PERIÓDICO GALEGO SEMANAL

UGT denúncia os intentos de criminalizar a CIG
Aos libros de texto de história
sóbralles móita España, afirma un informe
·
da Fundación Bofill

Camilo Nogueira
considera que a nación
galega ten unha base
histórica tan sólida
coma esquecida
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Quen son as voces galegas
contra a mundialización
Escritores de vacacións,
un verán para criar
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Planto
Aulularia
Tamén coñecida como A comedia da oliña,
é unha das pezas máis populares do
comediógrafo latino e foi a fonte
argumental de moitas reelaboracións
posteriores entre as que destaca a que
Moliere titulou O avaro. Edición co
texto latino e dúas versións galegas.

G@Jiza na rede
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A preocupación aumentaba segundo ian pasando os anos e a
Leí de Ordenación Territorial
non aparecia no panorama lexislativo. Para todos os temas
importantes (desde as comuni'cacións, ao plano forestal, atopabase un co seu valeiro como
unha casa sen lume de seu) .

Por fin viu a luz o 23 de Novembro de 1995. Foi coma un acto
fallido porque non serve de moito sen a aprobación das directrices. E as directrices que desenvolve a lei e lle dan verdadeiramente contido, ainda están sen
aprobar. Xosé Guiña, conselleiro
do ramo recoñéceo nunha recente comparecéncia parlamentária que son tan difíciles que un
consulting anda a traballar nelas
seis anos despois.
Os concellos están ravexando
por esa leí. Tan desesperados
andan que lle dan unha baza
política Guiña cando o respon§ábel de que as normas non ·es-

texan en marcha propón un
Pacto polo Urbanismo e un Pacto polo Território, e os alcaldes
das principais cidades súmanse
a el incondicionalmente. A foto
está servida.

Parlamento, mudado este último
por Fraga) e Leí de Normalización Lingüística, queda ainda a
ordenación territorial por regular.
O PSdG-PSOE agarda acadalo
na próxima lexislatura.

O PSdG-PSOE tamén reclama
no seu programa eleitoral un
"pacto polo território como garantía de igualdade e a competividade". Ismael Rego, o seu coordenador parlamentário, considera que a Galiza ''fáltalle ainda
unha pata por medrar no seu
autogoverno". Considera que
despois de dotarnos por unanimidade dunhas regras de xogo
(Lei Eleitoral e Regulamento do

Para ao BNG, a "ordenación territorial integral é un requisito
,imprescindíbel para calquer proxecto de futuro a longo prazo
para o noso país". Os nacionalistas propoñen no seu programa de governo, entre outras
medidas, a elaboración, tramitación e aprobación da Leí das Directrices Xerais de Ordenación
do Território, para o que haberia
Pasa á páxin.a seguinte
/
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Vén da páxina ant.erlor

que reformar a actual Lei de Ordenación do Território. Para tramitar axeitadamente esas medidas xerais, o BNG contempla a
"criación prévia e urxente do
Instituto de Estudos do Território". Para Alfredo Suárez Canal,
coordenador parlamentário do
BNG, os obxectivos básicos
son "unha ordenación integral e
equilibrada de noso país de cara á preservación da sua identidade sen renunciar á consecución dunha auténtica modernidade".

serian Norte de Lugo, CoruñaFerrol, Ourense, Lugo e Pontevedra-Vigo, con Compostela co
estátus especial de capitalidade. -

O BNG entende, en palabras de
Suárez Canal , "as áreas metropolitanas como comarcas específicas, neste caso urbanas, dun
xeito flexíbel e vinculado á resolución dos problemas dos cida-

Vigo (BNG)

283.110

Os catorce concellos da Área Metropolitana de Vigo, cos habitantes e partido no ·g ovemo.

dáns". O BNG aposta pala simterritoriais, "nomeadamente das
plificación dos entes polo · que · Areas Metropolitanas e demais
considera que non se poden suAreas Territoriais Urbanas e das
perpoñer as mancomunidades,
comarcas".
áreas metropolitanas, deputacións, concellos ...
O PSdG-PSOE, segundo Ismael
Rego, propón "algo máis amplo
Comprométanse os nacionalise ambicioso que as áreas metas no seu programa eleitoral a
tro po litan as ; superándoas e
tramitar e aprobar os Planos Diapoiándose ne las". Asi apostan
rectores dos diferentes ambitos
por cinco rexións urbanas que

-

A idea da Area Metropolitana de
Vigo naceu vai para dous anos
na renunión da mancomunidade
celebrada en Soutomaior. Un
ano despois, na reunión de Nigrán aprobouse o borrador do
proxecto. Na visita institucional
que Fraga lribarne realizou a Vigo, o alcalde olívico, Pérez Castrillo, arrancou, por vez primeira,
o compromiso do presidente de
que o seu Governo ia aprobala.
Comezaba a conta atrás que
agora, coa aprobación do antep roxeto de lei, cumpriu a sua
primeira estadia. Para a aprobación definitiva deberá de agardar á próxima lexislatura. •

1

A Area Metropolitana de Vigo
Fins: A Area Metropolitana de
Vigo tratará de manter a coesión social e económica e o desenvolvimento sostido da zoana
metropolítana. Será criada por
lei e conta co consenso dos
concellos que a forman.
Território: Abranxerá 14 concellos: Baiona, Cangas, Fornelos,
Gondomar, Moaña, Mos, Nigrán,
Pazos, O Porriño, Redondela,
Salceda, Salvaterra, Soutomaior
e Vigo, en atención ás aglomeracións urbanas e ás vinculación
económicas e sociais. Este ámbito territorial pode ser modificado
por unha lei do Parlamento, engadindo ou integrando concellos.

Competéncias: Planificación,
coordenación e xestión do abasteci mento de auga, saneamento, tratamento de augas residuais, resíduos sólidos urbanos,
promoción económica e emprego, turismo, transporte, ordenación urbanística e planificación
viária. Poderá ampliarse a outros servizos e receber competéncias delegadas da Deputa-

1
1

O PP tamén aposta palas áreas
metropolitanas, apostando "por
un modelo descentralizado e
policéntrico, contrario ao actual
e non baseado na competéncia
e na aglomeración que na maior
parte dos casos dá lugar a duplicidades e ineficácias funcionais", segundo sé recolle no seu
programa eleitoral. Para o PP
as unidades básicas de actuación "deben de ser as Areas
Metropolitanas de Vigo e A Coruña".

Primeira área metropolitana
Neste contexto programático
dos distintos partidos, a Xunta
xa dispón dun borrador legal para criar a primeira área metropolitana de Galiza, que seria a de
Vigo . Un anteproxecto de lei,
entregado o 1 o de xullo polo
conselleiro de Xustiza, António
Pillado ao alcalde de Vigo, Lois
Pérez Castrillo , consensuado
polos 14 concellos que integrarian a área.
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Lois Pérez Castrillo, alcalde de 'Vigo será
probabelmente o prirneiro presidente.

ción asi como dos municípios
que a integran, ademais das
que lle delegue a Xunta.

Governo e Administración:
Terá como máximo órgano o
Consello Metropolitano, que estará constituido polos representantes asig!lados por cada con-

cello, proporcionalmente á sua
povoación. Vigo teria hoxendia
19, Redondela 4, Cangas 4, Nigrán 3, ·o Porriño 3, Moaña 3,
Baiona 2, GondorTlar 2; Mos 2, e
os demais un representante cada un. Nos concellos que só designen un representante será o
alcalde. Nos demáis, o pleno
designará aos representantes
de xeito proporcional aos resultados das derradeiras eleicións.

función do riúmero de representantes que teña cada concello.

O Consello Metropolitano elixirá
entre os seus membros a un
presidente, qu~ será o encarregado de representar e dirixir a
Area, presidir as sesións, desempeñar a xefatura do persoal,
etc. O Consello tamén nomeará
de entre os seus membros que
teñan a condición de alcaldes a
catro vicepresidentes.

Constituirase tamén un Comité
de Coordenación de carácter tripartito no que estarán tres representantes desginados pola
Xunta, outros tres pola Deputación e tres máis pola Area.

-

Tanién se nomeará a un director xeral, por maioria absoluta a
proposta do presidente. A Xunta, pala sua banda, nomeará un
delegado na Area Metropolitana
que exercerá a coordenación
entre as duas Administracións e
lle comunicará á Consellaria os
~cordas que se tomen.

Recursos e financiamento:

Os ingresos do seu património,
as contribución dos muncípios
integrados, que consignarán
Existirá tamén unh~ Comisión de
nos seus orzamentos as cantiGovemo presidida polo presidendades precisas; os cánones pote do Consello, sendo o órgano
la utilización de bens públicos e
servizos. Contará asimesmo con
executivo da área. Estará formasubvencións da Xunta e do Esda por cada un dos alcaldes que
a integran. O voto da Comisión
tado, poderá ter axudas da Dede Governo será ponderado, e_ putación e da UE. •

'Un chanzo
na ordenación

do território'
Foi o alcalde vigués Lois
Pérez Castrillo, como
presidente da
mancomunidade, o
máximo impulsor da Area
Metropolitana de Vigo.
Para o alcalde nacionalista
non hai dúvida de que vai
ir adiante, "por que existe
consenso entre todas as
forzas políticas" e porque
está convencido de que
significa "un chanza
importante na ordenación
do território que tanto
necesita Galiza, ao
ordenar '! zona máis
importante de Galiza, pois
representa o 40% do PIB
do total, e a case 500.000
habitantes".

••
1

1
1

Castrillo está convencido
de que os "servizos
gañarán en cualidade,
sobretodo o transporte, o
turismo e o médio
ambiente". Tamén
considera básica ·esta área
para a "planificación das
infraestructuras, o que
permitiría un
desenvolvimento moito
máis prolongado e seguir
medrando a esta zona".

Para Castrillo, as áreas
metropolitanas significan
"unha concepción
moderna para a
coordenación das áreas
urbanas e a diferéncia
coas mancomunidades é
que non é voluntária".
Para o alcalde vigués
tamén é importante que a
iniciativa política xurda
dos concellos que son os
que reclaman a sua
criación e, antes de nada,
póñense de acordo.
Considera Castrillo que a
tramitación desta lei, cuxa
aprobación dá por segura,
"é unha pedra de toque,
exemplo a seguir, para a
ordenación territorial de
_ Galiza, que ainda,
verdadeiramente, está sen
1· realizar". Para el o acordo
1 dos concellos tamén é un
1 exemplo no plano político
"no que todo o mundo
1 cedeu procuran_d o pontos
1 en comun".•
·

Un pacto global polo território
Para os galegas, o território é algo máis ca un soporte
de actividades, convertíndose en compoñente da
nosa própria persoalidade. Pero tamén pasou de ser
aquilo do que a povoación tiña consciéncia global, en
algo que se descoñece, obxecto de inevitábel e
permanente degradación.

fí~ico

O estabelecimento do sistema autonómico conferiu
capacidade plena e exclusiva para a ordenación do
noso território, pero, até de agora, non trouxo unha
mellora na situación de extrema gravidade na que
vivamos, caracterizada por unha urbanización
anárquica e irracional, unha especialización
productiva exaxerada e pouco medida, un control
dos recursos alleos ao país e unha incapacidade
política dos governantes, que ou ignoraron o
problema ou o trataron sementes no papel, con
nulos efectos práticos.

