santiago) . So11to (Lllgo) . Torga (Ourcnsc). 

Gramática da Lingua Galega 

De Xosé Freixeiro Mat~. En tres volumes: 
Fonética e Fonoloxía; Monfos!ntaxe; e Semántica. 
Perta de cincocentas páxinas. Un traballo de 
sistematización, estudo e reflexión, para o público 

.S:!MAI •:r¡ -A 
\!(Yt <'-~:.e< . ' .fcl; d'í.lil~('.:;IM I" 

interesado, que contribuirá a conformar un modelo 
común de lingua cada vez máis axustado ás 
necesidades presentes e futuras do idioma e, 
ao mesmo tempo, á propria esencia do galega. 
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OPtNIÓN 

LONXE DA VIDA , 
Os que procedemos da aldea, medramos coa idea 
de que era obrigado buscar unha vida mellar fóra XA VIER 

de alí, nas cidades próximas ou máis lonxe, no LóPEZ RODRÍGUEZ 
estranxeiro. Os mozos marchaban en canto eran 

cos na casa. Na miña aldea ·todos tiñamos por, 
cos e vacas e ovellas, así que os compañeiros de 
xogos burlábanse de min por ter tres pais. Dába, 
me carraxe, claro. 

ria que tende, polo que eu sei, a rexeitar todo 
aquilo que faga lembrar "Memorias dun neno 
labrego". Celebro que A Nosa Terra asumise o 
risco de publicar unha historia tan a contraco, 
rrente para o que semellan ser os gustos da 
maioría, máis partidarios da ciencia ficción ca 
da aldea. A autora rende homenaxe á novela de 
Neira Vilas e di que ese libro debería estar sem, 
pre recomendado nos colexios da Galiza. Estou 
de acordo, pero penso que tampouco estaría mal 
incorporar "Fisteus era un mundo" á relación de 
libros imprescindibles nos centros educativos e 
nas bibliotecas dos galegos. Celebro sobre todo 
que estea aínda entre os libros máis vendidos. 

mozos e os país dos rapaces asumían esa tenden, 
cia como algo inexorable: "lsto non é vida". 
Deixamos a aldea, si, pero non somos poucos os 
que miramos atrás con morriña e sen estarmos 
convencidos de ter achad<;> algo mellor. 

Vai tempo que non daba cun libro que me emo, 
donara tanto como me emocionou "Fisteus era 
un mundo", de Lupe Gómez. Non, polo menos, 
de forma tan sostida e completa, case desde a 
primeira ata a última páxina. Vai moito temp9 
que non me sentía tan cerca dun texto alleo. E 
como se a autora falase por min, tamén cando di 
causas coas que non estou plenamente de acor, 
do. Poucas. Mesmo cando fala do machismo, dos 
irmáns castradores da liberdade das irmás. Eu ta, 
mén fun deses, e non me redime saberme com, 
prendido e perdoado pola afectada. Será unha 
vergoña íntima que me acompañe sempre. 

Como Lupe Gómez, eu tamén penso que na al, 
dea un está máis perto da vida. Coma ela, nun, 
ca chamei avós aos meus avós. Eu tiña tres pais. 
Ao propio, sumáronse sempre os pais dos meus 
pais. Papá Modesto, papá Anselmo, papá Cons, 
tantino. As compañeiras de Lupe no Inst ituto 
da Coruña ríronse dela cando dixo que tiña por, 

Tardei anos en saber que era especialmente 
afortunado, por ter os dous avós vivos e pola re, 
ladón que nos unía, polos contos que me con, 
taban. O Papá Constantino mesmo foi o pri, 
meiro que me animou a escribir. Na parede do 
seu cuartiño. Para pór ben o seu nome, que es, 
cribira mal ·-eontantino- outro dos seus netos. 

Como a autora de "Fisteus era un mundo", eu ti, 
ven que deixar a miña lingua materna na porta 
da escola. Puiden comezar a escribila hai só quin, 
ce anos. O que nunca fixen foi deixar de falar ga, 
lego alí onde batín cun galego: na Facultade, en 
Madrid, ou na maldita "mili", en Sevilla. Sempre 
sentín unha mestura de desprezo e compaixón 
pola xente da miña idade que volvía á aldea, 
poucos meses despois de saír por vez primeira, 
querendo falar castelán cqs mozos que aínda non 
sairamos e con vellos que nunca o oíran. 

Para min, o libro de Lupe Gómez está cheo de 
maxia. Se cadra porque me fai revivir a miña 
infancia, con máis luces ca sombras, aínda ffii, 
rándoa de forma crítica e sen mitificala. Cele, 
bro que a autora tivese a valentía de escribir 
''Fisteus era un mundo" nunha sociedade litera, 

Un átase voluntariamente a unha forma de vida 
na cidade. Un vese condicionado por unhas fi, 
Has que non pediron nacer pero que teñen de, 
reito a coñecer o que de bo pode ofrecer a cicla, 
de. Unhas rapazas que non poden ser encerra, 
das nunha aldea onde non hai escola, nin rapa, 
ces, a menos de doce quilómetros. Un acaba re, 
signado a vivir lonxe da vida e aprende a con, 
tentarse soñando coa xubilación, co momento 
no que as fillas xa collan o seu propio camiño. 
Nese momento, un podería volver a vivir máis 
cerca da vida. Pe.ro será cando ceña a morte 
moito más próxima. Mentres tanto, benvidos 
sexan libros como "Fisteus era un mundo", que 
nos achegan aire de aldea para seguir respiran, 
do. Moitas gracias, Lupe. + 

FRANCISCO ANT. VIDAL 

"°' 

Cando o pai de Vito se decatou 
de que o fillo, con doce anos, lle 
andaba metido na secta dos cris, 
tiáns, esbardallando contra a orde 
establecida, non dubidou en falar 
co seu amigo, o precepto V aleria, 
no, para que lle metese un pouco 

A insolente teima de San Vito leóns, a ver se calaba, peró Vito 
seguía terciando na seguranza de 
que o seu Deus protexíao. 

· de medo, antes de que as arrouta, 
das do cativo fosen amáis. 

Imaxínome o amaño que fixe, 
ron, al( no salón xudicial, o pre, 
tor, de cara larga, preguntando e 
tratando de traelo ao rego, e o 
cativo a responder coa segurida, 
de dos poucos anos, dicindo de 
carretilla as leccións aprendidas 
do eu mestre Modesto e da ama 
de cría Flor ncia. Valeriana, da, 
quela, con intención de asusta, 
lo, chamou a un par de verdugos 
e ameazouno con romperlle o 
lombo a vareadas se seguía in , 
sultado as crenzas dos devancei, 
ros. ¿Pero quen lle pega ao fillo 
dun amigo por darse de lis t iño? 

- Hoxe pasa porque estes homes 

están cansos, pero como sigas así 
bótoche de pasto aos leóns. 

Vito entendeu que o seu deus o 
protexía e que lle gañara a bata, 
lla a Valeriano; e, eufórico, saíu 
predicando as virtudes da súa 
crenza e os erras do resto da ci, 
dadanía e dos seus gobernantes. 

O pai adoecfa. Este rapaz saíralle 
contestatario. 

-Vaia compañías me colliches. 

Polo fillo, nunha nova tentativa 
por lle sacar da cabeza aquelas 
ideas, argallou festas , bailes e 
banquetes, pero o cativo só pen, 
saba no seu deus e nas marabillas 
do outro mundo. O pai pensou 
que ao adolescente lle faltaba co, 
fi.ecer os praceres dunha boa fe, 
mia e meteulle un par de mozas 

no cuarto. Pero nin por esas . 
Cando o pai entrou ver que facía 
o cativo con elas, ás que o vello 
encontraba incriblemente fermo, 
sas, como se Venus e Diana viñe, 
sen de visita, o cativo asegurába, 
lle ao pai que non as vía ben, que 
aquelas non eran deusas, senón 
anxos do ceo dos cristiáns, pl!fOS 
e intocables. E a visión, transfor, 
macla por ambos en senllas ma, 
neiras de ver a beleza, percorreu 
as rúas cristiás como un prodixio 
polo que os anxos divinos cega, 
ran o endemoniado pai de Vito. 

Dado por imposible, Valeriana 
acordou prender aquel rapaz que 
lle estaba revolucionando a ci, 
dadanía, pero este, antes de que 
o collese, fuxiu procurando refu, · 
xio en compañía de Modesto e 
Florencia, nuns arredados can, 
tís, onde, segundo contan as ha, 

Marica Campo 

PEDINCHE LUZ PRESTADA 

xiografías, unha aguia baixaba 
cada día a traedle o alimento 
que compartía co seu poliño. 

Pero foi nisto que o fi llo do em, 
perador Dioclesiano solicitou do 
seu pai unha entrevista con este 
Vito, para saber que motivaba 
esa fobia contra os deuses dos 
seus antepasados. 

Vito accedeu, pero intimidado po, 
lo luxo e a rixidez cortesá, n in 
convenceu moito, ·nin ofendeu. 
Con todo, rematada a entrevista, 
o fume da corta idade, encoraxou 
o cativo, que se sentía victorioso; 
e daquela, dada a persistente pre, 
dicación contra a orde establecida, 
quixéronlle dar un susto exemplar. 

Meteron a Vito dentro dun for, 
no ameazándoo con poñerlle lu, 
me e asalo. Empurráronlle uns 

-Non tendes o que hai que ter 
para tocarme- ou algo así lles 
dicía. 

Dioclesiano cansouse do inso, 
lente, do pouco respecto que o 
cativo lles tiña ás súas comina, 
torias mostras de poder contra a 
actitude rebelde dun fillo do Im, 
perio, dun rapaz de boa familia, · 
entendida por tal e que é fiel ao 
mandatario, e daquela mandou 
que lle aplicasen a tortura dun 
poldro a el e a quen lle metera 
na cabeza semellantes ideas, o 
mestre Modesto e a ama de cría 
Florencia. 

Desta si que non houbo piedade, 
ás portas da morte, os seus cor, 
pos foron depositados fóra da ci, 
dade, din que baixo a custodia 
dunhas aguias, ata que foron 
cristiamente sepultados.+ 
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Eugénio de Andrade gaña o Prémio · Gam5es 
.O mundo cultural portugués celebra o g~lardón pero lamenta a sua tardanza 
"A minha idade nao é a mais 
própria para receber este pré
mio", dixo o poeta Eugénio de 
Andrade ao coñecer que era 
merecedor por decisión unáni
me do xúri do Prémio Camoes, 
o máximo galardón ·das letras 
en portugués. No en tanto, o 
poeta máis popular e traducido 
de Portugal mostrou a sua sa
tisfacción por receber un galar
dón que leva o nome de 
Camoes, unha das suas refe
réncias literárias. Co prémio 
coñeceuse tamén que Outubro 
traerá un novo libro do poeta. 