É preciso pór en marcha unha politica de ordenación
do território consensuada por unha ampla maioria

social, económica e, por suposto, política, cimentada
na crenza de que Galiza é un proxecto de futuro. É
nécesário urxentemente o consenso (a Area
Metropolitana de Vigo en tramitación pode ser un bon
exemplo) porque ordenar o território, en calquer eido,
adoita conlevar uns resultados, unhas repercusións,
que trascenden, e con moito, á vida das persoas que o
planifican.

a optimización dos seus recursos productivos como
xeito de acadar un desenvolvimento sócio-económico
substentábel. Deberá de procurar o mantenimento da
distribución equilibrada do território, evitando tanto o
crecimento anárquico das áreas territorias urbanas,
integrando a- estas no território e recuperando a
concepción global do país. Para logralo, tratará de
harmonizar as áreas urbanas coas rurais.

Pero necesítanse medidas urxentes tanto no eido
das infraestruturas de comunicacións e transportes,
no das infraestruturas básicas e de servizo, no do
urbañismo, no da vivenda, asi como das medidas
para a corrección do rumbo no que atinxe ao médio
ambiente en xeral. Tamén son necesárias medidas
canto antes no que se retire a infraestruturas
productivas, aí está o caso de Celulosa, por
exemplo, ou do património cultural.

Ante a urxéncia e a gravidade da situación, despois
de 20 anos de autonomia sen porlle remedo, os
partidos políticos deberian, neste campaña eleitoral,
chegar a un acordo que, logo, governe quen
governe, en base a ese consenso, levase a cabo
unha política que, moitas veces, a impede non só a
falta de visión de país ou os intereses máis ou
menos particulares, senón o localismo e a presión
sobre as próprias organizacións políticas. O
compromiso público de BNG, PP e PSdG-PSOE,
poderia superar esta situación límite.+

Tratase da que se estabeleza un verdadeiro modelo
que preserve os valores esenciais do território e facilite
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ONGs esindicatos consideran que hai que aumentar aparticipación nas mobilizacións mundiais

Voces galegas no 'desafio planetário' ao neoliberalismo
-0- A. ESTÉVEZ

Son poucos. Na maioria dos casos non pasaron de media dúcia
de galegas os que participaron en cada unha das mobilizacións
de Seattle, Praga, Niza, Porto Alegre · e Goteborg. Sen embargo,
ONGs, asociacións e sindicatos non son alleas a estas respostas
mundiais ao neoliberalismo e debaten sobre a sua participación
nelas. A reunión do G-8 en Xénova provoca novas mobilizacións os dias 20 e 21 de Xullo; alguns xa prepararon as malas.
"Hoxendia os desafios son planetários". Esta é unha das frases
que máis repite Manuel Martínez
Barreiro que traballa nunha caixa
de aforras de Vigo e é un dos
fundadores da delegación na Galiza da Asociación para a Taxación das Transaccións Financieiras para Axuda dos Cidadáns
(ATTAC). Esta organización, nacida en Franza, foi unha das convocantes do Foro Social Mundial,
celebrado en Xaneiro en Porto
Alegre, Brasil. Demanda que se
graven as operacións financieiras
especulativas e que se destine o
recadado a paliar caréncias, especialmente as dos países subdesenvolvidos. A afrentas globais, respostas mundiais, é a máxima desta organización.

para criar "zonas Tobin", en alu-sión ao Nobel de Economía que
lanzou por vez primeira a idea.
Anxel Dorrio considera que os galegas teñen que participar nas mobilizacións mundiais, ainda que a
distáncia requira moita vontade e,
tamén cartas. Como membro
desde Ourense de Amigos da Terra, unha ONG internacional, estivo na Haia o pasado mes de Novembro no Cúmio Climático xunto a outros cinco mozos da cidade. "Agora non podemos asistir a
Bonn onde se celebra outro Cúmio odia 21. Nos anteriores viaxes a organización financiotmos
parte do billete, o resto vai a canta do noso peto. Agora irán outros a Bonn", explica Anxel.

Un grupo de porticipontes galegos na recente mobilización cono neoliberalísmo en Barcelona. Á direita, Lupe Ces, da Coordenadora Galega da Marcha Mundial das Mull.e res e Manuel
Martiñez Barreiro, representante de AnAc.
tra

Martínez Barreiro, xunto a outros
compañeiros de ATTAC, acudiu a
Niza en Decembro do ano pasado cando se celebrou a reunión
de xefes de Estado, e tamén viaxou a Barcelona hai tres semanas. "Púxose o acento na violéncia cando ali ~abia vinte mil cidadáns que atenderon non a unha
chamada dun partido político, nen
dun partido de futbol", sinala para
engadir que "isto vai amáis". As
reivindicacións de ATTAC Galiza
veñen de seren transmitidas aos
grupos parlamentários, agás ao
PP que non asistiu a entrevista.
"BNG, PSOE e Esquerda de Galiza comprometéronse en que apresentarán as nasas propostas no
Parlamento", explica Martínez Barreiro. Entre estas, porlle trabas á
especulación internacional cun
gravamen e sancionar os paraisos
fiscais. "De cada 100 pesetas que
se moven nos mercados internacionais, 90 son para especular e
so 10 son de investimento real, ou
sexa, criación de emprego e riqueza", explica Martínez Barreiro, ao
tempo que sinala que van apresentar as propostas nos concellos

Pero desde Ourense estarán
presentes doutro xeito; '() Luns
16 de Xullo reuníanse para escreber a mensaxe "aforra C02,
está nas tuas mans" nunha táboas que er.iviaron a Bonn. Estas formarán parte dun bote de
madeira que se vai construir coas táboas chegadas de todo o
mundo e que será a peza central dunha manifestación.

Aloxamento e
ducha na rede
Participar nas mobilizacións implica, ademais dunha grande dose
de vontade, dispoñibilidade económica. Coincide nisto Martínez
Barreiro, da ATIAC. "De calquer
xeito hai unha rede organizativa
que funciona moi ben. En Barcelona podíamos xantar por cincocentas pesetas e estaban habilitados albergues e igrexas. No
meu caso, durmín en casas de
amigos en Niza e Barcelona", di.
Estas son algunhas das dificultades coas que se atopan os poucos galegas que acuden ás mobilizacións, cuxa participación xa é

desde hai tempo obxecto de debate en organizaciqns sindiCé!.iS e
ONGs. Non se trata só de tomar a
rua, senón de ter voz nos foros alternativos nos que participan economistas, políticos e sindicalistas.
Mánuel Mera, da CIG, e Camilo
Nogueira, qo BNG, participaron
no Foro Social de Porto Alegre.
AU- tamén estivo Xan Fernández,
pola Fundación Artábria de Ferrol,
que se inscribiu através da internet pagando cincuenta dolares. A
Srasil tamén viaxaron representantes da coordenadora da Marcha Mundial das Mulleres e da
asociación Salvador Allende de
Monforte. Na rede pode atoparse
a información precisa para a9udir
aos encontros: neste último de
Xénova especifícase como chegar, como sortear os controis, onde comer e atapar aloxamento.
Que é o que reporta a nível persoal? "Levo militando desde o
ano 1977 e tamén queria comprobar se é posibel outra esquerda.
Coido que hai que estar atento a
esta nova forma de organización

que tenta superar os sectarismos e que ten
unha filosofía
práctica. Os
brasileiros e itafian os,
por
exemplo, xa empezan a facer realidade outras formas de vivir. Por
outra parte, nos ternos unha problema nacional e ese é un xeito
de intemacionalizalo", sinala Xan
López. Este ferrolán tamén outorga importáncia ao intercámbio de
información con outras organizacións sociais xurdido tras a viaxe.
Pola sua parte, Martínez Barreiro
descrebe a experiéncia como "positiva e afectiva". "Coido que a
verdadeira política estase a facer
nestes movimentos frente ao
adormecimento dos partidos. A
proba da sua repercusión está en
que os govemos pechan as fronteiras rachando os acordes europeos e no feíto de que o G-8 este
matinando en celebrar a sua vindeira reunión nun emirato árabe.
Non é unha moda", di este membro da ATTAC.

CONCELLO DE

Para Lupe Ces,
que participou
como representan te da coordenadora galega da Marcha
Mundial das
Mulleres nas mobilizacións de
Washington e Nova York do pasado ano, acadar un achegamento entre correntes alternativas serve para buscar un frente
comun contra o neoliberalismo.
"lsto na Galiza só semella visto
con claridade desde o feminismo", di lembrando que as galegas estiveron tamén en Quebec
o pasado ano e veñen de partícipar en Xénova no Foro das Mulleres contra Globalización. Sobre
a sua viaxe a Estados Unidos en
Outubro do pasado ano valora,
ademais da convivéncia con mulleres de 150 países, "a miña representación da coordenadora,
sentia como galega que estabamos no mundo, sen pedir paso a
ninguén, sen que ninguén che diga cal é a xanela pala que tes
que ollar o mundo".+
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Touriño emula a Caballero e

encabeza a lista por Pontevedra

5

Como xa fixera Abel Caballero, candidato do PSdeG-PSOE
á presidéncia da Xunta nas eleicións autonómicas de 1997,
nos comícios do 21 de Outubro Emílio Pérez Touriño decidiu encabezar a lista eleitoral desta formación na província
de Pontevedra. A decisión de Touriño, que non é inédita,
xustificouna o próprio candidato en base a razóns sentimentais -ten lazos familiares e vive en Pontevedra- e á necesidade de rachar co histórico enfrentamento entre o Norte e o Sul que leva a que a maioria dos candidatos á Presidéncia do país concorran pala circunscripción coruñesa.•

DIA DA PATRIA

OParlamento reclama a proibición
indefinida das fariñas de carne

A manifestoción do ano pasado, na fotografia, fai a máb numerosa rexidada até a actualiclacle.

A. PANARO [Arquivo)

Unidade Popular e FPG manifestaranse por separado
pero con idénticos obxectivos

Beiras fará un chamamento aos sectores
agredidos para que opten polo BNG.
O prlmelro dia da Pátrla do $éculo xx1 vén marcado polas eleicións no plano Institucional do BNG e pola división no Independentismo, co naclmento da Unldade Popular, Nós, definido como o ..novo Independentismo" e a aposta da FPG por seguir á procura do seu próprlo espazo, mesmo no plano eleltoral.
Apostar polo cámbio. Esa é a
mensaxe que o BNG quer lanzar este 25 de Xullo á cidadania
galega. Para logralo, Xosé Manuel Beiras emprazará a todos
os sectores sociais agredidos e
descontentos coa actual conxuntura política a que apoien a
alternativa nacionalista, a Beiras
para presidente da Xunta.
O BNG tenlle moita lei a todos
aqueles sectores que nos últimos tempos están a sofrer nas
suas próprias carnes a política
do PP, desde os labregos, polo
mal das vacas tolas, aos mariñeiros, privados dos seus bancos de pesca, pasando pola mocidade con traballa o en precário
ou, mesmo aquela povoación
afectada polos temporais e que
non foi suficientemente atendida
coma os mariscadores.
O BNG pensa recoller xa este
día da Pátria o apoio de todos
estes colectivos cos que, comarcalmente ou sectorialmente,
se reuniu Beiras nos últimos
meses. A eles iralles dirixida unha parte principal do discurso
do líder do BNG. A outra parte,
como acorre sempre nesta celebración, terá un carácter máis
interno. Beiras realizará un chamamento á militáncia nacionalista para que se involucre de
xeito decisivo na loita eleitoral.
Desde o BNG saben que está é
a sua grande forza e pretenden
que a entrega militante sexa
determiante á hora dos resultados eleitorais. Teñen medo, como sempre cando se acercan
as datas, de que a relaxación

militante, o seu grande activo,
impida a consolidación do voto
que gañaron durante catro
anos, ante o empuxe do PP na
campaña eleitoral.
Por outra parte, o BNG apresentarase neste 25 de Xullo como o
nacionalismo con maior referéncia dentro do Estado. Así, estarán presentes na celebración todas as forzas de Euskadi, agás
Batasuna, todas as dos Pa'isos
Cataláns, inclufdo o Reino de
Valéncia e as llles, asi como Coalición Canária. Un abano que
vai desde a direita até a esquerda, desde o indepedentismo de
esquerda ao nacionalismo de
dereitas, que se sinten identificados co BNG na Galiza.

Os independentistas
Este 25 de Xullo é o primeiro que
celebra Nós-Unidade Popular,
que se autocalific,a como "o novo
independentismo". Comparte
idénticos obxectivos e princípios
coa outra forza independentista,
a FPG. Ambas apostan pola independéncia e por unha república galega. Pero celebran manifestación separadas despois de
que ·non fose posíbel a unidade.
Ainda que ambas sairán á. mesma hora, 12, 30 da Alameda, e
rematarán no mesmo lugar, o
Toral. Seguindo, iso, si, distinto
percorrido. Tamén ambas formacións terán os mesmos convidados, entre eles Batasuna.
A FPG, segundo Mariano Abalo,
fará pública neste dia a sua decisión de concorrer ás eleicións

O feito das fariñas de carne e oso seren a causa máis
probábel da Encelopatia Esponxiforme Bovina (EEB)
vai levar a todos os grupos do Parlamento a aprobar
unha resolución para reclamar a proibición indefinida
destas fariñas empregadas para a alimentación do
gado. As dezasete conclusións da Comisión de
Seguimento da Encelopatia incluen a demanda de non
sacrificar todas as reses dun mesmo proprietário
cando apareza un só caso, como se fai na actualidade.
Pero a actuación' da Xunta nos últimos tres meses
-tempo no que levan sen aparecer novos casosmotivou críticas por parte da oposición. Asi, tanto
nacionalistas como socialistas coinciden co experto
nas vacas loucas Badiola, quen considera sospeitoso o
feito de non apareceren novos casos. A este respeito,
nacionalistas e socialistas estiman que se está a
producir un ocultamento de casos que "logo virán
todos xuntos". •

Palmou recoñece implicitamente
que o PP pode perder as eleic~ns
·.

autonómicas, "ante o vacio do
rupturismo e os atentados contra a sociedade xeral e contra a
clase traballadora en particular".
A FPG, que aposta pota unidade
do independentismo critica a
Nós-Unidade Polular ·"por obtar
por unha via pechada", reclamando unha "frente real independentista". Entre os convidados da FPG estará tamén .a Plataforma de Placeres contra o
paso da via férrea a Marin.
Nós-Unidade Popular afirman
que eles son a "cristalización orgánica da esquerda independentista e o grande contributo
ao movimento de liberación nacional e social". Sosteñen que
"de Nós depende gañar o futuro
e conquistar a independéncia".
Consideran que a destrución
dos sinais de identidade de Galiza, entre outras causas, é culpa
do "aggiornamento e capitulación do BNG". Nós-Unidade Pop·u1ar considera que estamos na
maior crise nacional da história
do povo gal ego".

Ao afirmar que "o democrático é que goveme o PP ainda
que sexa en minoría", o secretário xeral do Partido Popular de Galiza, Xesus Palmou, recoñeceu que o seu parttdo
pode perder as eleicións autonómicas do vindeiro 21 de
Outubro. Palmou tamén dixo que haberá só dous candidatos, Fraga é Beiras, e amosou a sua confianza en que
o voto dos emigrantes dea a maioria absoluta ao PP. Por
outra banda, os inquéritos realizados até o momento -o
último situa ao PP ·sen maioria absoluta ou a piques de
perdela- non son de fiar, xa que unicamente fan extrapolacións. Asi, ainda que as extrapolacións es.timan que os
populares terán entre 37 e 40 escanos, o voto consolida. do do PP está moi lonxe das porcentaxes necesárias para
acadar eses resultados. Algo semellante ocorreu en Euskadi, onde as extrapolacións daban unha vitória aos constitucionalistas que posteriormente lles negaron as urnas.•

OPP bloquea as conclusións
da Comisión da Emigración
Os vinte millóns de pesetas investidos en viaxes de
vários deputados a América e a outros pontos de
Europa para coñecer o estado da emigración son
inúteis porque o Partido Popular vén de bloquear o
ditame que tiña que emitir a Comisión sobre a
Emigración. O portavoz do PP Xaime Pita asegurou que
a decisión do seu grupo vén dada porque a Comisión
"está viciada pola perversión da mensaxe sobre o
direito ao voto". Pita tamén afirmou que sexa cal sexa o
ditame, "van a estar a cuestionar o voto dos emigrantes
e iso é fascismo". Para a oposición, o argumento do PP
é demagóxico e ademais impede que se aborden
problemas como o da atención sanitaria; o direito á
nacionalidade ou as garantias sobre o seu voto.•

Noite de Arenga
Como vén ser.ldo tradicional na
noite do 24 de Xullo celebrarase
o tradicional Mítin das Arengas,
revivido por Galiza Nova. Nesta
ocasión os intervintes serán a
deputada nacionalista Olaia Fernández Davila e o secretário da
organización convocante, Rubén
Cela. Con anterioridade haberá
unha oferenda floral no Panteón
de Galegos Ilustres na que participará Xosé Manuel Beiras, cun
·recitan a cargo dos poetas Miro
Villar, Lupe Gómez, Carlos Negro e Maria Lado. Despois do
acto poi ítico terá lugar un concerto coa participación do· grupo
Xarin do lncio, Lamatumba, Cenzas e os Cempés. •

Consolidase a solución
do conflito da Unión
Un acordo chegado entre a CIG e a dirección da Unión
nunha reunión celebrada na Dirección Xeral de Transportes permitiu encauzar definitivamente a solución para o longo conflito na empresa de transportes. No ~n
contro a CIG decidiu desconvocar a folga para o Xoves
19, ainda que o sindicato manifestou que está pendente
do cumprimento do laudo e, se non se cumpre antes do
27 de Xullo, reactivará as mobilizacións. Raul López,
pola sua banda, admitiu pór en prática o laudo arbitral
de Xosé Cuiña máis de un mes despois de emitilo. De
momento, a empresa estipulou unhas indenizacións para os sete despedidos que abalan entre o millón e meio
e os dez millóns de pesetas, ainda que a CIG considera
que nalguns casos "hai certas discriminacións". Contodo,
o conflito da Unión parece definitivamente encauzado.+
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DE ESCUDOS E·'. PENAS CAPITAIS
EMfLIO Cm FERNÁNDEZ
Desenterro do fundo dos estantes o teste,
ro cidadán que morreu torrado na cadeira
eléctrica. Consumouse así, en quente, o ac,
muño estarrecedor que é o libro de Daniel
to de ·xustiza.
Sueiro publicado no 1974, A pena de morte
(história, procedimentos, cerimonial), e, cons,
ciente da dificuldade que supón combater , Refere Albert Naud en Non Matarás, cita,
as posicións apoloxistas debido ao·enquista,
do por Daniel Sueiro, que cando o "electri,
mento ancestral que padecen, subliño para
cista" baixou o -interruptor "os asistentes vi,
os partidários de tan execrábel prática -o
ron empalidecer o rosto de Kemmler. O seu
presidente 'Bush en primeiro lugar- algun,
carpo pareceu hincharse e as correas estive,
has consideracións
ron a piques de rachar.
prévias que fai o autor
Un che iro a carne
galega: "O direito de
queimada encheu a ha,
castigar entendido até
hitación. fume amare,
a eliminación física
lento ergueuse ao redor
do~ semellantes, á par,
dos electrodos. Todo
·te de presentarse histo,
isto durou dezasete se,
ricamente como un di,
gundos. Os médicos
reito oportunista de
declarárono morro. O
clan, de clase, de do,
primeiro médico incli,
mínio relixioso, políti,
nouse sobre Kemmler e
co, económico, social e
non pudo reter un be,
moral en xeral, paréce,
rro de espanto: Está vi,
me un expediente imp,
vol A corrente, pron,
róprio da condición ra,
to! O corpo de Kemm,
cional do home e un
ler estirouse, unha cha,
recoñecimento claro
ma azulada percorreµ a
das próprias frustacións
sua coluna vertebral e
de quen o pratican e
brotoulle sangue do na,
da sua imposibilidade
riz e da boca. Durante
de organizar a vida so,
setenta segundos, unha
cial en plano de .igual,
corrente de 1700 vol,
dade e de respeito mú,
'tios pasou através do
tuo ... Recoñecer como
seu carpo, queimando
lexítimo e legal un di,
todos os seus vasos, que
reito semellante, é tan,
estouparon. A execu,
to como recoñecer que
ción tiña rematado. O
si se pode matar, con
primeiro médico certi,
maior razón poderase torturar, mutilar, vio,
ficou a morte por electrocución.
lar e oprimir... A aceitación do princípio le,
gal da pena da marte supón a aceitación da
Aí rendes o método humanitário defendido
filosofía da violéncia, é o seu alento mais
polo presidente Bush e pola maioria do povo
profundo e mais claro e a declaración da sua
dos EEUU. Afórrolles a versión que dá
necesidade. Se é lícito matar, todo é lícito".
D/Oliverona do suceso (De la peine de mort,
París, 1893 ). Asi se escrebe a história e se
Experimentado en asinar senténcias de
queirna os condenados. A história dos EE
marte, o amigo americano de Amar con,
UU baséase nunha longa sucesión de actos de
funde xustiza con vinganza e non quer ou,
xustiza. Claro que na China executan as sen,
vir falar de razóns abolicionistas. Que lle
téncias cun tiro na caluga e fanlles pagar as
traduzan de contado a Daniel Sueiro, a Víc,
balas aos familiares dos executados, se é certo
tor Hugo, a Galdós, a Sarmiento ou a tan,
o que cantan os diários. lso é sér un Estado
tos outros. Falando de Sarmiento,o autor
responsábel, que dá exemplo de austeridade
escollido para o Diadas Letras Galegas do
e non malbarata ao tolo o arsenal acumula,
ano que vén, recórdanos un catedrático da
do, nen sequer cando mata. Un reo: unha
universidade de Vigo, nun artigo de prensa,
bala e que corra a canta da família. Como es,
que o insigne polígrafo consideraba a pena
tá mandado. Confiemos en que o presidente
de' marte "bárbara, inútil e contraproducen,
mais poderoso da terra faga valer o seu pecu,
te". Que o presidente de presidentes os lea
liar sentido da xustiza p~ convencer a Chi,
de vagar, a ver se se lle pega algo, e de paso
na da necesária humanización da pena de
morte e da incorporación ao seu sistema pe,
que os poña de leitura obrigatória nas esco,
las e institutos e difunda o seu contido de
nintenciário da cadeira eléctrica e da inxec,
denúncia nos meios de comunicación. Ou
ción letal, que aí quedou para a glória dos EE
que lle poñan O verdugo de Berlanga, a ver
UU e do mundo inteiro a execución de Me,
se experimenta un chisco de noxo.
Veigh, presenciada por superV-iventes e fami,
liares das vítimas do atentado, proba elo,
Conta o Sueiro que a cadeira eléctrica ini,
cuente de que se trata dun acto de vinganza
e non de xustiza. Cantan as crónicas que ha,
ciou a sua andaina macabra no ano 1890
na cidade de Aubu'rn, Buffalo, Estado de
bia unha cámara no teito que enfocaba o ros,
Nova York, EE UU, e que a sua implanta,
to do reo para que as testemuñas da execu,
ción puidesen recrearse na agonia do "mons,
ción debeuse, entre outras cousas, a razóns
comerciais e humanitárias, pois a forca era
tro". Un xeito tem"bel de entender a xustiza.
un método de execución que xa non res,
pondía ás misericordiosas perspectivas dos
A pena de morte baséase na idea do estado
govemantes daquel entón e habia que tro,
como ente superior erixido sobre a vontade
calo por O\ltro mais axeitado (vese que o
dos seus cidadáns/vasalos, na violéncia como
humanitarismo co que aínda hoxe se xusti,
recurso legal administrativo polos depositá,
fican tantas atrocidades vén de kmxe).
rios da autoridade suprema cando é preciso
restabelecer a orde e pór as causas no seu sí,
O primeiro que probou o humanitário apa,
tio, na lei do mais forte, no ollo por ollo e
rello foi un tal Chapeleau, francés naciona,
dente por dente, na imposición do terror, no
lizado norteamericano. O caso foi que o sis,
quebrantamento do respeito á vida. A pena
tema fallou e o francés saiu con queimadu,
de morte sempre foi un acontecimento públi,
ras de terceiro grao, frustándose asi o homi,
co. Daquela, na praza pública, como moi ben
cídio legal. Probaron de novo cun branca
descrebe Larra en Un reo de muerte (183,5) e
de orixe alemana apelidado Kemmler e, a
agora na pantalla global, coa conseguinte am~
pesar de que o pobre alemán apelou ao tri,
plificación mediática que iso supón, o caso é
bunal alegando que o método ·era anti, ,que a pena capital é un·cerimonial macabro
constitucional, non lle fixeron caso e pasá,
que ten moito de adverténcia e escarmento.
rono pola corrente, resultando ser o primei,
Non se pode asentar a convivéncia sobre o