Os portugueses José Saramago, 
Virgílio Ferreira, Eduardo Lou, 
rens:o ou Sophia de Mello Brey, 
ner, os brasileiros Jorge Amado e 
António Cándido, o angolano 
Pepetela e o rnoc;:ambicano José 
Craveirinha son outros dos escri, 
tares que recibiron o prestixioso 
galardón. Despois de ser feito 
público o norne do merecedor do 
prérnio do 2001 os cornentários 
de intelectuais portugueses como 
Manuel Alegre ou Eduardo Lou, 
rens:o afondaban na idea do pró, 
prio Andrade: xa era tempo de 
lle ser outorgado o Camoes. 

O xúri valorou na obra de Eugé, 

nio de Andrad€ a sua capacida, 
de de renovación e a sua ampli, 
tude, consisténcia e coeréncia. 
O poeta recibirá o Prérnio dota, 
do con doce mil cantos, no 

transcorrer do cúmio luso,brasi, 
leiro que ·se celebrará en Brasília 
os dias 4 e 5 de Setembro. 

Un dia como outro calquer dixo 

o poeta que seria o Martes 10 de 
Xullo que coñeceu a nova. En, 
tendía Eugénio de Andrade que 
este tipo de honras tiña que ser 
para escritores máis novas pero 
non ocultaba a sua alegria. Rece, 
be o galardón apenas medio ano 
despois de que visitara Galiza pa, 
ra recoller o primeiro Prémio 
Celso Emi1io Ferreiro que recoñe, 
cia a sua obra corno a rnellor das 
escritas ·nas línguas peninsulares. 
Daquela, nunha entrevista a A 
N osa T erra, o poeta portugués 
definía a sua obra como a busca 
de "dicer cousas que, en si mes, 
mas teñen certa complexidade 
de maneira rnoi simples, con pa, 
labras maternas, aquelas que se 
aprenden na infáncia coa nai". 

De nome orixinal José Fontin, 
has, natural de Póvoa de Ata, 
laia onde naceu en 1923, o es, 
critor habia de mudar o nome 
para Eugénio de Andrade can, 
do viu a lus o seu primeiro poe, 
mário, Adolescente en 1942. Só 
seis anos despois aparecería o 
título que o habia de incluir xa 
nun espazo de honra das letras 
portuguesas e que aínda hoxe se 
distingue corno un dos mellores 
libros de poesía do pasado sécu, 
lo: As Maos e os Frutos. Desde 

entón, a conta de de Eugénio 
de Andrade foi sumando novas 
incorporacións até dar na ac, 
tual bibliografia que supera as 
duas dúcias de libros e está tra, 
<lucido a máis de vinte línguas. 
Os Amantes sem Dinheiro, As 
Palavras Interditas, Até Aman, 
há, Ostinato Rigore, Véspera de 
Água, Escrita da Terra e Outros 
Epitáfios, Matéria Solar ou Bran, 
co no Branca son alguns dos tí, 
tulos da sua obra, ampla para 
un autor que previa, segundo 
ten manifestado, unha obra 
breve e minuciosa. 

"Hai unha única palabra para 
dicer aquilo que quera e esa é a 
que procuro. O proceso poético 
é unha busca. Escrebo até rela, 
tivamente pouco e non me pre, 
ocupo con iso, rnais de cando 
en vez preciso qo papel e come, 
zo a traballar. E un proceso in, 
quietante en ocasións. Podo ras, 
gar á mañá seguinte un poema 
que na vísp~ra pensei que esta, 
ba pronto. As veces mudo o po; 
erna de edición para edición. E 
tamén sinal de que non estou 
satisfeito con ese traballo", ex, 
plicou o poeta do seu proceso 
de criación a raiz de ter recebi, 
do o Celso Emi1io Ferreiro. + 

Fotografar agora o país de hai un cuarto de milénio 
Xoán Rodríguez publica o seu retrato de Galiza en Pillos da Terra 

Dous mil negativos recolleu o fo, 
tógrafo coruñés Xoán Rodríguez 
no seu percorrido de dous anos 
polo país para construir a sua sé, 
ríe Pillos da T erra que agora pu, 
blica a Fundación Caixa Galiza. 
Unha obra que fuxe da imaxe de 
Galiza corno tarxeta postal.. 

Lee Fontanella é o · encarregado 
do estudo introdutório do libro e 
define Pillos da Terra como o 
"desexo_ de foto,documentar uns 

galegas que viven no 2000 corno 
na imaxinación posibelmente 
vivisen hai un cuarto de milé, 
nio" e acrescenta o estudoso que 
tampouco houbo no autor a 
vontade de apresentar un país de 
camiño á modernización corno 
fixeron Manuel Senón en Paisa, 
xes ou Xurxo Lobato en ]alisia. 

Destaca Fontanella a vontade de 
Rodríguez de outorgarlle a cada 
persoa retratada a sua própria in, 

dividualidade pero darlle asimes, 
mo o caracter de representación 
de país. Percorre o album e atopa 
á muller fotografada diante do 
caldo de grelos e o vaso de auga 
ou a que ten diante unha cunea 
de feixóns. "Mediante o seu illa, 
mento dentro da fotografía, e 
pola arte do fotógrafo, a hur:nil, 
dade case incomprensíbel destas 
persoas acada un nivel de santi, 
dade. Mália o logro que isto sig, 
nifique, a comprensión do meio 

fotográfico por parte da persoa 
fotografada é case nula", afirma 
antes de contar como o cigarrón 
pediu para poñer a máscara para 
que o retrato saise completo ou 
aquela outra persoa que mantivo 
a postura moito despois de ser ti, 
rada a foto porque entendia que 
era rápido de máis para quedar 
inmortalizado. 

Recoñécelle á obra de Rodríguez 
o valor "das cousas milenárias" 

fronte, tamén, da auséncia de ele, 
mentas que identifiquen a moci; 
dade. Oposición á "visión de tar
xeta postal", ao seu dicer non 
perseguir o único nen o típico, 1?ª' 
ra Fontanella Pillos da T erra im, 
plica unha certa abriga moral 
"pola nasa parte de volver pensar 
as causas, de rememorar o que te, 
ñamos ouvido ou visto algunha 
vez, e lago, de retelo na memória; 
sobre todo, de darlle nova forma 
á nasa idea dun lugar".+ 
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ANOSA TERRA GuieirQ 
CULTURAL 

O exemplo de Faustino Rey Romero. 
Presumir de ser amigo de Ál varo 
Cunqueiro, dixen unha vez pola 
TVE na hora da súa marte, sería 
algo como vanagloriarse da ami, 
zade con Apolo ou Orfeo. Nun, 
ca o fun verdadeiramente, nin 
tampouco de Faustino Rey Ro, 
mero, o cal equivalería a selo de 
S. Francisco de Asís ou de S. 
Juan de la Cruz. 

Pois, a pesar da nosa común 
- natureza ullanesa, a miña 

relación amical co inefa, 
ble Faustino foi tardía, distante 
e espaciada. E debo a Frei Xosé 
Isoma que me puxese en con, 
tacto co seu amigo condiscípulo 
do Colexio dos frades misionei, 
ros de Herbón e, en certo modo, 
homónimo seu. Dado que Rey 
Romero usaba, ás veces, o seu, 
dónimo de Xohán, ¿ou de faus, 
to?, de Isorna, por ser este o to, 
pónimo da súa freguesía natal. 

A amistade colexial entre o fa, 
maso franciscano de Cordeiro e 
o sacerdote poeta rianxeiro, ads, 
crito á diócese de Tui, conti, 
nuou sendo moi sincera, anos 
despois de irse Faustino da Orde 
Seráfica, onde facía o noviciado. 
De af que cando á familia de 
Rey Romero lle correspondeu 
ser funcionista da festa do Rosa, 
rio, na sua parroquia, encomén, 
daselle o sermón da misa canta, 
da ó Padre Isorna, cunha fama 
de orador sagrado fase cimen, 
tanda naquel tempo, no que a 
súa firma aparecía a cotío en La 
Noche, o meu irrepetible xomal. 

O, daquela, mozo predicador e 
escritor sagrado, agora ministro 
da Información e Turismo da 
Mitra Arcebispal de Santiago, 
invitoume a acompañalo á festa 
maior dos Rey Romero, na ulla, 
nesa freguesCa de Isoma. Así go, 
cei da leda, e á vez melancólica, 
simpatía de Faustino, no trans, 
curso daquela gozosa xornada 
estival, que, se cadra, fora a ini, 
cial da nosa relación e, sen dúbi, 
da, a máís intensa. 

• 0 LECTOR DO MENSAJERO 
DEL CORAZÓN DE JESÚS. T rala 
misa solemne, o sermón amen(, 
simo do Padre lsoma, e a rustica 
procesión do Rosario ao redor 
do tempo parroquial, acustica, 

mente atronada pola foguetería 
e amenizada pola banda de Bea, 
lo ( ou quizabes a de Lestrove), 
serviuse na propia casa dos Rey 
Romero, daquela recentemente 
edificada, un suculento e diver, 
tido convite. 

Alí luciu o chispeante inxenio 
de Faustino, departindo co Pa, 
dre Isorna, o cura da parroquia e 
demais invitados eclesiásticos e 
segrares; entre os cales só recor, 
do un personaxe singular, o v~, 
ciño máis rico e piadoso da al, 
dea, entrañable amigo do poeta 
de Las Materias Sagras. 

Era un solteirón corpulento e 
aparentemente casto, que 
posuía a suficiente terra de 

labranza como para que lla la, 
brasen outros labregos; dándolle 
bastante renda para vivir con 
desafogo e poder suscribirse ó 
Mensajero del Corazón de Jesús, 
ou 6 de María, pois non recordo 
con exactitude, a causa dos moi, 
tos anos transcurridos. Esa pu, 
blicación relL"{iosa permitíalle a 
aquel potentado aldeán de Isor, 
na estar ó tanto de cantos acon, 
tecementos acorrían no mundo; 
o cal motivou o meu asombro de 
xomalista pendente sempre do 
trepidante teletipo que vomita, 
ba información. 

¿Que sería daquel bo veciño de 
!sorna? ¿Sobreviviría ó seu queri, 
do amigo e conveciño, o estu, 
pendo poeta e excepcional pres, 
bítero, falecido misteriosamente 
en Bos Aires? ¿Saberla da súa es, 
traña morte, lendo o Mensajero 
del Corazón de María, ou de Jesús? 

• 0 SOCIO DO CASINO DE 
SANTIAGO. O fatal accidente 
de Faustino Rey Romero doería, 
lle e intrigaría enormemente o 
candoroso e ben informado pai, 
sano. O lóxico sería que fose a 
tratar do triste caso con certo 
cabaleiro compostelán, de quen 
se comprada de ser amigo e a 
quen acostumaba pedirlle cense, 
llo en asuntos delicados. Era ese 
señor o socio máis famoso do 
Casino de Santiago, onde pasa, 
ban as horas mortas discutindo 
de política e de mulleres, corro, 
borando os seus argumentos co 
revolteo do seu bastón. 