'O primeiro

que probou a C:adeira
eléctrica foi un tal
Chapeleau,
francés nacionalizado
norteamericano.
O caso foi que
o sistema fallou e
o francés saiu
con queimaduras
de tercéiro grao,
frustrándose asi
o homicídio legal"

...

~f.

A execución de Timothy McVeigh foi o último exemplo de pena de marte con exclusivo sentido de vinganxa.

princípio de que o estado ten o monopólio
xurídico da violéncia e que é lícito matar no
seu nome, porque entón todo é lícito.
No fundo, todo son escudos. A pena de
morte é un escudo contra a delincuéncia de
todo tipo. Bush propón un escudo antimísi,
les contra o terrcnisrrw. Os poderes financei,
ros que goveman o mundo empregan o es,
cudo da globalización contra os pobres da
terra. De momento, o escudo represor que
utilizan contra o movimento antiglobaliza,
ción ten forma humana, leva uniforme,
malla con asaño nos manifestantes, como

se demostrou en Barcelona, e, chegado o
caso, aplícalle a pena capital a uns mani.fes,
tantes, como sucedeu en Goreborg. Sharon
é un escudo dos EEUU contra os palestinos
e outras razas inferiores. Milosevic e o Tri,
bunal da Haya son un escudo que utilizan
os Solana para non seren eles os condena,
dos. O pacto antiterrorista é un escudo
contra o diálogo.
A pena de morte tarnén é a industria da
guerra, a globalización da pobreza, a inxec,
ción letal da fame e as enfermidades de
destrución masiva.+
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Unanimidade de sindicatos epatronal na necesidade de buscar saídas á conflitividade laboral

OConsello de Relacións Laborais afirma que
'a violéncia só é parte do problema'

UGT
homologa

A instáncias da UGT, o Consello Galega de Relacións Laborals aprobou por unanimidade
un documento que analisa a
conflitividade laboral, "xa que
a violéncia só é unha parte do
problema". Por outra banda,
tanto a UGT como a CIG negaron diferéncias entre os dous
sindicatos e denunciaron a
existéncia dunha campaña para dicer que están enfrentados.

aCIG
As declaracións do secretá,
rio xeral da UGT ,Qaliza
(nesta mesma páxina) te,
ñen especial releváncia ao
recoñecer que o sindicalis,
mo nacionalista, rep·resen,
tado nestes momentos Pº'
las siglas da CIG, foi sorne,
tido desde a sua fundación
a un tremendo illamento
por parte das organizacións
estatais.

En síntese, a petición que a
UGT levaba ao Consello trataba de abordar a elevada conflitividade laboral que se expresa
nalgunhas accións un chisco
fora da normalidade, pero que
conviven cun momento no que
nen as inspeccións de traballo,
nen as autoridades !abarais
nen as instáncias xudiciais
prestan excesiva atención á
conflitividade laboral.
Tanto a petición da UGT como
o documento aprobado polo
Consello Galega de Relacións
Laborais analisaban a situación
desde un ponto de vista amplo.
De feito, o documento do Conse l lo contou coa aprobación
unánime de sindicatos -UGT,
CCOO e CIG- e patronal.
O preámbulo do documento deixaba á claras que non se pode
illar a violéncia da conflitividade
ao dicer que "ainda que o problema non se circunscrebe á
Galiza, xa que este tipo de feitos estanse a producir noutras
zonas do Estado, convén reflexionar porque estas situacións
son só unha parte do conflito,
quizais a expresións máis visíbel, pero seria un erro pensar
que resolvendo a situación de
violéncia resólvese o conflito".
O Consello lembrou o seu papel
na mediación nos conflitos laborais e rexeitou a '1utilización de
métodos violentos ( ... ) como
fórmula para resolver os conflitos laborais", reclamou "de todos os organismos e institucións (Autoridade Laboral, 1nspeccións de Traballo, Seguridade Social, Xudicatura ... ) un ha
actuación rápida e eficaz na intervención e resolución dos con-

Teresa Pedrosa preside o Consello Galego de Relacións laborais.

flitos laborais, en función das
suas competéncias" e reafirmou
o seu "compromiso de potenciación do Acordo lnterprofisional Galega sobre Procedimentos Extraxudiciais de Solución
de Conflitos (AGA) como mecanismo máis axeitado para a resolución de conflitos !abarais".
Tanto o representante da CIG
no Consello, Ramiro Oubiña,
como o secretário xeral da
UGT-Galiza, Xesus Mosquera,
coincidiron en rexeitar a ''violéncia como método para solucionar os conflitos laborais". Mosque ra afirmou que "hai situacións concretas que hai que reconducir, hai que aprofundizar
nas causas; tamén hai momentos de desesperanza, colectivos
desesperanzados e un fracaso
institucional ao non saber darlle
solucións a problemas de vello".
Pero xunto á aprobación dese
documento, diversas informacións aparecidas nos meios de
comunicación -despois desmentidas polos principais implicados- daban por finalizado o
entendimento entre a UGT e a
CIG que se consolidara coa folga xeral do 15 de Xuño. A pro-

pósito da apresentación ante o
Consello da solicitude da UGT e
animados potas Comisións
Obreiras, alguns xornais anunciaban unha rotura entre o sindicato socialista e o nacionalista.
Ben pouco durou a anunciada
quebra da unidade entre as
duas centrais. O secretário xeral da UGT de Galiza, Xesus
Mosquera, negaba diferéncias
coa CIG e daba un paso de xigante ao recoñecer o illamento
ao que foi sometido o sindicalismo nacionalista desde a sua
fundación e ao anunciar o fin
desta situación. As diferéncias
non só quedaban desmentidas,
senón que a marxinación da
CIG era superada.
'
Mosquera afirma que "o mapa
sindical está consolidado e na
Galiza hai tres forzas. Poderá
haber pequenos cámbios, pero
non variará substancialmente,
por isa hai que contar coa realidade e non excluirá CIG".

Reforma da Lei de Folga
Outro debate que está no fundo
é o da anunciada reforma da lei
de folga. Xesus Mosquera de-

. A.N.T.

nunciou o feito de que a normativa que regula a folga é preconstitucional, con artigas declarados inconstitucionais e en
xeral con disposicións moi heteroxén eas, por iso, Mosquera
_cQnsidera "tóxico que se promulgue unha lei que refunda a normativa vixente con pautas actuais", ainda que expresou os
seus temores a que "coa conxuntura política actual do PP no
Governo central, a reforma serva para aproveitar e recortar direitos, por isa moita xente inclínase por non tocar nada". Contado, o secretário xeral do sindicato socialista subliña que "hai
situacións insostíbeis, como os
servizos mínimos, xa que llecorresponde fixálos ás autoriades
e a Xunta fíxaos cun critério
abusivo, mália saber que hai
senténcias que din que vulnera
o direito á folga".
Xesus Mosquera defende que
hai que conciliar o direito á folga
co direito dos cidadáns a ter determinados servizos, pero sen
C'"itérios abusivos. "O mellar seria pactalos -indica Mosquera-,
definir que son servizos mínimos
en cada sector para que non haxa definicións arbitrárias". •

Prodúcense, ademais, nun
contexto político no que
se trata de criminalizar o
sindicalismo nacionalista
aplicándolle a "indústria
da exclusión", quer dicer,
apresentándoo como dife,
rente e non homologábel.
Nesta campaña non só par,
ticipaba o PP e os médios
afins, senón, de xeito sin,
gular, Comisións Obreiras
e alguns dirixentes da
UGT.
As dedara:cións de Xesus
Mosquera non só veñen a
desautorizar os seus afilia,
dos de Pontevedra e GEA,
senón que deixan claro
que, nestes momentos,
UGT se sinte máis próxima
á política sindical da CIG
que á das CCOO, que están
a operar como brazo sindi,
cal do PP en várias ramas e
múltiples conflitos.
Por se fose pouco, Mosque,
ra, despois de homologar a
CIG (por vez primeira no
sindicalismo estatal) dá por
consolidado o mapa sindi,
cal galego, nunha síntese
de realismo (os resultados
están aí), que pode abrir
unha nova etapa no pano,
rama sindical galego, con
evidentes repercusións no
plano político.+
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da "O grande Poder", na que
vén dicer que o poder financei,
ro domina os tres poderes polí,
ricos e frente a iso, di, só queda
"calar ou que nos calen", para
precisar que hai "unha terceira
via: contar o que acorre, pero
manténdose no plano da pura
teoria, sen descender ao relato
molesto d~s exemplos
práticos". E polo que optou el
no Mundo, ainda que
anunciou outras consecuéncias
para despois do Verán.+

O Mundo
e a censura

_AFundación Bofill desminte rotundamente,
que os libros de texto dean unha visión parcial da história

Non se oculta España,
senón·que se a_busa d~ term~ __
~A.E.

Non se oculta o concepto de España nos libros de texto, senón
que, Incluso, se abusa aclentíflcamente do termo. ·A .Fundaéión
Jaume Bofill desmlnte rotundamente as teses da Real Académia
da Hlstória (RAH), negando que os libros de texto dean unha visión
parcial da história , como afirmaba o informe apresentado hai agora un ano por esta institución e utilizado polo Govemo Aznar para
promulgar o Decreto de unificación do contido das Humanidades.