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

Valentim Rodrigues Fagim 
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Tan respetable cabaleiro deixa, 
ba entretanto ben fechados na 
súa casa os dous irmáns tolos 
que abnegadamente atendía. Os 
tres eran solteiros e carecían de 
máis parentes próximos que os 
coidasen. Por iso, ás veces, men, 
tres o cordo estaba pontificando 
no Casino, o par de dementes 
saía ó tellado, igual que a raíña 
Dona Urraca, cando escapaba 
das iras do amotinado pobo 
compostelán. Pero os tolos limi, 

_ tábanse a manifestaren a alegría 
pola súa momentánea liberdade 
espacial, con grandes gargalladas 
e feroces blasfemias. 

E
s~ foi unha auté1:_1tica ~isto, 
na que conmovrn mo1to o 
sa~erdotal poeta da Escolanía 

de Merlos, cada vez que lle rela, 
taba o seu honesto conveciño, o 
subscritor de El Mensajero del 
Corazón de Jesús, ou de María, ó 
volver a visitar en Santiago ó 
seu melles conselleiro: aqu~l dis, 
tinguido socio do Casino, tan 
e>corrente, que deixaba ben gar, 
dados na súa casa os dous irmáns 
tolos, mentres el concorría á ha, 
bitual tertulia de La Pecera. 

• Os P APEIS FILOSÓFICOS DE 
F AUSTINO. Xesús Santos e X. 
Comoxo trouxerónme a Trevon, 
zos, moitos anos despois, da outra 
banda da agra rianxeira a Obra~ 
ética e filosófica de Faustino Rey R°' 
mero que no ano 1986 editou o 
Concello de Rianxo. Foi Santos 
mesmo quen preparou, con Carme 
García, a edición: senda o propio 
Comoxo o bo debuxante que ilus, 
trou . o libro do orixinal crego de 
Isorna, coa belida portada onde 
canta un merlo e co retrato de -
Faustino camiñando, abrochada a 
sotana, e o bastón na man. 

Volvemos a topar neste volume as 
Doas de vidro, e Escolanía de Me?", 
los, e o Poema das materias sagras, 
xunto_ coas poesías en castelán de 
Rey Romero, que eu descoñecía, e 
outros poemas non recollidos en 
libro ou de circunstancias; tales 
coma os feitos nos ledos días do 
Ateneo do Ullán, tan sinxelos e 
ocurrentes, na mesma cantina da 
estación de Catoira, cal aquela 
semblanza de Pepita: 

La campanilla la avisa 
-y ella se acere(! al andén, 
llega a a la hora precisa, 
Pepita, al paso del tren. 

Mais, a sorpresa relativa do li, 
bro para os lectores de Fausti, 
no é a súa obra filosófica, ain, 
da en agraz, cando o primeiro 
tenente cura da parroquia bo, 
naerense de N osa Señora de 
Balvanera, escachou a súa lu, 
minosa testa contras as lousas 
do patio da casa rectoral, o 18 
de decembro de 1971. Quiza, 
bes porque o empuxaron, can, 
do brillaba máis a súa cabeza, 
non p-uido desenvolver Rey 
Romero todo o saber metafísi, 
co e teolóxico que nela garda, 
ba, igual que se garda a semen, 
te na arca para a semente_irg. do 
ano que vén. Coido que o seu 
pensamento que tiña coma 
·punto de arranque o de Amor 
Ruibal, pod,ería coloc'arse, co, 
ma o do sabio cóengo compos, 
telán, entre.as correntes filosó, 
ficas do tempo de Faustino. 

Sorpresa relativa para min por, 
que, na derradeira vez que esti, 
ven con Rey Romero, apareceu 
este -no Café Gijón_:_ cun pe, 
queno ensaio para o que bu,sca, 
ba editor. Non seise era La an, 
gustia ensanchada en el templo 
místico, ou a Teoría general de la 
existencia. O certo é que o 
acompañei a ver o poeta José 
Hierro, que era-un dos capitos, 
tes da Editora Nacional. Na 
primeira visita interesoulle o 
traballo de Faustino ·a aquel in, 
telectual de Madrid, mais non 
conseguía entendelo anque es, 
taba escrito en español. Po-is do 
primeiro folio pasábase ao de, _ 
zasete, e de este ao catro, e lo, 
go saltaba ae nove e despois re, 
trocededía ó tres. Ademáis apa, 
recía cheo de tachaduras, en, 
mendas e algún borrón. 

Por iso Hiero lle dixo a Rey 
Romero que en ~to o pu, 
xese ben en limpo, que llo 

mandase para publicalo. Cousa 
que Faustino non chegou a facer 
nunca, polo que supoño os esfor, 
zos de comprensión que terían 
que realizar os que lle imprimí, 
ron, en Braga e en Bos Aires, 
aqueles papeis tan delirantemen, 
te mecanografados. Aforrándolle 
traballo, claro esta, a Carmen 
García e Xesús Santos. 

• MARfA SINFOROSA, CATRO 
DÉCADAS DESPOIS. Volv(n 
lembrar aquel inesquecible día 
do Rosario en Isoma e a frustada .
publicación do ensaio de Fausti, 
no, na pasada primavera, cando 
visitei de novo aquela casa da 
súa familia, máis de catro déca, 

- das despois. Xa que María Sinfo, 
rosa, a penúltima irmá do poeta 
das Materias sagras, estivera den, 
de entón corenta anos emigrada 
en Venezuela. Era inda unlla 
mociña cando eu a vin na sua 
casa en festa. 

Acordábase moi ben María Sin, 
forosa da miña presencia afi. e 
cando retomei a vela, correu a 
cortina do tempo para acollerme 
con inusitada ledicia. Eu ía pe, 
dirlles autorizáción ás irmás de 
Faustino para que Rudesindo 
Soutelo puidese poñerlle música 
a un poema seu. Coido que da 
Escolanía de merlos.• 

• 
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Xosé Lois 
Méndez Lis 

continua coa 
sua mostra 
de pintura 
na Fábrica 

deALLARIZ. 

Vense 
celebrando 

durante esta 
semana o 

Encontro de 
Em&arcacións 
Tradicionais 

de BUEU. 
Na imaxe, 
un bote de 

Maniños 

O Trinque 
Cómic austral 

A xente que ve a vida en forma 
de viñeta ten unha oportunida
de única para se achegar á arte 
da banda deseñada procedente 
da Arxentina. ·A Casa da Xu
ventude de Ourense acolle, até 

este Domingo 15 de Xullo, un
h¡i exposición de autores novas. 
Nos seus traballos convive a 
eterna crise económica cos res
tos do naufráxio colectivo que 
provocou a ditadura militar.+ 

• PÁXINAS COORDENADAS POR tVA MONTENEGRO PIÑEIRO • 

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

AUariz. 
• EXPOSICIÓNS 

LIS 
Que ven senda o tudense 
Xosé Lois Méndez Rodrí
guez. Ás suas boas dotes de 
debuxante, por onde arrinca 
a sua avanzada técnica de li
ñas moi expresivas, xuntase 
unha paleta con plena liber
dade cromática na que ta
mén agraman os tintes su
rrealistas das manchas desta 
persoal pintura. Até o 1 de 
Agosto na Fábrica. 

•TEATRO 

ANOITE 
Obra que represntarán Os 
Quinquilláns o Venres 13. 

Arnoi.a 
•TEATRO 

MANO LADAS 
É á obra que porá en cena 
Tanxarina Títeres este 
Venres 13. 

B.etanz.os 
• EXPOSICIÓN$ 

AUGAFORTES 
De Valentin Kovatchev 
que podermos contemplar 
durate este mes na Centro 

- Internacional da Estampa 
Contemporánea (Castro 2). 

Bue u 

•ACTOS 

EMBARCACIÓNS 
TRADICIONAIS 
V encontro de Embarcacións 
T radicionais, organizado ..t>Ola 
asociación Os Galos e o C:On-

cello, que ven tendo lugar na 
vila e do que ainda estamos a 
tempo de aproveitar, este Xo
ves 12 ás 21 h. na Casa da 
Cultura, a ~presentación do 
libro Madeira de Mar, de 
lñigo F.chenique; o Venres 
13, ente as 6 e as 8 do serán 
no pantalán da Pescadoria, 
farase a recepción das em
barcacións participantes e ás 
21 horas apresentarase o pro
grama do V Encontro de Em
barcacións T radicionais de 
Galiza, a celebrar do 23 ao 26 
de Agosto en Poio-Comba
rro; o Sábado 14, ás 12 e 14 
h, realizaranse a 1ª e 2ª man
gas, respectivamente, da re
gata de domas, e ás 21 h. na 
Casa da Cultura, poderemos 
escoitar a Ramón Rodríguez 
fular sobre os museus mari
ñeiros; e o Domingo 15, na 
praia da Banda do Ria ás 12, 
será a regata de gamelas. 
Ademais ternos exposicións 
de maquetas na sala Amália 
Dguez. Bua; na sala 10, Expo
rota dos golfiños: o patrimó
nio marítimo da Ga1iza pa
la Federación Galega pola 
Cultura Mariña; no pantalán 
da Pescadoira, fotografías so
bre o bote ·polbeiro. T amén 
obradoiro de manualida
des, do Sábado 14 ao Luns 
16, de 11:30 a 12:30, na sala 
10, construción de barcos con 
material reciclado. 

Bue u 
• EXPOSICIÓNS 

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

Caldas de Reis 
• EXPOSICIÓNS 

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

• FEIRAS 

Do VIÑO DE AUTOR 
O Sábado 14 na que ac
tuará Riki López (can
tahumor) e Le Punk (de
buxos animados) . 

Car hallo 
• EXPOSICIÓNS 

HUMOR 
Nos cafés Valle Inclán, 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 Pene. Hai traballos de 
autores de diversos países: 
China, Cuba, Bielorusia, 
Arxentina, Colombia ... 

• LEITURAS 

MANUEL MARIA 
Libro editado pala A.C. 
Xermolos de· Guitiriz, de 
máis de un cento de amigos, 
que se presenta o Venres 13 
ás 21 horas na Asociación 
Cultural Lumieira coa pre
senza Manuel Maria, Xo
án Fraga, Miguel Mato 
Fondo e Afonso Blanco. 

Cede ira 
•MÚSICA 

HABANEIRAS 
Festival no que actuará a 
coral Virxe do mar, o 
Y emes 20 na lgrexa Parro
quial ás 21 h. 