"Non só non se ignora o conno País Basco, case nqrr superan o 10 por cento do total. Só
cepto de España, senón que
se abusa deste termo en anaen Catalunya a média de páxicronismos, cann~s ~edicadas á
do nen sequer
ontrariamente ' h1stó.na destacoexistia España
mumdade acada
ao que dicia a
o 15%. No ~acomo tal, en mapas actuais tras.
cherelato umcapasados
paReal Academia, mente destaca
sado visigótico
OS textos
Catalunya cun
33,8% do libro
ou medieval",
afirma Andreu
apresentan unha dedicado á próMayayo. Este
pria história. Porcatedrático é un
ordenación
centaxe ainda
dos autores ·da
, .
lonxe do que peran ál ise dos licronolox1ca e
-mite a normativa
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sonaxes históricas, e dan unha
visión parcial e sesgada da história de España en detrimento
da de cada autonomia. Pero o
informe da Bofill tamén critica a
metodoloxia do suposto estudo
da Académia.
Asi, o profesor Andreu Mayayo,
pon de manifesto como non se
puido consultar o informe da
RAH, senón "unicamente 16 fólios do extracto que se fixo público no seu momento. Non se
identificou aos colaboradores e
correspondentes que interviron
na sua elaboración nen se soubo cales foron os libros de texto
analisados".
O informe da Real Academia
da História, apoiado entusiasticamente por políticos, comen.taristas e profesores do ámbito
do PP e PSOE, serviu de soporte ideolóxico para a promulgación do Decreto de unificación dos contidos de Humanidades, promulgado pola ministra Pilar del Castillo en Xuño do
ano 2000, despois de fracasar
a sua antecesora, Esperanza
Aguirre, ao non contar con
maioria absoluta no Congreso.

España realizapersonaxes"
Ministé~i,o
de
Educac1on prodos pola fundación. No informe
pugna que as
conclúese que a
"cuotas" de contiHistó ria de Esdos comuns nas
paña está debiautonomías con
damente doculíngua própria sementada en todos os libros.
xan do 55 por cento e dun 65
Este decreto e o conseguinte inpor cento nas restantes.
forme apoiándoo, deu paso a toAntoni Segura, o catedrático
da unha campaña na que, baixo
O contrainforme
coordenador deste estudo, cona aparéncia das denúncias de
sidera que "contrariamente ao
incumprimento da legalidade
No informe da Fundación .JaU'que denunciaba a Real Acadenos libros de texto, rebole o inme Bofill participar-en profesomia, os libros de teXto apresentento de negar a existéncia do
res de história de todo o estatan unha ordenación cronolóxiestado plurinacional e a especido, coordenados por Antoni Se- . fidade das nacións que o comca e unha explicación dos pergura, catedrático da Universitat
sonaxes ·e os acóntecimentos
po ñ en. Esta campaña forma
principais da história de Espaparte da refundación de Espade Barcelona. Neste traballo
ña". Segundo o informe, as
examinaron 155 libros de texña, non só na vertebración políporcentaxes que cada libro detos da ESO e bacharelato, o
tica do estado, senón na adap- · dica aos avatares de cada au- · que representa o 80 por. cento
tación das vellas ideas centralistonomía, están moi por debaixo
do total dos editados. O seu estas ao estado autonómico. A .
dos dedicados á história comun
tudo rebate as teses defendi- . sua segunda formulación polítide España. .
das pola Real Académia da
ca expresa foi o chamado Pacto
História, que afirmaba que non
antiterrorista, asinado por Aznar
Nos libros da ESO de Andaluincluían as clásicas cronoloxias
e Zapatero; e a campaña desacía, Canárias, Valéncia e, ainda
de acontecimentos, nen as pertada en Euskadi.•

A ceÍlsura sobre unha coluna
sua, fuco que o que durante dez
anos foi director de opinión de
EL MUNOO, Javier Ortiz, escri,
bise na páxina www.MUNDOFREE.COM/JAVIER_ORTIZ, unha
série de artigos babeo o epígrafe
xeral de "Diário dun resentido
social", que en sfntese resúmen,
se en que os bancos fan e desfán
nos meios de comunicación: to,
do un descubrimento. Cun arti,
go titulado "A culpa téñoa eu",
Ortiz conta como foi vítirna da
censura. "Cometin dous erros:
un estratéxico; o outro, táctico.
O meu erro estratéxico foi pen,
sar que algo asi non me poclia
ocorrer a min ( ... ) . A outra
equivocación, a táctica, foi re,
sultado da anterior. Como na,
da temía, non me decatei do
imprudente que era anunciar
con catro días de antelación
que tiña a intención de escre,
ber de Botín [Emilio Botín, o
presidente do Banco de
Santander Central Hispano,
BSCH] . Din tempo ao
banqueiro para que puxese en
marcha a sua maquinária de
presión. E, frente aos seu pocfe,
res, os princípios
deontolóxicos, o Libro de Esti,
lo, o meu papel, a miña traxe,
cória, etcétera, etcétera, non
pintaron un puto pemento".
Noutro artigo na mesma publi,
cación electrónica, titulado
"História dunha coluna", Javier
Ortiz conta como o que preten,
dia era reflectir a história que
conta o libro "El Poder", de Jo,
sep Manuel Novoa (Ediciones
Foca) sobre os "métodos polos
que don Emílio Botín e a sua
camareta conqueriu facerse coa
parte do león deste sector, lo,
grando, entre outras cousas,
que o Banco de España lle re,
galase o Banesto, esquilmando
aos pequenos accionistas".
.Ainda asi, rematou escrebindo
unha coluna no Mundo, titula,

Pérez Touriño e
o 2005
Na sua coluna de LA Voz DE
GALICIA do Venres 13 de Xu,
llo, Xosé Luís Barreiro mánda,
lle un varapau ao secretário
xeral do Partido dos SociaUs,
tas de Galiza, PSdeG,PSOE,
Emílio Pérez T ourifio. Para
que quede claro onde está ca,
da quen, primeiro arremete
contra o BNG e di que "tanto
a Magna Charta Libertatum co,
mo a Declaración Universal
de Direitos do Home caben
nun par de fólios, escritos a
man. Por iso témome que, das
cuarenta medidas propostas
polo BNG para arranxar o país
máis feliz do mundo, vanlle
sobrar crinta e cinco". Pero
Barreiro acto seguido exonera
a Beiras e logo di que "Beiras
di que o BNG «non fai as
cousas pensando no PSdeG,
senón no país». E Touriño
respóndelle -<liálogo de xor,
dos- que «O PSOE non está
preocupado por coincidir co
BNG, senón cos cidadáns des,
te país». O resultado é que os
cidadáns deste país non saben
onde queren ir nen un nen
outro". A continuación, indi,
ca que "de todo o que poida
dicernos Pérez T ouriño desde
aqui a Outubro, o único que
nos interesa, e de verdade non
sabemos, é se está preparado
para governar con Beiras, e se,
en caso de facelo, vai elixir o
modelo compostelano, de co,
laboración e progreso, ou o
modelo vigués, de coitelada
trapeira e cada cal ao seu
( . .. ). Hoxe por hoxe, non hai
máis alternativa que Fraga. As
de Beiras e T ourifio, por sepa,
rado, non existen. E ninguén
pode xogarse o futuro
apostando por mecades a
cabalo e xinete. Eu xa sei ( ... )
que o PSOE non traballa para
Outubro, senón para o 2005.
Pero iso, se non se di, non é
sério".+
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as fronteiras. Cales serian
esas decisións das que resulta unha Galiza absorbida por
Castela ao final da ldade Media?
A parte cultural galega quedou
debilitada coa independéncia de
Portugal. Posteriormente houbo
un momento crítico que foi a
morte de Afonso IX, soterrado
en Santiago. Este era un monarca que defendia Santiago como
,centro relixioso mundial, pero tiña moi malas relacións con Roma, de tal xeito que anularon os
seu~ matrimónio con Teresa, de
Portugal, e Berenguela, de Castela. Coa marte do fillo galegoportugués, quedou sen herdeiro.
Berenguela, con apoio dos nobres casteláns e parte dos galegos, conseguiu facer ao seu fillo
rei de Castela, quen consegue
unir Galiza e Castela na loita dinástica. Comezou a imposición
do castelán. As raíces galegas
continuaron xa que até finais do
século XV non se dilucidaron as
hexemonias de Castela e Portugal e, de calquer xeito, ainda
non tiñan que ver cos estados
actuais. Coñecer estes antecedentes abre a mente para o futuro~ Os estados non veñen do
tempo romano nen moito menos
e, se a história estivo aberta no
pasado, tamén pode estalo no
futuro.
A.N.T.

Camilo Nogueira
'Ternos un pasado histórico que serve para reivindicar unha nación
contemporánea'
-0- A. ESTÉVEZ

"INTENTO AMOSAR QUE EXISTE UNHA TRADICIÓN HISTÓRICA DIFERENTE ACASTELA, QUE NOS AVALA NA REIVINDICACIÓN DUNHA NACIÓN GALEGA". CAMILO
NOGUEIRA, ENXEÑEIRO, ECONOMISTA E EURODEPUTADO, VEN DE PUBLICAR A MEMORIA DA NACIÓN. OREINO DE GALLAECIA (XERAIS), UNHA INVESTIGACIÓN
NA QUE DESMONTA AIDEA DE ESPAÑA COMO UNHA UNIDADE DESDE OTEMPO DOS ROMANOS. ESTE PRIMEIRO TOMO, ATÉ AIDADE MÉDIA, TERÁ CONTINUlDADE COA IDADE MODERNA EA ETAPA CONTEMPORÁNEA, NUN TRABALLO QUE SITUA ONACIONALISMO COMO UN MOVIMENTO MODERNO E DEMOCRÁTICO.
Por que un enxeñelro adlcado

á polrtlca decide facer unha
Indagación histórica no Reino
de Gallza?
Parte da miña preocupación sobre a cuestion nacional galega.
Ao comezar, decateime que só
desde unha perspectiva histórica se poden comprender os
seus fundamentos. Unha das
necesidades era poñer en cuestión a idea de España e, dentro
desta, o castelanismo. Este traballo xa era património do galeguismo, autores como Murguia
camiñaron nesa dirección. Hai
unha negación do reino de Galiza dentro da historiografia española, un reino que é fundamental para recuperar a história de
Portugal pero tamén a do Estado español.
Vostede mesmo asegura que
a Hlstórla depende en boa
parte de quen a escrebe. Canto hal de Interpretación, de
subxectlvlsmo á hora de enfrentarse aos dados?
Este traballo ten moitos dados,
ainda que eu non sexa un profisional da Historia. Coido que a
clave está en respeitar as fontes, os documentos. Pódese fa-

cer unha selección interesada,
pero ten que haber rigor e honestí dade. Insisto nos dados
concretos porque desvirtuan as
posicions historiográficas españolas sobre a ldade Media, que
non teñen respeitado esas fontes. Para manteras miñas teses, utilizo documentos dos
rnesmos que defenden a idea
de España. Como se pode recoñecer como fan Américo Castro
ou Sánchez Albornoz que os
textos talan dun reino de Gallaecia e despois insistir en que ese
reino non existiu? Como se pode non recoñecer a íntima relación de Gallaecia con Portugal?
Por que Alfonso X o Sabio fixo
as cantigas en galega? Porque
era o idioma dominante en todas as Cortes do centro-occidental da península, en Santiago, Lisboa, Toledo ou Coimbra.
En troques, os historiadores españois ou non dan resposta a
pergunta ou din que o galega
era moi bonito para a lírica. Até
fins do século XV nobreza e
lgrexa utilizaban o galega.
Cales son as causas que explican a auáéncia dunha Hlstórla galega?
Hal que ter en conta que a ma-