Cervo 
• EXPOSICIÓNS 

CARTACES 
DE CINEMA CUBANOS 
Na "Casa-da Administra
'ción" de Sargadelos, organiza
da pola Cátedra de Cultura 
Cubana da Universidade de 
Santiago e que abranxe de 
1964 a 1999. _Poderémola 
contemplar até finais de 
Agosto tendo a posibilidade 
de disfrutar da proxección de 
películas cubanas na mesma 
sala, como Lucia (Humber
to Solás, 1968), onde tres 
mulleres protagonizan tres 
cantos de amor en épocas di
fé~entes, claves no desenvol
vimento de Cuba e das suas 
loitas; Memoria de subde
sarrollo (Tomás Gutiérrez 
Alea, 1968), no que a trans-

formación dun país subde
senvolvido, con problemas 
de urxente solución, deixan 
nun segundo plano os pro
blema da cultura; Retrato de 
Teresa (Pastor Vega, 1979), 
as contradicións do matrimó
nio cubano, a persisténcia do 
machismo e os atrancos á re
alización da muller; Plaff o 
demasiado miedo a la vida 
Quan Carlos Tabío, 1988), 
película vital e desalienante 
que sintetiza, como poucos, o 
espírito da idiosincrásia 
crioula; Adorables menti
ras ( Gerardo Chijona, 
1991), visión crítica da reali
dade desde posturas revolu
cionárias que rexeitan o mo
nolítico e o homoxeneizado. 

A Coruña 
•CINEMA 

A SOLAS CONTIGO 
No CGAI poderemos ver 
esta fita de Eduardo 
Campoy (1990) o Xoves 
12 ás 20:15 h. onde actúan, 
entre outros, Victoria 
Abril e Juan Echanove . 
Entrada de balde. 

• EXPOSICIÓNS 

UN SÉCULO 
DE HISTÓRIA 
O museu de Belas Artes aco
lle un cento de fotografías 
que refliten a vida española 
desde hai cen anos a través 
da imaxe. Despois de estar a 
mostra no Reina Sofía che
gan a Galiza con traballos 
de López-Modéjar, Manuel 
Santos, Virxílio Viéitez, 
Manuel Ferrol, ou roáis ac
tuais como Koldo Chamo
rro, Xurxo Lobato ou Cris
tina García Rodero. Cene
rarios, costumes e protago
nistas dun século en imaxes. 

BIENAL UNIÓN-PENOSA 
Case cento e medio de 
obras, entre pinturas, escul
turas, fotografía, instalacións 
e montaxes, participan nesta 
sexta edición da Bienal de 
Unión-Fenosa que poder
mos ollar na Estación Maríti
ma. Xurxo Lobato, Din 
Matamoro, Tatiana Medal, 
Manuel Patinha, Mª do 

Carme Chacón, Y o landa 
Ferrer, Amad!!o Gabino, 
Antonio Galán, Ana W G. 
Pan, Darlo Álvarez Basso, 
Pedro Muiño, Guillermo 
A ymerich ou os irmáns Xo
án e Salvador Cidrás figuran 
entre os escolmados. 

MISHUO MIURA 
Xaponés residente no Esta
do, fo¡ o encarregado de diri
xir o taller Pablo Piccasso do 
pasado ano e que inaugura 
unha mostra da sua pintura 
nunha das salas do Museu 
Unión-Penosa o Luns 16. 

A ARTE DO GRAVAOO 
FLAMENCO E 
HOLANDÉS DO S. XVI 
Dos fondos da Biblioteca Na
cional, podermos contempla
la na aula socio-cultural Mé
dico Rodríguez de Cabca Ga
licia até o 15 de Setembro. 

J OAM BERRIDE 
A biblioteca M . González 
Garcés acolle a mostra <leste 
pintor titulada V eleiros das es
trelas, escolma da sua última 
produción, de temática varia
da e inspirada na vida cotiá. 
Cores suaves e naturais que 
destacan por riba de liñas e 
grafismo.s. Até o 19 de Xullo. 

A FOTOGRAFIA 
DE ALFRED STIEGLITZ 
Co subtítulo de O legado de 
Georgia O'Keeffe, a Funda
ción Barrié apresenta esta 
mostra, organizada polo mu
seu internacional de fonogra
fia e cinema George Eastman 

House de New York co apoio 
de Kodak. Reune 11 O foto
grafias do ar~ista ( 1864-
1946), considerado como un
ha das forzas culturais máis 
importantes do século XX nos 
EE UU. As obras, a meiran
de parte doadas pala sua viú
va, destacan os seus primeiros 
traballos en Europa, as lumi
nosas paisaxes do lago Geor
ge, os rañaceos de New York, 
retratos da sua muUer, viaxes 
a Europa ... Na Fundación 
Barrié até o 12 de Agosto. 

WILDLIFE 
PHOTOGRAPHER OF 
THE YEAR 2000 
Até o 31 de Decembro pode
remos ollar esta mostra na 
Casa das Ciéncias, froito do 
concurso roáis prestixioso de 
fotografia da natureza que 
existe no mundo que organiza 
o British Museum e a BBC 
Wildlife . A colección amasa 
os principais prémios e as me
llares imaxes de cada sección, 
ademais dun audio visual. 

•MÚSICA 

TRISTÁNS 
Grupo vocal a cappella, na
do nunha das ultranoites da 
Nasa de Santiago, formado 
por Ánxeles Lago, soprano; 
T erela Gradia, mezzosopra
no; Patrícia de Lorenzo , 
contralto e actriz; Xosé Va
amonde, tenor; e Ramón 
Bermejo, babeo e 12 prémio 
do Festival de Jazz de Get
xo. A color vocal da forma
ción abranxe un amplo re-

OgNpo 
vocal a 
cappella 
Os Tristáns 
estarán na 
sala 
Mardigras 
da CORUÑA 
este 
Venres 13. 

tóns que ttafican con drogas. 
Intriga con Vigo como fundo. 
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Noa. 

Nada en Israel pasou grande parte 
da sua vida en New York, e reco
ñece influéncias de Simon, Joni 
Mitchel ou Cohen. A popular 
cantante apresentará o seu disco 
Touches Blue, con textos en in
glés, hebreo e yemeni, este Xoves 
12 no Pazo da Ópera da CORU
ÑA, o Venres 13 no C.C. Caixa
nova de VIGO.• 

A Trova 
Camagüeya, 

na imaxe, 
na toca nas 

PONTES o 
Domingo 22. 

xisto que vai desde o operís
tico ao heavy e con particu
laridades cénicas que fan da 
sua proposta unha das máis 
orixinais dos últimos anos. 
No Mardigras o Venres 13 
ás 22:20 h. por 500 pelas. 

FESTlVAL 
INTERNACIONAL 
O Xoves 12 no teatro Ro
salia as 21 h . Neopercu
sión. O prezo das entradas 
osci la entre as 1.000 e as 
3.000 pta. Máis informa
ción no telf. 981 574 395. 

ERO RAMAZZOTTI 
E tamén Beck, dentro da 
programación da consel !aria 
de Cultura Viva o Milénio, 
este Xoves 14 no Coliseum. 

NEIL YOUNG 
Con Biagio como invitado 
que estarán no Coliseum o 
Domingo 15 a partir das 22 
h. dentro da programación 
da consellaria de Cultura Vi-
va o Milénio. Entradas adian
tadas por 2.650, 3.000 na bi
lleteira o dia do concerto. 

Laltn 
•TEATRO 

Os QUINQUILLÁNS 
Representarán a obra A 
Noite o vindeiro Xoves 19. 

Laxe 
•TEATRO 

ANOITE 
Obra que representarán Os 
Quinquilláns o Sábado 14. 

Lugo 
• EXPOSICIÓN$ 

Os ALBORES 
DA EsPAÑA MODERNA 
O obradoiro e arquivo de 
documenación musical do 
Centro de Artesania e Deseño 
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 estabelecidos para 
criar unha cerámica libre, no
va e dun inmeso poder de su
xestión. No Centro de Artescv 
nia de Deseño de Galiz¡¡. 

M.era 
•MÚSICA 

XUNT ANZA DE CORAIS 
O Sábado 14 a coral poli-

fónica da vila actuará no 
Parque da Laguna ás 20 h. 

Mond.oñed.o 
•TEATRO 

Os QuINQUILLÁNS 
Representarán a obra A 
Noite o Domingo 15. 

Noia 
•TEATRO 

SEISDEDOS 
Estarán o Sábado 14 e Do
mingo 15 na vila para re
presentar a obra O cego 
dos Monifates. 

Ourense 
• EXPOSICIÓNS 

CDNSECUENOAS. 
l-IIsroRrErA ARGINTINA 
A Casa da Xuventude aco
lle, até o 15 de Xullo, den
tro da programación prévia 
á realización das Xornadas 
de Banda Desañada, as 
mostras Certamen de 
Cómic e Ilustración In
juve 2000 e Consecuencia 
- Historieta Argentina, am
bas organizadas polo lnju
ve. A primeira é unha olla
da aos traballos escolma
dos do coñecidio certarne 
estatal do lnjuve e a se
gunda, comisariada por Fe
lipe Henández Cava, pre
tende ser un fresco de al
gunhas da voces máis per
soais da arxentina, con au
tores que tiñan entre 6 e 
30 anos cando a ditadura 
chegou ao seu fin. 

XABlER MARTIN 
Ten unha mostra das suas 
obras no Ateneu até o 18 
de Xullo. 

ANTÓN FAILDE 
No Edificio Sime6n, na Sa
la de Exposicións Caixano
va e na Escola de Artes hai 
unha exposición homena
xe á obra <leste artista. 

FERNANDO ALMUIÑA 
Mostra as suas pinturas na 
galería Estudio 34. Bea Yo
rell ten as suas pinturas col
gadas no café Cabanillas. Fé
lix Durán ten as suas pintu
ras no café Isaac. Rosa 
Camba os seus óleos na 
Asoeiación Morea. Javier Pé
rez ten unhas tallas en ma
deira no café Cátedra. Buci· 
ños ten esculturas no Museu 
Municipal. Dolores Gálvez 
ten a sua obra no Ateneu. 
Xúlio Villariño ten as suas 
fotografias en Caixa Galicia. 

As Pontes 
•MÚSICA 

LA TROVA 
CAMAGÜEYANA 
O Domingo 22 van levar a 
sua música até este munici
pio coruñés. 

RUXE RUXE 
A banda de rock galego es
tará na vila o Martes 21. 

Ponteve,d.ra 
•CINEMA 

CONTRA 
O IMPÉRIO DO CRIME 
O Xoves 18 o cine clube 
proxecta esta fita de Wi
llian Keighley (EE UU, 
1935), un dos clásicos do 
xénero dos gansters. Ha
berá unha sesión ás 20:45 
e outra ás 22: 15 h. en VO
SE. no espazo para a cultu
ra de Caja Madrid (pza/ 
Sta. Maria). Información 
en www.cineclubponteve
dra.com 

• EXPOSICIÓNS 

ANTÓN Mouzo 
No espazo para a arte de 
Caja Madrid podemos ollar a 
mostra que nos oferece titu
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 Xullo. 

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

BALEIRO EsPESO 
Mostra colectiva na galeria 
Sargcu.lel.os. 

IGNE ÁLVAREZ 
MARTÍNEZ 
En La Petite Galerie de T eo po
demos ollar as suas pinturas. 