triz do pensamento político, cultural e filosófico na Europa moderna parte dos estados para
ben e para mal. Nas universidades razónase en funcion da ideoloxia do Estado español, que é
a do castelanismo. Para facer
leituras distintas ten que haber
un afán nacional, como aconteceu en Cataluya e, con menos
intensidade, en Euskadi. A tradición galeguista é un fio condutor, apesares de que os galeguistas do XIX estaban moi condicionados pala idea de Castela.
Un exemplo, por que o camiño
de Santiago atraia aos peregrinos de Europa? Porque Galla"ecia era o reino cristián da península contraposto ao musulmán.
A . maiores das crenzas relixiosas, isto ten unha connotación
política que se agacha na História española.
Entón, o que contan os libros
de texto sobre os musulmáns
e a Reconquista?
Nunca houbo musulmáns na
Galiza. Gallaecia é como Franza respeito ao mundo islámico.
Nese território, que nunca foi
ocupado polos musulmáns, foise construíndo unha monarquia
medieval. Hai vestíxios mazara-

bes, pero astes son os cristiáns
de Al-Andalus que viñeron para
aquí, e fixeron igrexas que incorporaron elementos da cultura
islámica. Pero non houbo nunca
intento de invadir.
Un dos aspectos de A memoria da nacion que máis chama
a atención é a referéncia a unha dinastia real galega.
Os documentos talan de reis galegas; eu podo darlle forma pero
respeito como se chamaban naque! tempo. Ao facelo, paño en
cuestion algunhas ideas do galeguismo como que o rei Garcia
era o único galego, o cal non é
certo. Acontece o mesmo coa
admisión da idea de que León e
Braga eran capitais galegas. O
que pasa é que o reino tiña unha maior dimensión coa Galiza
actual. Son feitos que se recollen nos documentos, como que
Salamanca era a segunda Compostela, residéncia dos arcebispos da Gallaecia, que fundaron
ali a universidade. Os reis astures, ainda que con capital en
Oviedo, tamén eran chamados
reis galegas.
No libro explica que son declslóns políticas as que moven

Nos últimos anos houbo un
intento de recuperar o papel
da nobres galegos como Pardo de Cela. Existiu realmente
unha nobreza enfrentada a
Castela ou simplesmente movida polos intereses de poder?
Unha parte do galeguismo, sen
ter unha visión real de que era o
reino de Gallaecia, tendeu a collar figuras como o rei García ou
Pardo de Cela, pero dalgunha
maneira con esas figuras singulares estabase a asimilar esa
ideoloxia españolista que minimizaba a Galiza. Hai nobres
que teñen un pape~ máis importante que Pardo de Cela, mália
o seu enfrentamento cos reis'
católicos. A nobreza galega era
a nobreza por exceléncia da península. Os títulos nobiliários
fundamentais que perviven hoxendia proceden da ,Galiza, ai
está a casa de Alba. E unha nobreza ligada ás dinastias reais,
cun papel moi importante na
Corte portuguesa durante os primeiros anos do reino e tamén
na de Castela. Cando chega o
momento de que Galiza se asimila a Castela, unha parte se
resistiu e outra non, porque xa
estaba integrada nesa Corte.
Quedou debilitada como nobreza galega.
Hai quen di que as nacionalidades inventan a História para avalar un nacionalismo nacido hai tres dias.
Pódese admitir que nación é un
termo moderno se se entende
como vontade de criar un Estado. Pero todas as nacións teñen
unha tradición história que as
explica. O que eu trato é de aunar a história coa vontade política. A miña tradición é a Galiza
medieval pero tamén a vontade
política contemporánea. O nacionalismo é un movimento cunha raiz historica e cultural, que
nega a idea de que en España
todos somos debedores do traballo de Castela. O que intento
no libro é explicar que hai un
pasado histórico serve de soporte para reivindicar unha nación contemporánea.•
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A aventura arxentina
MANuELCAO

A finais dos anos 80, en momentos de eufória económica e
cunha peseta revaluada no ·seo do Sistema Monetario Europeu, aliunhas empresas españolas decidiron que era bon
momento para adquirir activos e participacións crecentes
en empres.as en situación difícil ou realizar activid~des de
provisión de bens e servizos públicos que estaban a ser privatizados por parte de moitos países da América Latina.
Desa época son .as compras de liñas aéreas sulamericanas
entre as que se atopaba Aerolíneas Argentinas caCda nas
mans de Iberia nun momento de gran competéncia no sector de aviación comercial e despois de que nengunha gran
compañia internacional considerara atractiva tal compra.
No seu momento, foi considerada a expansión natural
dunha compañía que, entre outras cousas, rendibilizaba a
relación histórica, cultural e lingüística da Madre Patria coas antígas colónias e que acudía como sócio económico, financeiro e tecnolóxico preferíbel ao do capital norteamericano ou centroeuropeu. Pasado un breve tempo histórico
as circunstáncias mudaron e xa estamos no "fuera gallegos", na creba inexorábel de Aerolíneas e nos perigos directos para a própria Iberia só sostida polo Estado español e as
principais institucións empresariais que se manteñen no
núcleo duro accionarial.

O futuro dos buques que andan á pescada está ameazado pola política de Brvxelas.

Acota de pescada permitida pola UE cor irase antes do final do ano

AXunta obriga a frota galega a pescar

no Grand Sole pese ao paro biolóxico
*

CÉSAR LORENZO GIL

O último episódio da derrota da frota galega ten como cenário
o caladoiro de pescada no Grand Sole. A aprobación dun regulamento moi estrito para os pescadores deste produto fai
que a_distribución da cota galega para este ano sexa insuficiente para cubrir todas as capturas previstas antes de Decembro. Desde os sindicatos e os armadores alértase de que
o governo galego non está preparando un posíbel paro biolóxico que permita chegar a 2002 sen problemas con Bruxelas.
As cifras manexadas por mariñeiros e armadores .como previsión
para o que resta de ano superan
a cota marcada pola UE. De seguiren pescando como até agora,
moi pronto a frota estará pasando
o límite da legalidade europea. O
colectivo, preocupado polo que
isfo supón, exixiu da Xunta de
Galiza algun tipo de solución e
axuda para deixar de faenar durante un tempo prudencial que
equilibre o m~mero de capturas e
as exixéncias comunitárias.
Desde o govemo galego afírmase que a administración non ten
diñeiro para asumir este paro
biolóxico. A conselleria de Pesca considera que calquera medida que se tome debe consen.-suarse entre todas as comunidades autónomas. Ademais, para Amáncio Landin, é imposíbel
procurar apoio económico para
o sector antes de vários meses.
O secretário xeral de CIG-Mar,
Xabier Aboi, desminte a Xunta.
"Cando a frota do banco sahariano volveu para a casa, en quince
dias, todo o mundo estaba a percibir as axudas. O que pasa é
que o govemo Fraga ten outras
prioridades económicas de cara
ao Outono eleitoral. lnvestimentos máis rendíbeis nas urnas."
En troques, a outra frota afectada pola medida restritiva, a basca, xa está no peirao. O colectivo pesqueiro e o governo de
Gasteiz chegaron a un acordo
polo que os pescadores percibirán axudas públicas até que sexa posíbel voltar ao mar. Mais o

feito de que os galegas permanezan no caladoiro, preocupa
nos portas de Euskadi. Son
conscientes de que o seu paro
ábrelles todo o mercado aos
portos de Galiza, algo que non
van aceptar facilmente.
Xabier Aboi ten claro que o Outono vai ser moi movido no mar galega por este agrávio entre frotas.
"Os bascos non van ficar calados
mentres perden gaño por si cumpriren a norma europea. Ao final,
o seCtor pesqueiro de Galiza, que
si quere parar para evitar problemas, terá que sufrir todo o peso
das consecuéncias. n

A xeoestratéxia do mar
Desde o colectivo pesqueiro, a
nova crise no Grand Sole correspóndase coa estratéxia global da UE de debilitar o máis
posíbel a frota galega, coa conivéncia de Madrid e Santiago.
Armadores e mariñeiros sonsabedores de que, tras o suposto
informe biolóxico que aconsella
reducir as capturas para rexenerar a espécie, subxacen intereses claramente económicos.
Segundo a carta que a maior
parte do sector lles remitiu a
Amáncio Landin e ao director
xeral de Pesca do ministério,
Samuel Juárez, non está nada
claro o sistema de análise empregada polos biólogos mariños.
"E vital que os informes científicos que sirvan de base para decisións de calquera tipo en canto á recuperación da pescada
teñan a máxima fiabilidade e

que reduzan ao máximo a marxe de erro nas avaliacións". A
sospeita está xustificada. Vários
expertos galegos confirmaron
que no fundo dos traballos da
Comisaria europea de Pesca
non se atopan evidéncias de crise demográfica dos peixes.
Aboi recorda que as frotas prexudicadas polo novo regulamento
europeu son as de Galiza e Euskadi, soamente, por unha razón
só lóxica na teoria. "Nós ternos
unha cota reducida porque a
pescada é a nosa principal captura. A frota francesa, por exemplo, non ten problema. Primariamente, pesca cigala, pero ademais, tamén mete nos barcos
pescada, sen que a UE se preocupe polo volume capturado."
Esta clara discriminación irritou o
sector, que, dentro do seu listado
de demandas diante das administracióí)s, lembra a importáncia
de qpe calquera medida que se
tome en 011nto ás águas comunitárias xurCia do ,consenso entre
todos os interesfidos. "O conxunto dos pescadores exixe que todas as modificacións normativas
que se produzan sexan iguais para todos, · sen excepcións. Ademais, estas deben ·levar aparelladas medidas sociais e económicas compensatórias que permitan paliar a perda de direitos e ingresos tanto para os proprietários
como para os traballadores", ex- plica a carta ás institucións.
En palabras de Aboi, o grave
problema é que a frota galega
está ameazada e corre perigo
de ficar desartellada nos próximos anos, se non hai unha reacción política iminente. "A pes. ca é un negócio demasiado bon
para as grandes poténcias europeas como para permitiren
que os galegas teñan o control.
Os nosos direitos, historicamente asentados, non valen nada
diante do interese por botarnos
de todos os mares."•

De lonxe, o caso arxentino ten sido estudiado como exem,
plo do fracaso das sucesivas teorías do crecimento económico pois, aparentemente, estamos diante dunha econo,
mía que deberla ter todos os papeis para constituírse en po,
lo de desenvolvimenco rexional. Os recursos naturais son
xenerosos, a povoación está urbanizada (a metade vive na
área de Buenos Aires), non queda povoación autóctona de
orixe precolombina (nen hai reservas como nos EE UU), a
propiedade territorial está constituída por grandes están,
cías polo que o temido minifundismo tipo galega non exis,
te, a povoación posue unha educación que se ten por ele,
vada en relación aos parámetros habituais na zona e, fina},
mente, Arxentina contaba, despois da II Guerra Mundial,
cunha enorme cantidade de recursos financeiros. Con ro,
dos estes dados de partida, a economía arxentina non dá o
salto definitivo cara ao desenvolvimento senda habitual
que os axentes políticos, económicos e sociais do país se
culpen e ataquen uns a outros, con episódios violentos que
arrepian, sen chegar a poñerse de acorde minimamente en
sentar as bases dunha estrutura institucional que permita
conducir as relacións económicas e políticas por uns vie,
rios de convivéncia sociopolítica e progreso económico.
Velai a clave do problema arxentino: a incapacidade para
deseñar e poñer en marcha pacíficamente unhas institucións consensuadas que haberán favorecer o conxunto da
maioría social e política.