JUAN LUIS LóPEZ 
(Compostela 1894-1988). A 
pintura deste galego é im
portante posto que amosa 
unha tipoloxia e costumes 
que desaparecen. Estetica
mente fiel ao seu tempo, na 
última etapa da sua vida cul
tivou unha paisaxe de factu
ra moito máis solta, de clara 
ascendéncia impresionista, 
onde están alguns dos mello
res exemplos da sua longa 
andadura. Nas salas de expo
sicións Praza de S. Xosé e 
Gagos de Mendoza de Cai
xanova até. 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. 

•MÚSICA 

FESTIVAL 
INTERNACIONAL 
O Martes 1 7 contaremos 
coa actuación de The 
Scholars Baroque, inter
pretand() Acis e Galatea, 
pastoral cénica de Haen
del, no Auditório ás 21 h. 
O prezo das entradas ronda 
entre as 1.000 e as 3 .000 
pta. e poden mercarse a 
través do telf. 902 488 488. 

•TEATRO 

Os QuINQUILLÁNS 
Representarán a obra Gu· 
Uiver o Mércores 18. 

Po. ~t·o d:o Son .';/' .J.¡.. . .:-' .• .· ~ .• ~ .•... 

•TEATRO 

MONSTRUADAS 
Obra que será representada 
por Falcatrua o Domingo 15. 

Redondela 
• EXPOSICIÓNS 

DEBUXAME UN CONTO 
Mostra que poderemos con
templar no Multiusos da 
Xunqueira até o 15 <leste mes. 

•MÚSICA 

CLUNIA]AZZ 
Van estar na Praza da To· 
rre o Sábado 14. 

•TEATRO 

A NOITE 
Os Quinquilláns van ce
n if icala na Alameda de 
Chapela o Sábado 21. 

S C•h A an. · .. 1. .ra.n 
•MÚSICA 

PASARRUAS 
O Luns 16 a Banda de 

Música de Antas estará ás 
12 da mañá na vila. 

Salvaterra 
•ACTOS 

EMIGRACIÓN 
A asociación viciñal e cultu
ral "San Xoán de Fomelos" 
realiza, desde hai cinco anos, 
un ciclo de mostras denomi
nadas xenericamente Recu
perando as Nosas Raíces e que 
nestá ocasión está adicada á 
emigración. Poderase visitar 
todos o fins de semana (Sá
bado en horário de tarde e 
Domingos de mañá e tarde) 
nos locais da Casa Parroquial 
de Fornelos, até o 5 de 
Agosto. Fotografías, cartas, 
postais e demais obxectos, 
tanto os que os emigrantes 
utilizaron para marchar co
mo os que trouxeron das te
rras a onde emigraron, for
l.Tlª11 parte da mostra. 

Sa.nta Comba 
•MÚSICA 

ZEN ZAR 
Volta á carga cos concertos 
de apresentación do seu 
novo disco "T ovo vai ben" 
este Sábado 14 no pub Boss 
a partir da 1 da madrugada. 

Santiago 
•CINEMA 

CINEMA f VÍDEO f 
DIXITAL 
Ciclo organizado polo 
CGAI no Salón Teatro ás 
22 h., até o 26 de Xullo. O 
Xoves 12, The King is ali
ve-Dogme # 4 (Kristian 
Levring, 2000); o Venres 
13 e Luns 16 La vierge 
des tueurs (Barbet Schro
eder, 2000); o Venres 20 
teremos Nátionale 7 (Jean 
Pierre Sinapi, 2000); e pa
ra rematar o Martes 24 e 
Xoves 26 a fita La espalda 
de Dios de Pablo Llorca. 

29 -
~º ~~ 
o UJ zc 
~g 
~ => 
o- >< 
OI UJ zc 

N 

Continua no 
Centro Galego 
JeArte 
Contemporánea 
ele SANTIAGO 
a moslra de 
Jorge Castillo, 
da que ollamos 
un lenzo á 
esquerda. 
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• EXPOSICIÓNS 

Os TRABALLOS 
ARTESÁNS NO CASTRO 
DE VILAOONGA 
No Museu do Povo Galego 
até finais de Xullo, fai un per
corrido pola etnografia e a h.is
tória a través da; traballa> ar
tesáns que os habitantes do 
Castro de Viladonga pratica
ban: metal, ouriveria, carpin
taria, cerámica, tecido, cesta
ria, coiro, pel ou pedra. Ade
mais neste mesmo lugar pode
ma> contemplar a ma>tra Pa· 
tronato do Museu do Povo 
Galego. Vmtecinco anos de 
labor, do 16 ao 28 de Xullo; e 
Orcajo, do 3 a 31 de Aga>to. 
Os grupos ou colectivex:; inte
resados en participar poden 
porse en contacto co Departa
mento Educativo do museu. 

PROCESALIA 2001 
Arte Contemporánea, co
niisariada por Eduardo Va
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 Valiña e A últi· 
ma pel de Monse Cea. 

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

Cris.tina Pato 
A gaiteira leva a música do seu disco 
por todos os recunchos do país, e de fo
ra. O Venres 13 terémola no Campo da 
Festa de MEIRÁS; o Sábado 14 en 
CULLEREDO; o Sábado 21 no Campo 
da Féira de SANTA COMBA (A Co
ruña) ás O h; o Xoves 26 no Recinto 
Feiral de CABANILLAS DEL CAM .. 
PO (Guadalajara), ás 23:30; o Venres 
2 7 no Félix Rock de PONTEVEDRA; e 
o Sábado 28 en VILLANUEV A DE 
LA VERA (Cáceres).t 

JUAN TORRES 
Este sevillano é a primeira 
vez que expón individual
mente no noso país e faino 
na galetj.a José Lorenzo coa 
mostra Ambitos y Luces: re
tratos persoais de emocións e 
ambientes que logra a través 
da lll!i e da cor, do oontraste 
entre 9 clásico e o moderno, 
criando unha atmósfera in
temporal; figuras, paisaxes e 
ambientes impregnados de 
morriña. Até o 14 de Xullo. 

JORGE CASTILLO 
Exposición retrospectiva 

F .t.. • d M"' .. es 1va1s e -us1ca 

O .... rtiguetra 

Convoca.tórias 
XORNADAS DE VERÁN 
DE ÜALIZA NOVA 
Galiza Nova organizaas, desta volta, na 
comarca de Ferrolterra do Venres 13 ao· 
Domingo 15 de Xullo. Comezarán cun
ha recepción no Concello de Ferrol e 
un roterio poló património desafectado 
dependente do Ministerj.o de Defensa. 
Esa mesma tarde, ademáis doutras acti
vidades, haberá unha cea e concertos. 
Para o Sábado hai unha viaxe en. lan
cha a Mugardos e percorrido a pé polo 
Castelo de Palma, Mosteiro Faro e as 
Baterías, é despois dunha comida no 
Castelo de San Felipe haberá unha tar
de de esparexamento na praia de ,Priori
ños xunto á Lagoa de Doniños. E ás 22 
h. sairá un bus para o Festival de Orti
gueira que volverá de madrugada ao 
acampamento. O Domingo 15 visita
ranse os arsenais e farase un acto reivin
dicativo en Declaración do Património 
da Humanidade. Haberá despois un 
xantar de despedida coa presenza do 
Alcalde. Para desprazarse até Ferro! sai
rán autobuses desde todo o país e a es
táncia será en acampamento na cidade. 
Máis información e inscripcións no telf. 
981 553 526 ou www.galizanova.org. 

PRÉMIOS XUVENIS RUA NOVA 
Caixa Galicia organiza este prémio de 

adicada a este pontevedrés 
no CGAC. Selección de 
medio cento de pezas, da
tadas entre 1959 e 2001, 
que pretende oferecernos 
un repaso pola obra pictó
rica e escultórica dun dos 
artistas de orixe galega 
roáis intemacionais da no
sa época. A mostra; comi
sariada por Kosme de Bara
ñano estará aberta até o 2 
de Setembro. 

ÜN BERRO CONTRA 

narracións xuvenis no que a mocidade 
que non teña cumplido os 18 antes .do 
2 de Abril de 2002 poderá participar 
con traballos en galego ou español. A 
extensión mínima será de 25 follas e a 
máxima de 125 mecanografados a do
bre espazo. Hai que apresentalos por 
_quintuplicado, facendo constar os da
dos persoais e entregando tamén copia 
do DNI, antes do 1 de Marzo de 2002. 
Haberá un prémio de 250.000 pta. e 
un accésit por idioma. Os dous accésit 
serán publicados na colección Nova 
33 en colaboración con Ir Indo Edi
cións. Para roáis información ou para 
enviar Ós traballos dirixirse á Bibliote
ca Nova 33, r/ Nova 33, 2º, 1570, 
Compostela ou ao Apdo. Correos 63 7, 
15780, Compostela. Tamén vos po
dedes dirixir a calquer oficina de Cai
xa Galicia ou chamar ao 981584436. 

I Ecoxooos 
Co obxectivo de redescubrir a cidade 
e achegarse á natureza, v,ai ter lugar en 
Ferro! este encontro. E unha proba 
PSlr equipas, que terá lugar do 20 ao 
22 de Xullo, na que se combinan acti
vidades no espazo rural e no urbano, 
sempre dentro do termo municipal. 
Para participar hai que xuntar un gru
po de cinco particiJ?antes entre os que 

hai que nomear un capitán, non hai 
límite de idade e a cuota por equipa é 
de 5.000 pta. que se formalizará no 
telf. 981 313 239, fax 981 325 625 ou 
dirixíndose a: AFDPT, Avda. Viveifo 
25, 22

, 15403 Ferro!. Os participantes 
inscritos teñen que se dirixir o 20 de 
Xullo ao cámping As Cabezas co ma
terial necesário para acampar así co
mo para realizar as actividades depor
tivas. A cuota de inscrición cubre o 
resto dos gastos: comidas, translados, 
acampamento, etc. Tamén teñen a 
obriga de levar distintivos por equipa 
e recoméndase informarse sobre Fe
rroL O prazo remata o 13 de Xullo. 