'Velai a clave do problema
arxentino: a incapacídade para
deseñar e poñer en marcha
pacificamente unhas institucións
consensuadas que haberán
favorecer o conxunto da maioria
social e política"

A situación actual volve a roteiros xa coñecidos. Incapaces
de acordar e poñer en marcha unhas institucións de políti,
ca monetária própria con obxectivos estabilizadores rece,
-rreron á dolarización que só é sostíbel se as demais institu,
cións se adaptan ás novas restricións de aí derivadas. En
particular, a modernización da política fiscal aumentando
os ingresos e mellorando os servizos públicos e a inovación
tecnolóxica xunto coa incentivación do investimento pro,
dutivo resultaba-elemental pero choca coa oposición dos
grupos dominantes, como en toda América Latina. Ben ao
contrcµio, privatizáronse os servizos públicos, proseguiu o
modelo especulativo e agora que voaron os fundos e volve
o déficit a receita ten que ser a de sempre: reducir o gasto
público coa secuela de conflitos sociais, inestabilidade po,
lítica e empobrecem~nto colectivo.
As relacións ·políticas, económicas e institucionais entre
España e Arxentina serán cada vez máis fluídas e tanto Pº'
den evolucionar cara a unha modernización e mellora das
suas estruturas institucionais como cara a un aumento da
conflitividade económica e social.•
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Aprodución industrial cae en picado efreáronse en seco os investimentos empresariais

A recesión anúncia o final da bonanza económica
hoxe o 80% das suas exportacións-, o pánico desatouse a semana pasada. Miles de persoa,s
valeiraron os bancos de dólares,
ante unha eventual devaluación
do peso e unha hipotética quebra do sistema financeiro.

~ RAMÓN MACEIRAS

Está semana pasada saltaron
todas as alarmas nos taboleiros de mando dos institutos
de seguimento estatístico dos
paises desenvolvldos. Os dados económicos indican que
o PIB dos Estados Unidos entrou en números negativos
durante o segundo trimestre
deste ano e, ao mesmo tempo, evidéncian o estancamento en Alemaña. A situación do Xapón encamiña-se tamén cara á recesión. E Arxentina encabeza a lista da crise
nos países latinoamericanos.
A gravidade da situación estriba
no feito de que as economías
dos Estados Unidos, o Xapón e
Alemaña representan case a
metade de toda a actividade económica mundial. A situación de
Estados Unidos desenvólvese
como se esperaba desde princípios de ano. Todos os indícios
estatísticos mostran que o motor
da economia mundial, cuxo crecimento do PIB no primeiro trimestre foi revisada á baixa até o
1,2%, puido entrar en números
negativos no segundo. O único
elemento que sostén o edifício é
o consumo interno, que xa comeza a dar mostras de debilidade. O investimento empresarial
non medra, a produción industrial caeu a níveis de 1991 , as
demandas de subsídios de desemprego de Xuño (415.000 persoas) atinxiron o seu máximo
desde 1992 e a produtividade
cae aceleradamente.

O presidente De la Rúa poderia
perder o apoio parlamentário
dos radicais de Raúl Alfonsín, o
que abocaría ao governo á dimisión, os recortes anunciados do
gasto público para conseguir o
déficit cero - a mesma medida
que fulminou aos antecesores
do ministro Cavallo- auguran
mais convulsións sociais.

A queda do consumo e o medo á recesión retomban nos ouvidos do BCE, contrário a rebaixar os xuros.

se atopa o Banco Central Europeu, aoque desde Berlín se pede con insisténcia que relaxe a
política monetária até tipos do
2,5% como medida para relanzar a economía.

Pero para o Banco, iso só seria
posíbel se o descenso dos prezos que se observou en Xuño
se mantivese nos próximos meses, antecipando que a chegada
O máis recente informe do serfísica do euro terá, nun primeiro
vizo de estudos de Caixa Mamomento, repercusións alcistas
drid sinala que en termos histósobre o IPC dalguns paises. Enricos sempre que
tre tanto, a debilia actividade indade do consumo estende-se
dustrial caeu de
por Franza, ltália
forma consecutidebilidade
va durante máis
e España e modera-se a criade seis meses (e
no consumo
xa van oito) e a
ción de emprego
estén dese
ocupación duranna Eurozona.
te máis de tres (e
por Franza, ltália Ásia e, principalleva camiño diso) , a economia
mente, o Xapón,
e España e
entrou en receteñen os seus
sión. Os progpróprios problemodérase
nósticos da OCmas. No seu xogo
a criazón
DE e do FMI que
coa deflación (a
anunciaban a redemanda é tan
de emprego en
cuperación no
débil que os presegundo semeszos baixan), a potoda
a
eurozona.
tre se adiaron
lítica de tipos cero
para finais de
aplicada polo banano, mentres se
co central nipón
espera que as seis baixadas de
mostrouse inútil. No primeiro trimestre a economía caeu un 0,2%
tipos de interese consecutivas
da Reserva Federal e a redue todo fai subpor que voltará fación de impostas aprobada por
cé-lo no segundo. A taxa de paro
Bush logren tirar a economía
atopaba-se en Maio no seu nível
americana do abismo.
mais alto desde a Segunda Guerra Mundial, un 4,9%.

A

Europa non se salva
A enfermidade arxentina
En Europa reina a incertidume.
Despois de comprobar que a
sua presunta imunidade á recesión americana era pura ficción,
a UE está a comezar a verlle as
orellas ao lobo. A sua principal
economia, a alemana, preparase para afrontar un estancamento no segundo trimestre do ano,
-- co seu indicador de confianza
empresarial baixo mínimos.
O dilema europeu é o de como
afrontar unha baixa medra económica coinbif!ada con presións
inflacionistas. E o dilema no que

A crise estadounidense estende u-se a Latinoamérica, que
ainda non se recuperara da
sacudida asiática de 1998 e
debe afrontar agora a brusca
caída das suas exportacións
pala ralentización económica
mundial.
México está en recesión tras
acumular dous PIB negativos
desde o último trimestre do
2000. O Sra.sil ten a sua economía ao bordo do colapso por unha crise enerxética que obrigou

o Goberno impor un duro racionamento eléctrico, mentres trata
sen éxito de evitar que lle salpique a hecatombe arxentina,
que, por certo, xa puxo contra
as cordas a bancos e multinacionais españolas.

Arxentina está ao borde do colapso financeiro, político e social.
Despois de lograr gañar tempo
coa sua operación de canxe de
débeda -algo que lle aforrará
2.000 millóns de dólares ao ano
nuns intereses que Jle comen

No exterior, a devaluación efectiva do peso para as exportacións
-cuxa paridade xa se fixa cunha
cesta mista dólares/euros- e o
seu correlato en forma de descenso de aranceis para algun. has importacións de fora da
área, abriu unha importante fenda no Mercosur, até o ponto de
que o Brasil -o principal mercado da Af'Xentina- anunciou unha
resposta contundente e suspendeu as suas negociacións comerciais bilaterais. Tanta tensión
acumulada disparou a prima de
risco-país da Arxentina (o sobreprezo que paga para captar financiación) a máis de 1.500
pontos. E, polo efeito contáxio, o
resto de países emerxentes viron como se elevaban as taxas
de endebedamento. •
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Críase unha plataforma para impulsar oproceso de normalización lingüística Ogalego, outro ano fora
dos rexistos mercantis

Monbus
suprime liñas
regulares
,,
no veran
Unha boa parte dos viciños de
Chantada están que trinan
contra a Empresa Monforte
(Grupo Monbus), empresa que
ten várias concesións de via,
xeiros nese concello. Noé que
os coches sexan cada vez pio,
res, con portas moi altas polas
que non se dan empulingrado
os vellos, que os horários os
condicione o grupo· escolar e
os institutos ... Non. O trans,
porte de estudantes págaos a
Xunta, pagámolo todos, pero
na mesma viaxe dos alunos
viaxan os demais pasaxeiros,
ateigados, e pagándo o seu bi,
llete correspondente. Cobran
por duas viaxes e só realizan
unha. E a Xunta, mália as de,
núncias, nunca tomou cartas
no asunto. Parece que o Raúl
López, o Raúl de Sárria,· segun,
do é coñecido na comarca, ten
apoios no poder de moito re,
penique, din os viciños.
Se a situación antes descrita é
má todo o ano, nas vacacións
do verán, agráavase conside,
rabelmente. Así, na liña
Chantada,Esmoriz (que serve
a un cuarto da povoación ru'.
ral do município), as habi,
tuais catro viaxes dos· días es,
colares (as outras xa as supri,
miu unilateralente saltándose
o prego da concesión, segun,
do denúncian os viciños) re,
dúcense unicamente a duas,
unha en cada sentido.
Os horários ecollidos son dos
máis aleatórios para os viciños,
non asi para a empresa, que
utiliza o mesmo coche para
outras viaxes. Pala mañá, se
antes chegaba a Chantada ás
8,45, agora faino ás 10,30. O
servizo das 14, 30 cara a Esmo,
riz queda suprimido e tamén o
das 16,00 cara á vila. O da
noite trasládase ás 20 hor~.
Asi as cousas, as persoas maio,
res, que son as que utilizan
máis este servizo, sobretodo Pª'
ra ir ao médico, atópanse que,
no verán, non chegan a tempo
á maioria das consultas e logo
teñen que quedar na vila até a
noitiña. Todo un dia para rea,
lizaren unha xestión pequena.
T ampouco os rapaces e mozos
poden baixar polas tarde á bi,
blioteca ou ás piscinas.
O ano pasado, ante as protestas
dos viciños, incluso buscaron
outra emrpesa, Empresa Ledo,
disposta a facer as catro viaxes
se a Xunta lle retiraba a conce,
sión a Monbus. O alcalde de
Chantada, Manuel Varela, rea,
lizou a xestión co próprio Raúl,
sen dar conseguido que cumpri'.
se a legalidade e que a Xunta
tomase cartas no asunto.+

Elias Torres

Mália a promesa dun cámbio
na atitude dos rexistos
mercantis a respeito de aceitar as contas das empresas
en galega, estas continuan
sen dispor de modelos de impresos que lle permitan exercer este direito. A Mesa pota
Normalización entregaba o 18
de Xullo na xeréncia do Ministério de Xustiza os escritos de
varias dúcias de empresas
que reclaman a apresentación
das suas contasen galega.
Este ano os rexistos dispoñen
dunha aplicación informática
que non ten versión en galega
e utiliza os topónimos La Coruña e Orense. Entre as empresas que se aderiron a esta
demanda atópanse a Sala Nasa, Ediciós do Castro,
Sistemas de Seguridade A1,
Erica Mel e PC Carrier. +

'Reivindicamos onome de Galiza como motor
para un cámbio de rumo'
Solicitar a legalización do nome Galiza en troques de Galicia é a proposta que van utilizar un grupo de representantes da cultura para facerlle un
chamamento á cidadania co
ánimo de darlle un novo impulso á normalización. "É unha iniciativa que quer simbolizar a nosa intención de implicarnos con · optimismo e
autoestima nun cámbio de rumo a respeito do que está a
acontecer coa língua e a cultura", explica Elias Torres, profesor da Facúldade de Filoloxia da Universidade de Santiago, un dos seus promotores. ·

Galiza Nova demanda

que Ferrol
sexa Património
da Humanidade

"A PropostaGaliza foi impulsada por un grupo de persoas a
partir da reflexión sobre o estado actual do proceso de normalización lingüística -indica
Elias Torres. Vivemos unha situación de inactividade xeral
que tamén se manifesta neste
ámbito. O traballo de normalización por parte da Administración está estancado e entre a
cidadania existe resignación,
considera certa incapacidade
para ir cara adiante".
Frente a isto, a PropostaGaliza
parte da idea de que o noso
país "ten potencialidades importantes no campo cultural,
coas que se poden implicar iniciativas públicas e privadas,
para que a xente teña elementos nos que apoiarse. O noso
talante non quer ser agresivo",
engade Elias Torres. Queren
funcionar como revulsivo e
consideraron que unha proposta simbólica e razonábel era a
. de reivindicar e recuperar o nome de Galiza para xerar debate, tensión e en definitiva avanzar nun cámbio de rumo.
"É importante saber como nos
chamamos, identificarnos como colectivo. Galiza, é a nosa
marca diferencial, a única forma que aparece nos escritos
do nosos país na ldade Média
cando a nosa língua funciona
como veículo normalizado,
cando ainda non se tiña producido o proceso castelanizador
-comenta Torres. Tamén foi
elemento de unión e progreso
na conformación do galeguismo e de unión con Portugal
nos anos setenta e oitenta, antes do proceso de normativización. Non é só un nome, implica unha atitude optimista e
queremos que se convirta nun
motor de autoestima, de aprezo polo que somos".