TALLERES NO CGAC 
O servizo pedagóxico do centro com
postelán organiza os Talleres de Lecer, 
actividade parella ás exposicións ac
tuais, visitas guiadas e outras activida
des complementares. Os obradoiros 
vanse celebrar do 10 de Xullo ao 24 de 
Agosto e serán para "todos os públicos" 
para achegarse, de xeito prático, a con
ceptos relacionados coas manifestacións 
artísticas contemporáneas. O obradoiro 
para os máis cativos terá lugar o 10 de 
Agosto (3 a 6 anos); para os de 6 a 10 
será do 10 ao 13 de Xullo, 31 de Xullo a 
3 de Agosto ou do 7 ao 9 de Agosto; 

para os mozos de 11 a 14 anos o CGAC 
abre as portas do 1 7 ao 20 de Xullo ou 
do 31 ao 3 de Agosto; a quenda dos 
adultos (18 en <liante) vai do 21 ao 24 
de Agosto. Estas actividades son de bal
de e para inscribirse hai que chamar en 
horário de mañá ao 981546630/31. 

l CERT AME GALEGO 
DE POEMAS SMS 
Xanela da Cultura, un portal de pro
postas culturais auspiciado pola Fun
dación Observatório Urbano do Eixo 
Atlántico, organiza este certame que 
se basea nun realizado polo xomal bri
tánico The Guardian. Poden participar 
todas as persoas que o desexen con 
criacións que envien ao 620 976 379 
ou desde www.xaneladacultura.com. 
Os versos, ao estilo dos haíkus xapone
ses, vanse ir publicando nesta páxina 
electrónica cada semana. Entregaran
se catro prémios: un motorola VlOO, 
dous paquetes de libros Xerais e un 
prémio do público dotado con guias 
de recursos de intemet de Xanela. A 
páxina tamén vai ir publicando mi
crorelatos de Rosa Aneiros, Anxos 
Sumai, Cadaval, Juregufzar, etc. que 
posteriormente serán publicados xun
to cos finalistas SMS nun volume de 
edicións Xerais. • 

Pedro de Llano e coordena
da por Plácido Lizancos. 

PETER WÜTHRICH 
O CGAC acolle, até o 15 
de Xullo, a primeira exposi
ción no Estado do suízo, que 
inclue unha retro.spectiva de 
instalacións inéditas realiza
das para a mostra e con rela
ción co próprio ediffcio. 
Pintor, escultor e fotógrafo, 
usa os libros como matéria 

· prima para construir ou 
arremedar obxectos e paisa
x es. As solucións de ton 
post-miminal adquiren un
ha configuración pictórica 
nese xogo cromático. 

• LEmJRAS 

A INTOLERÁNCIA 
Organizada polo Concello, 
Asociación Galega de Es
tudos Sociais e o Museu 
do Povo Galego, que é on
de podemos ollala, naceu 
do colectivo catalán Un 
crit contra la intolerancia no 
marco da campaña euro
pea da xuventude contra o 
racismo, a xenofóbia., o 
antisemitismo e a intole
ráncia. Un berro a pral da 
diversidade, polo respeto 
ao diferente e a toleráncia 
de todos. 

O grupo escocés Capercaillie toca no Festival Folc da Quintana ele Santiago o Domingo 22. 

EL TIRQO DE GAI.1EGCS 
Libro editado pola Secretaria 
Xeral de Relaci6ns coos Co
munidades Galegas do Exte
rior da Xunta, que será apre
sentado o Mércores 18 de 
Xullo no Salón Cultural do 
Centro Comercial Composte; 
la (Restollal 50) ás 18 h. 

RAUL MOREIRAS 
Mostra fotográfica do ga
nador do III prémio do 
certame Outono Fotográfi
co 97, no restaurante Re
pública (República Arxen
tina 5). 

lAQUEL~E LAMBA & 
PlCASSO 
O Paza de Bendaña, sede da 
Fundación Granel!, acolle 
sendas mbstras sobre estes 
dous grandes pintores e ami
gos que xa forman parte da· 
história universal da pintu
ra. Cos títulos de PTÍmmlera 
a pesar de todo e O canto 
dos corpos, respectivamen
te, chega a Compostela a 

pintura da roáis alta calida
de . A mostra de Picasso 
componse dun total de 30 
obras e poderemola contem
plar 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 tlintecinco arquipec
turas é o título da mostra 

que poderemos coñecer, até 
o 29 de Xullo, no Audit6rio 
de Galizp. ate o 29 de Xullo, 
adicada á obra deste criador, 
considerada por moitos co
mo a roáis importante con
tribución realizada á arqui
tectura donoso tempo. Or
ganizada pola Fundación Bar 
rrié en colaboración coa 
ETS de Arquitectura da Co
ruña, está comisariada por 

•MÚSICA 

MúSICAS DÓMUNOO 
O Concello organiza este 
festival, o Domingo 22 na 
Praza da Quintana, ás 22 
h., no que actuarán os ga; 

Plen.ilu.nio do, no que por agora están confirmadas 
as seguintes actuacións: para a primeira 
xomada Papa Roach, Stone Temple 
Pilots, Queens of the Stone Age, 
Alien Ant Fann. O cabeza de cartaz 
do dia seguinte é o grupo Morcheeba, 
seguido de Backyard B¡¡hies, The 
Gift, Radio Macau e Goldfioger. No 
dia 18, o ex Pixies Frank Black, 3 
Doors Down e The Wraygunn. 

Do Suloeste 

O festival internacional do mundo 
celta regresa do Venres 13 ·ªº Do
mingo 15 de Xullo. Dous cenários, 
un para os artistas wnsa~dos· e ou
tro, o Runas, para os artistas noveis, 
onde estarán nomes imprescindíbeis 
coma Mercedes Peón, Luar na 
Lubre, Na Lua, Fia na Roca:, 
acompañando a unha escolma do 
roáis representativo do folc interna
cional, entre eles a acordeonista ir
land~a Sharon Shannon, os hún
garos Kalman Balogh & Gypsy 
Cymballn Band, os suecos Vasen 
ou o colectivo de fusión quebequés 
La Bottine Souriante, os bascos de 
Oskorri, os asturianos Tejedor, os 
madrileños La Bruja Gata ... Todas 
as actuacións son gratuítas, e dispa
rase de lugar de acampada libre. O 
cenário de Runas comezará as se
sións cara as 18:30 para pasar logo a 
acción o cen~o principal relevado 
xa na madrugada por sesións de djs 
con propostas de músiéa étnica. 
Máis información na páxina electró
nica: www .festivaldeortiguéira.com. 

O grupo focl asturián Tejedor participa ~o Festival de Ortigueira. , 

Folc en Camargo (Cantábria), que se 
celebrará o Venres 13 e Sábado 14 de 
Xullo nas campas do parque da Punta 
de Parayas (Maliañ0-Camargo), con 
zona de acampame:rito e aparcamen
to de balde. Os grupos que van actuar 
o primeiro dia son: Rafa e Javi, cán
tabros eles que tocarán a gaita e o 
tambor facendo pasaruas; e a aparti
res das 22:00 os cántabros Astilla de 
Palu e Saltabardales, os asturianos 
Corquieu e Asturiana Mining 
Company. O segundo dia, antes do 
concerto a partires das 21 h., Julia e 
Roberto, cantabros que tocarán a 
gaita e o · tambor, ~iguel 
Cadavieco, o chaval de Puenti Arci 
(ravelista cántabro), e a partir das 23 
h . Cambera'l Cierzu, Luétiga, e 
Xéliga. Máis información na páxina 
electrónica: www.prau/sagum.htlm. 

Do Venres 10 ao Domingo 12 de 
Agosto na vila portuguesa de Zambu
jeira do Mar. O primeiro día teremos 
as actuacións de Placebo, PJ Har· 
vey; Stereo MC's, Goldfrapp e 
Sneaker Pimps. Ao dia seguinte, 
UB40, Dreadzone, Zero 7, K's 
Choice e Jorge Palma. ~· como fin 
de festa os brasileiros Sepultura, Di
vine Comedy, Flaming Lips e os 
irlandeses Ash. Para os que cheguen 
cedo ao festival, é dicer, o dia 2 de 
Agosto haberá un Beach Pany, ou se
xa, unha típica festa na praia con 
música de Ruy Varg8;8, Thievery 
Corporation eJohn Caeter.+ 

Vilar d.e Mouros. 
Música, cinema, multimédia, teatro, 
dama, xogos e feiras do Venres 13 
ao Domingo 15, coas seguintes ac-

,, tuacións: o Venres l3 Neil Young 
and Crazy Home, Beck, Cla, Lu
lu Blind. O Sábado 14 Ben Har
per and The Innocent Criminals, 
Asian Dub Foundation, Fanto
mas e Sérgio Godinho. O Domin-

go 15 Xutos & Pontapés, Mega
deth, Hellacopters, Blind: Zero. 
Ademais Cool Dance con 4f s. O 
prezo da entrada para un só di~ custa 
5.000 escudos, e para os tres, ¡7.500. 
Venda de billetes en Multibanco, 
Ticketline, tendas Fnac, ABEP, Al
valade, www.clix.pt, O Corte ;inglés. 

Máis información 'no telf. 800 932 
001, ou na páxina electrónica: 
www.superbock.pt. 

Paredes de Coura 
lli Xoves 16 ao Sábado 18 de Agm.o 
cun camiz hl&anQ! amplo e equilibra-
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ARede 

legos Luar na Lubre, os 
escoceses Capercaille e os 
senegaleses Cheiku lú. 

FESTIVAL 
INTERNACIONAL 
O Xoves 12 no Cemiterio de 
San Domingos de Bonaval, ás 
22 h. Harlem Gospel 
Choir, gospel e espirituais 
tradicionais. O Venres 13, 
no Audit.6rio de Galiza., ás 21 
h. recital de piano da man de 
Bella Davidovich. O Luns 
16, na Praz11, da Quintana ás 
22 h. actuará a Deutsches 
Kammerorchester, baixo a 
dirección de Saulius Son
deckis, e con Ulf Ht>elscher 
ao violín. O Martes 17, no 
Audit.6rio de Galiza, ás 21 h. 
Alterna Opera e a English 
Chamber Orchestra, que 
interpretarán La Scala di seta 
de Rossini. O Mércores 18, 
ás 21 h . na lgrexa de S. Fran
cisco The Scholars Baro· 
que, interpretarán Acis e 
Galatea, pastoral cénica de 
Haendel. O Xoves 19, no 
Claustro de S. Martiño Pin& 
rio, ás 21 h. actuará Guido 
Balestracci e L'Ensemble 
L' Amoroso. Remata xa o 
Venres 20 no Audit6rio de 
Galiza ás 21 h. coa actuación 
da Real Filharmonia de 
Gali2:a, baixo a dirección de 
G loria Isabel Ramos e con 
Ignacio Nores á guitarra. O 
prezo das entradas ronda en
tre as 1.000 e as 4.000 pta. e 
a oficina e venda de locali
dades están na ruado Hórreo 
61. Teléf. 981 557 174. 

CAMERATA VIGUESA 
O Sábado 14 estarán na 
aula sócio-culrural de Cai
xa Galicia, ás 20:30. 

ACONTRAFIO 
www.acontrafio.com 

Meio de comwiicación de carácter críti
co en liña. lnclue ección de nova de 
Galiza, opinión, traballo monográfico , 
seccións temáticas e notícias e reporta
xe culturaís. t 

Tri ves 
• EXPOSICIÓNS 

XERACIÓN DO 2000 
A promoción universitária 
de Belas Artes de Ponteve
dra realiza unha mostra con
xunta, case corenta criado
res, que adicaron cinco anos 
á aprendizaxe da constru
ción da imaxe e das suas 
complexas linguaxes entre
cruzadas. No C.C. Terra de 
Trives até o 15 de Xullo. 

•MÚSICA 

MUGARDOS 
O Domingo 15 darán un 
concerto na Praza do Relo
xo ás 23 h. 

•TEATRO 

ÜTELO 
Produccións Librescena 
cenifica esta obra o Domin
go 22 na Casa da Cultura. 

•ACTOS 

ÜN RIO DE CUL TÚRA 
Denominación xenérica da 

programación cultural do 
Concello para Xullo e 
Agosto. Este Venres 13 po
deremos ollar a fita Chic
ken Rún /Evasión na gran
xa ás 22:30 na Alameda; e o 
Sábado 14 disfrutaremos do 
teatro de Sarabela que ceni
ficará Romance de Micomi
cón e Adelaha ás 22:30 na 
Praza de San Fernando. 

Vigo 
•CINEMA 

A FUGA DE LOGAN 
Fita dirixida por Michael 
Anderson (1976), vai ser 
proxectada o Xoves 19 polo 
colectivo Nemo no café Uf 
(ruado Pracer 19) ás 21:30. 

• CONFERÉNCIAS 

EsENCIAS FLORAJS 
DE BACH 
Maria Núñe:t va,i falar so
bre este tema o Xoves 12 na 
Cava dos ratos ás 20:30 h. 

• EXPOSICIÓNS 

PINTURA-EscuL TURA 
Mostra colect iva na galería 
Ad Hoc (García Barbón 
71) até finais de mes . 

PEDRO Drz ANTELO 
Até o Sábado 14 ternos un
ha mostra da sua pintura 
no Real Clube Náutico. 

BEA TRlZ FERNÁNDEZ 
Licenciada en Belas Artes pe
la Universidade de Salaman
ca, nada en Aranda de Duero 
(Burgos) no 72 e con abun
dantes exposicións e prémios 
na sua corta traxectória, mos
tra a sua pintura na galeria 
Visual até o 25 de Xullo. 

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

CARLOS ALCOLEA 
Mostra a sua obra na gale
ría VGO até o 13 de Xullo. 

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

EMfDIO ÜUERREIRO: 
100 ANOS DE HISTÓRIA 
Na Casa Galega da Cultura 
podemos atapar esta mos
tra até o 30 de Xullo. 

VISIÓNS FRONTEIRIZAS 
DA NOVA FOTOGRAFIA 
Refírese á fotografía galega, e 
é unha mostra artellada polo 
Centro Galego de Artes da 
Imaxe con máis de cincuen
ta obras que representan as 
últimas tendéncias no país. 
Con obras de Xoán Anleo, 
Vicente Blanco/Salvador 
Cidrás, Vari Caramés, To
no Carbajo, Catos Nieto, 
SimónPacheco, Alberto 
V arela Ferreiro e Manuel 
Vilariño, podémola coñecer 
na Fundación Laxeiro até o 
15 deXullo. 

PERSOAS QUE 
ESTIVERON NA CADEA 
Mediante esta mostra trá
tase de arnosar as suas tes-

Anúncios de; balde 
• Oferecese condutor de furgoneta 
ou repartidor con experiéncia para 
toda Galiza. Manuel 616 354 911. 

• Vendo Enciclopédia da Arte Uni
versal "Summa Artls", de Espasa 
Calpe, completamente nova e cos to
mos platificados. Prezo e condicións de 
pagamento a convir. Telf. 600 717 628. 

• Turismo na Rlbeira Sacra. Alúga
se cas de dous andares e garaxe 
por tempadas, en Nogueira de Ra
muin. Telf. 986 376 022. 

• 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 caba
las en Vlgo. Telf. 639 446 271 (Mónica). 

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

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

• Santiagués de 30 anos, residente 
en Vigo, desexa coñecer mozas de 
idade semellante para amizade. 
Telf. 658 655 472. 

• Camisola coa legenda "Um outro 
mundo é possível" impressa a tres 
tintas sobre fundo de várias cores: 
azul, cinzento, castanho, verde ... Tal
has M, L, XL e XXL. Pre~o: 2.000 pta. 
gastos de envio incluidos (paquete 
azul de Correios con entrega a domi
cílio ). Encomendas a Funda~m 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 pers9as: 1 !! 
quincena de Xullo, 65.000 pta; 2ª quin
cena Agosto, 80.000 pta. Telf. 981 761 
1.$4 (de preferéncia pola noite). 

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

• Cursos de verán de ruso en Mos
cova, San Petersburgo e lrkutsk, en 
universidades e famílias, tamén en 
Vigo, organizados pala asociación 
Maximo Gorki. Información no telf. 
986 224 457 de 17 a 19:30 ou na R. 
Arxentina 17, 22 esqu .. 

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

• xa está á venda o cademo: "Ache
gamento a Segunda República en 
Ordes. Artigos, documentos orixinais, 
denúncias ... Por cen pesos máis gas
tos de envio. Pedidos a : AC "Obradoiro 
da Históri.a" 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
zo na web (www.lantania.com}. Xa 
está na internete a nova edición. 
Ademáis edicións antigas e foro . Ex
presa a tua opinión. 

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

• Vendo taberna-pub folc funcio
nando, a 5 Km. de Bueu, con casa 
de pedra restarurada con calefacción 
e amoblada, terreo de 500 m• 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 temas. Es-

tamos a prepara a publicación dun li
bro e vários recitais. Achégate ás reu
nións (Luns ás 22 h.) ou chama ao 
telf. 658 486 603 (Marga Espiñeira). 

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

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

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

•Vendo forno xlratório, para pana
daria ou confitaria, de catre 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 ou no móbil 686 732 242. 

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

• Véndese piso na Travesia ele Vigo 
(Vigo) de 11'1 rn2, todo exterior, alto, lu
minoso, 3 cuartos, 1 despacho, cociña 
nova, calefacción individual, garaxe e 
trasteiro. 18,6 millóns. Telf. 986 378 101. 

• A peña deportivista Pardo de Ce
la tén á venda camisolas, puchas ... 
coa simboloxia da equipa branquia
zul. Tamén- organizamos viaxes en 
auto-can:o a Riazor. Máis información · 
no próprio local social: Bar San Pe
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 
infonnación, apoio, servizo ~ videoteca 
e biblioteca, e capta sócios para o activis
mo ou simpatizantes nos telf. 981 144 
151e686 307 543, de 18 a20 h.etodo o 
dia respectivamente, ou no correo elec
trónico: milhomes53@latinmail.com+ 

temuñas e vivéncias. N a 
Cava dos ratos. 

•MÚSICA 

V·-1 ., 1.agarc:ta 
• EXPOSICIÓNS 

CLAMIDE 

Os Titirinautas da Estrada 
e Candelexas de Noia. As 
cenificacións terán lugar ás 
22 h . na Casa da Cultura, 
con entrada de balde. 

transformación da realida
de que se afasta da tradi
ción do squatting, é dicer, 
da mera ocupación dos es
pazos, tal como eles éxisten 
e en función dunha finali
dade específica. Até o 16 
de Setembro. 

AL TERNA ÓPERA 
Dentro do programa do 
Festival Internacional de 
Música ternos a sua >ctua
ción, o Xoves 19, La Scala 
di Seta baixo a dirección 
musical de Alexis Soriano. 
O prezo das entradas vai 
das 1.000 ás 3:000 pta. 

EL GATO 
Flamenco fusión na Cava 
dos ratos o Xoves 19 ás 2lh. 

THE BEACHBOYS & 
GLORIA GA YNOR 
Dentro da programación 
de Viva o Milénio, da con
sellaria de Cultura, o Sába
do 14 a partir das 21:30 no 
Parque de Castre/os. 

•TEATRO 

EGO 
Baixo o subtítulo de Monó
logo dun desgraciado 
máis ..• o teatro Ksilocos 
estará o Venres 13 ás 22:30 
h. na Cava dos ratos. 

Po LICIA 
É a obra que representará 
Ollomoltranvia o Martes 17. 

TE QUIERO, 
ERES PERFECTO ... 
YA TE CAMBIARÉ 
A compañía de Carme Co
nesa e Silvia Marsó vai re
presentar esta obra no C.C. 
Caixanova o X oves 19. 
Máis información no telf. 
986 110 500. 

O grupo de teatro celebra o 
seu vixésimo aniversário, 
entre outras actividades 
con unha mostra fotográfi
ca que recollerá imaxes das 
suas actuacións e o vestiá
rio das obras máis impor
tantes. Na Casa da Cultura 
até o 28 de Xullo. 

ALEXANDRE ÜTERO 
Na galería Sirio_Distint.o po
deremos atapar os seus gra
vados até o 31 de Xullo. 

•TEATRO 

CLAMIDE 
Até o 28 de Xullo o grupo 
orgarliza unha mostra teatral 
na que estrenarán duas obras 
novas e presentarán dous 
textos xá cenificados. Con
tarán coa participación de 

Porto 
• EXPOSICIÓNS 

SQUA TTERS I . 
ÜCUPA<;ÓES 
Reune proxectos de 43 ar
tistas xovens, cada un deles 
ocupando diversos espazos 
da cidade, entre eles a Casa 
Serralves, onde hai instala
das 16 obras. Esta iniciati
va xa tivera lugar en Rot
terdam, e moitos dos artis
tas volven participar nesta 
ocasión con obras disitin
tas adaptadas á própria ci
dade. Xurden asi modifica
dos e recontextualizados 
por toda a cidade, locais ou 
edifícios cunha vida pró
pria, nunha relación meta
fórica de apropriación e 

PELO PASSEIO DOS 
LIQUIDAMBARES 
Claes Oldenburg e Co
osje van Bruggen, auto
res da mostra, realizan en 
Serralves esta primeira ex
posicion de traballos para 
parques e xardins. Exposi
ción retrospectiva de de
buxos e maquetas que 
abarcan 40 anos de traba
llos, asi coma un conxunto 
de sete esculturas que van 
ficar instaladas no parque 
do museu. Até o 14 de 
Outubro. 

Lisboa 
• EXPOSICIÓNS 

SURREALISMO 
EN PORTUGAL 
Movimento de ruptura 
fronte a un modernismo tí
mido dos primeiros anos 
do século XX rasurado ás 
mans dun rexime castra
dor, este movimento ficará 
na história como modelo 
de vanguarda catalizador 
da produción artística das 
xeracións segufotes. Da
costa, Marcelino Vespe
reira, Femando de'· Aze
vedo, Jorge Vieira, Fer• 
nando Lopes, Cruzeiro 
Seixas, -son alguns dos 
moitos nemes que apare
cen nesta mostra. • 
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Gloria 
Gaynor, na 
fotografia, e 
The 
Beachboys 
tocan o 
Sábado 14 
no Parque 
de Costrelos 
de VIGO. 
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Á procura do libro vello 
Os especialistas recomendan paciéncia e coñecer o mercado para atapar as xoias 
-0- CARME VIDAL 

A própria história é a que en
carece un libro. Exemplares 
de autor, textos asinados ou li
bros que superaron a queima 
inquisitorial conforman as al
faias literárias de calquer co-

~ leccionista. Cantas menos có
pias, máis caros. O mercado 
de libros vellos en Galiza é ca
tivo pero no país hai tamén 
grandes coleccionistas con bi
bliotecas que contan con títu
los dos que non se pode ga
bar ningunha institución públi
ca. Son os que descubren tex
tos nunca coñecidos e tamén 
os que mercan verdadeiros 
tesauros a moi pouco prezo. 

Coleccionistas e buscadores de 
gangas. Os circuitos son distin-
tos e tamén os intereses pero, 
ás veces, os camiños se cru-
zan. O coleccionista é quen de 
procurar durante anos un libro 
que lle falta a sua valiosa biblio-
teca. O catálogo de José Villa-
mil e Castro do século XIX re-
colle uns 500 títulos adicados a 

""-. Galiza e hai no país quen bus-
cou cada un deles. Persoas 
que mesmo acariñan a idea de ... posuir algun dos poucos incu-
nábeis saidos de Monterrei ou 
Mondoñedo. Os escasos libros 
que se salvaron da queima no 
triénio liberal (1820-1823) son 
tamén as pezas que ansia cal-
quer bo coleccionista. A busca 
por librarias de vello ou na rede 
xa lles queda pequena e, antes 
ao contrário, son os próprios 
vendedores os que se dirixen a 
eles cada vez que no mercado 
aparece unha xoia bibliográfica. 

Guillermo Escrigas é da idea de 
que se buscas un libro, por moi 
difícil que sexa, sempre acaba - aparecendo_ Desde neno come-
zou a mercar libros vellos e, en-
tre as suas especialidades, está 
o ter adquirido exemplares ingle-
ses, alemanes ou franceses re-
feridos a Galiza que nunca che-
garon ao noso país. Houbo épo-
cas nas que Escrigas se fixo coa 
mellor biblioteca de tema ferro-
lán e tamén tivo o tempo no que 
procurou todo o publicado de es-
critoras galegas. Entre as rare-
zas, ten un libro editado en Méxi-
co no século XVIII titulado Gali-
cía, reino de Cristo Sacramenta-
do de Pascasio de Seguin que 
trata de demostrar a orixe galega. 
de Xesucristo. Outro libro "míti-- co" é un dos 25 exemplares que 
o libreiro Vindel publicou para 
anunciar a venda a comezos do 
pasado século do pergamiño co-
as cantigas de Martin Códax qu~ 
tiña atopado na capa dun libro. E 
o exemplo dunha peza moi bus-
cada a que non só a antigüidade 
lle dá o seu valor monetário. 

Os que máis se pagan son as 
"rarezas". Polos Seis poemas 
galegas de Federico Garcia Lor-

--
ca en edición de Nós de 1935 
pódense pagar 400.000 pesetas 
pero o proprietário terá na sua 
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biblioteca a única primeira edi-
ción que lle falta á própria Fun-
dación Garcia Larca. Os crité-
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Libros e revistas como estas son buscados polos coleccionistas e amantes das rarezas bibliográficas. 

rios que marcan os prezos son 
variados. Os libros de cociña 
antigos son dos máis prezados 
e os gravados implican tamén 
unha sobrecotización. O reco~ 
ñecemento de Rosalia de Cas
tro -dálle asimesmo un valor en
gadido. Por unha primeira edi
ción de Cantares Gallegos pó
dese estar a pagar 100.000 pe
setas pero ainda é posíbel ato
par unha primeira de Follas No
vas de La Habana por 25.000 . 

Os especialistas explican que 
para se introducir no mercado de 
vello "hai que saber". Se unha 
reedición recente de Otero Pe
drayo supera as 3_000 pesetas, 
a primeira edición de Galaxia pó
dese encontrar por cinco ou seis 
mil sen grandes dificuldades. Os 
libros editados no exílio galego 
ainda se podian mercar en Bue
nos Aires nos anos oitenta por 
vinte pesos. Exemplos dannos 
de que a paciéncia e o coñece
mento son as duas claves para 
conseguir bos exemplares a un 
prezo axeitado. 

O Valente que ninguén ten 

Xesus González Gómez é un fre
cuente visitador de librerías de 
vello en Barcelona. Non vai aos 
centros especializados senón 
aos mercados onde atopa exem
plares galegas a bos prezos, iso 
si, cada vez con maior dificulda
de. Un exemplo, a primeira edi
ción dos tres volumes do Diccio
nário de Eládio Rodríguez que 
,hai pouco mercou por 900 pese
tas, a primeira edición do Xelmi
rez de Murguia por 25, unha edi
ción de Aires da _miña terra de 
Curros de 1943 a 200 ou Follas 
Novas, En las Orillas del Sar e 

Cantares Gallegos de comezos 
dos anos vinte por 500 os tres. 
Son prezos, de todos xeitos, im
posíbeis de atopar no mercado 
galego, moito máis encarecido e 
escollido. Gábase de ter atopado 
doce libros da primeira edición 
de Sete cantigas de alén de Va
lente con portada de Carlos Sau
ra. González mercounos por 200 
pesetas cada un pero a sua sin
g u larid ade é que esa edición 
nunca chegou ás librarias xa que 
foi destruida e convertida en pas
ta de papel ao non pagar a edito
rial á imprenta. Tamén posue un 
folleto do ano 1935 en edición de 
autor no que o profesor de latin 
de Pontevedra, Xavier Echave 
facia un estudo de Cantares Ga
llegos de Rosalia de Castro, tex
to que non aparece en ningunha 
bibliografia sobre a escritora. 

Distinto é se o mercader decide 
ir á "compra oficial" e introducir
se na rede. A Libraría Renaci
miento de Sevilla fíxose coa bi
blioteca dun emigrado galego en 
Nova lorque e, maiormente pro
cedentes deses fundos, oferece 
3.053 títulos baixo o epígrafe de 
Galicia. A oferta da rede con
templa menos exquisiteces e 
prezos máis elevados. A Histo
ria da literatura contemporánea 
de Carballo Calero de 1975 vén
dese a 8.000 pesetas, Historias 
e invenciones de Felix Muriel de 
Dieste en Edit. Nova de Buenos 
Aires de 1943 redondea as 
10.000, a primeira ediciól) de 
Galaxia de Don Hamlet de Alva
ro Cunqueiro está nas 4.000 e 
unha primeira de Tirano Bande
ras de Valle lnclán non baixa 
das 30.000. A decimosexta edi
ción de La cocina práctica de Pi
cadillo véndese por 7 .500 e as 

Estampas de Galicia dos anos 
vinte alcanzan as 75.000 pese
tas. Con antigüidade poñen á 
venda por 40_000 as obras do 
Cura de Fruime, sen portada pe-
ro co texto completo. 

Entre os chambos barcelone
ses, Xesus González mercou 
algun libro que procedía das bi
bliotecas de Portela Valladares, 
Casado Niego ou Augusto Ca
sas. O mercado súrtese de bi
bliotecas que os herdeiros de
ciden vender á marte do pro
prietário, como foi tamén o ca
so da de Emílio Pita. Conta Xe
sus González no seu haber ta
mén cunha manchea de libros 
de segunda man adicadoe po
los próprios autores. Obras de 
Ferrin, Bernardino Graña, Car
los Casares ou Beiras e tamén 
un exemplar do poemário De 
amor e desamor no que todos 
os seus autores asinaban unha 
lembranza para Pere Gimferrer. 

As institucións son as grandes 
compradoras de coleccións 
completas e aco~tuman aterecer 
précio por peso. A Xunta rexei
tou hai uns anos mercar a extra
ordinária biblioteca de Nova lor
que que agora vende polo miu
do a libraria Renacimiento de 
Sevilla pero neste momento an
da tamén á busca de coleccións 
completas para incorporar á Ci
dade da Cultura. A última merca 
foi a dos libros de temática gale
ga de Basílio Losada. Fronte ao 
especialista que valora cada un 
dos exemplares e sabe o prezo 
do mercado, os vendedores pre
fi ren aos clientes institucionais 
que dan por feito o traballo e so
en comprar a biblioteca enteira 
sen botar man do regateo. • 

Xulgar 
o vencido 
MANuEL CIDRÁS 

Aentrega de Milosevic ao 
tribunal penal para xul
gar os vencidos na gue

rra da amiga lugoslávia a cám
bio dunha enorme cantidade de 
dólares en axuda humanitária é 
unha mostra da funda mercan
tilización do novo Dereito In
ternacional. Os conceptos 
esenciais da orde internacional 
nacida do sistema das Nacións 
Unidas, no contexto dun mun
do bipolar e ideoloxicamente 
plurar {que non quere dicir xus
to nin harmónico) , tales como 
a igualdade soberana dos esta
dos, o dereito a desenvolver o 
modelo social, económico e po
lítico que se esco llese ou a 
prohibición dos medios de pre
sión económica e política para 
intervir nas decisións internas 
dos estados, por non falar do 
dereito á libre determinación 
dos pobos, están hoxe esquenci
dos como unha anacronía. Co
mo tal seguen aí, proclamados 
na Carta dunhas Nacións Uni
das que non son deste mundo, 
senón doutro fenecido. O asun
to Milosevic quedou feo, a ver
dade, pola evidencia da tran
sacción, pero é opinión común 
que a fealdade se evita mirando 
para outro lado e que o fin xus
tifica os medios. 

A idea de xulgar en Dereim os 
sospeitosos de crimes de guerra 
é de principio inobxectable. 
Tamén é quimérica nun mun
do no que o Dereito está en re
troceso e o poder gaña terreo. 
Se o Dereito non acada auto
nomía respecto do poder (e so
méteo ás súas regras, que ese é 
o miolo da idea de Estado de 
Dereito e vale tamén para a da 
Orde Internacional de Derei
to), se non acada autonomía, 
digo, entón o Dereito non é tal 
senón a penas outra expresión 
da forza do poder- A vontade 
normativa do Imperio, da que 
ternos falado algunha vez. 

Eu comezarei a crer na xustiza 
penal internacional cando 
sente no banquillo os vence
dores, cando non por elo es
tean libres de culpa. Xulgar os 
vencidos é unha redundancia 
inútil porque, en termos de 
poder, o vencido está xa con
denado. O mérito está en xul
gar o vencedor, o outro non 
ten máis substancia cá do es
pectáculo exemplarizante. De 
Nuremberg para acá esa é a 
materia pendente. • 

V OLVER AO REGO 

AConfraria do Cristo da 
Vitória, o Instituto de 
Estudos Vigueses e o 

Faro de Vigo fan tremer esa ci
dade por culpa do bordo da 
Porta do Sol, alto de máis para 
que atravese a imaxe na proce
sión. Cidades exper~s nestes 
actos, como Sevilla ou Mála
ga, prefiren investir en accesos 
para minusválidos. Onde ficou 
a imaxinación dos devotos? 
Que tal unha rampiña de ma, 
deira? Sairia máis barato ca li
mar a pedra.+ 