O termo Galiza non é unha
anécdota, é o nome da nación,
pero a estas alturas ainda provoca debate. lsto indica, ao entender de Elias Torres, "moito
tempo perdido. O nome Galiza
é un impulso en si mesmo, polo seu valor identificativo. Usar
Galicia ten unha infeliz virtuali-

A.N .T.

dade, non facernos pensar. Levamos un retraso centenário e
non hai que perder o tempo, ternos que aproveitar as nosas po- 1
tencialidades
que, en contra do
que se pode pensar, son maiores
que a de outros
procesos xa máis
avanzados como
o de Quebec ou
Catalunya. Non
debater e non
avanzar é irresponsábel".

van ser Isaac Diaz Pardo e
Xurxo Souto. Neste acto avanzaran se algunhas das actividades que ten
previsto realizar
esta proposta. O
seu lema é Para
normalizar Galiza. Legaliza Galiza.

0termo

Galicia ten
unha infeliz
virtualidade,
non facernos
pensar.
Galiza,
en cámbio,
é un impulso
en si mesmo
polo seu valor
identificativo"

As persoas que
apoian o documento sinalan
. que o periodo
de pasividade,
ou mesmo retroceso, no que se
encentra o proSegundo indica
ceso de normaElias Torres o dolización lingüíscumento xa conta
tica, apenas escun amplo restá contrarrestrapaldo. Foi asinado "polos esfordo por xente moi
zos e tentativas
diversa: pintores,
de diversos coarquitectos, doELIAS TORRES.
lectivos e cidacentes, profesiodáns para impenais dos meios ,
dir que se torne
da comunicación,
en irreversíbel a
empresários, entre outros. Os encarregados de
perda da nosa identidade, posibilidade e soberania cultural
apresentalo o Sábado 21 no
Instituto Galega da Información
como povo".+

Máis dun cento de mozos
participaron os días 13, 14
e 15 de Xullo nas XIII
Xornadas de Verán de Galiza Nova, que se celebraron
en Ferrol. Os roteiros para
coñecer o seu património
cultural e paisaxístico, na
terra e desde a ria, e outras
actividades de lecer, combináronse coa música do
concerto que as mocidades
do BNG organizaron na cidade e unha pequena visita
ao Festival de Ortigueira. A
actividade rematou cunha
concentración diante do
concello na que os participantes, acompañados polo
deputado do BNG no Congreso, Francisco
Rodríguez, solicitaron a declaración dos castelos de
San Felipe, da Palma e os
Arsenais como Património
da Humanldade. +

Campaña
contra Lufthansa por
lucrarse da repatriación
de imigrantes
O alto beneffcio económico
que obtén a compañia aérea
Lufthansa coa repatriación de
persoas ás que se lle nega o
estatuto de asilo ou refuxiado
está a provocar unha campaña contra a empresa. Organizacións alemanas de defensa
dos direitos humanos piratearon a paxina web de Lufthansa como método de protesta.
Durante várias horas do dia
14 de Xullo foi imposíbel acceder a esta páxina e, no caso de entrar, podíanse ver
mensaxes que aludían á suposta liberdade de viaxar coa
compañia en contraposición
coa falta de liberdade dos
exiliados repatriados forzosamente. Responsábeis de
Lufthansa confirmaron o ataque, ainda que minimizaron
as suas consecuéncias. +
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CONSTRUINDO
DESDE A OPOSICIÓN EN PAZOS DE BORBÉN
MANuELMERA
Choverá?, non choverá?, será mellor ir a un lugar que non
fique moi lomee ... seica o BNG organiza unha feira ~e pro,
dutos en Pazos de Borben. Irnos ver.
Seguramente moitos militantes nacionalistas e moitas
máis persoas sen militáncia política fixéronse estas mesmas preguntas o Domingo, 15 de Xullo, pola mañ;l, despois dun Venres e un Sábado chuviosos nos que as temperaturas baixaron moitos graos. Por suposto que todos
os de fora da comarca esperabamos atopar (como seria
normal nestes casos) vários postos atendidos por afiliados
e simpatizantes do BNG e pouco máis. Pero trabucámonos. Ao chegar vimos algo distinto.
Baixo unha enorme tenda, ateigada de bandeiras galegas
que penduraban duns cordeis no teito, habia 30 ou 40 postas nos que se vendían verduras, mazás, patacas, chourizos,
viño, mel, cerámica, artesanía ... ademais dun bar e un grupo de gaiteiros amenizando. Os postas estaban atendidos
maioritariamente por labregos e algun militante do BNG
do lugar. Centos de persoas, centos!, especialmente dos
concellos da bisbarra, estaban a mercar todo tipo de produtos. Anque a medida que foi pasando o dia ·medrou o
número daqueles que (coma min) chegaban de Vigo ou algunha outra vila ou cidade próxima.

Dicíame o. responsabel comarcal do B!'JG, Xabier Alonso,
que estaba acompañado por Bautista Alvarez, que esta "l ª
Mostra de Produtos Artesáns, Naturais e T radicionais" era
consecuéncia do traballo político dos tres concelleiros que
o nacionalismo ten en Pazos de Borben (Domingos Amoedo, Rita Gomez e Xosé D. Camiña) que queren potenciar os
alimentos naturais, sen produtos químicos, con garantias para o consumidor, a artesania ...
en fin: darlle vida a Pazos de
Borben, evitar que a xente
marche das zonas rurais de Ga,
liza. Este proxecto apresentárono no Concello, pero o alcalde
(do PP) desbotouno, polo que
decidiron realizalo como BNG.
Non se pode falar, polo tanto, dunha proposta sectária.

cada parróquia, na que cada unha Hes amosaba ao resto
dos lugares os seus costumes, produtos, lendas, rios,
montes ...
~coitando

e vendo o que fai neste concello o nacionalismo non podo menos que felicitalos, cavilar sobre cantas cousas se estarán realizando que
un non sabe, ·e cantas se poden
facer e non realizamos porque
nos faltan concelleiros coa iniciativa dos de Pazos de Borbén. Facer unha critica política coerente nos concellos, que
defenda os intereses dos viciños (económicos, culturais,
participativos) é fundamental.
Pero, se ademais, desde a sociedade civil somos capaces de
construír país, mesmo desde a oposición, entón todo será
máis doado. As mudanzas daranse máis cedo, X'1 que se asócia dun xeito natural o interese colectivo coa política, garántese a participación daqueles aos que os marxina decote
desde un poder cada vez máis clasista e menos democrático. En Pazos de Borbén póñense pedras para govemar, anque xa goveman parcialmente.+

'A I Mostra de Produtos

Artesáns descobre como
o nacionalismo pon pezas
para govemar a meio da
orga.nizacióri da soéiedade civil"

Comprobando o éxito de concorréncia, a calidade dos
produtos, a empanada ben feita, o licor café tradicional,
e o agradábel que era o ambiente, non hai dúbida de que
esta é unha boa iniciativa, que paga a pena repetir. Anque esta non é a primeira proposta orixinal que teñen os
concelleiros de Borbén. O ano pasado fixeron actos en

AS TRES MORTES DE PEPE RIFÓN
MANuEL VEIGA
A Pepe Rif6n, finado hai agora vinte anos.

da, da tradicional "Que o demo me leve".

Pepe Rifón naceu na Fonsagrada. Tiña barba, pelo trigueño e usaba lentes de pasta. Eu
coñecino en Madrid cando contaba vintetrés anos e estaba a piques de conseguir a licenciatura de Matemáticas. Non sei por
que razón abandonou Lugo, onde cursara os
primeiros anos de carreira, ainda que penso
que a culpa tívoa un desengano amoroso.
En Madrid vivía nun piso do bairro de Aluche, propriedade dunha tia sua, e que el respeitaba sen mudar un búcaro ou un cinseiro
de lugar. Conxeniamos de seguida.

En Abril de 1981 quedaramos de vemos en
Santiago, para asistirmos ao que seria o derradeiro plenário da Asemblea Nacional-Popular Galega. El era, ademais, un dos encargados de defender un relatório alternativo
ao oficial que preparara o grupo de Madrid.

Lembro o butelo, embutido próprio da sua
comarca, ao que nos convidou várias veces
a min e a outros amigos naquela casa de
Aluche, e os frecuentes paseos por Malasaña. Falabamos de polftica, das cousas do
pafs e de literatura. Unha vez regaleille unha graciosa noveleta de Alexandra Kollontai que leva por título A bolchevique namorada e da que ainda recordo un fragmento
do texto da !apela: "A bolchevique Vassilisa namórase perdidamente do anarquista
Yolódia, ao que chaman O Americano."
Pepe Rifón contaba cun afinado sentido
do humor e prodigaba as frases ocurrentes, algunhas da sua invención. Unha
das que máis soía utilizar era a de "Mátame camión"; versión moderna, sen dúvi-

Eu chegara aquel dia cedo á Faculdade de
Económicas, lugar do encontro, e situeime no
recibidor, frente á aula principal, na que se
celebraban adoito este tipo de actos. Lembro
ter ao meu carón a Begoña Valdés e o seu futuro home, Orlando. Estabamos de pé, cando
entrou un pequeno grupo. Unha muller que
ia <liante dirixiuse a nós e, coma nun disparo
imprevisto, informounos de que Pepe Rifón
viña de morrer á saida de Lugo. Ao automóbil no que viaxaba caéralle a caixa dun camión enriba. O Pepe fora a única vítima
mortal. Conforme aquela muller fal~ba~ a Begoña daba pasos a ceacu, coma se quixese evitar que a notícia a alcanzase. Aos demais a
angúria foinos enchendo o peito. Só moito
despois matinei na absurda broma que lle gastara o azar a Pepe Rifón, morto da maneira
que anunciaba un dos seus ditos preferidos.
Os amigos fumos marchando daquel lugar,
ainda que vários dos menos íntimos quedaron a defender con teima as teses do finado. Máis tarde soubémosos que nuriha das

ccrr~sións congresuais estiveran: a piques de
ter éxito.

Cando subíamos a costa que separa o edifício universitário do resto da cidade, Orlando lembrou, en voz case baixa, que o ·dia anterior lle botara as cartas e que todas lle
sairan de morte. "Preferin non dicerlle nada", explicou. Nunca lle perguntei ao Orlando se el cria realmente na cartománcia,
porque sospeito que a sua resposta había ser
tan irónica como aque1as ás que nos tiña
acostumados o próprio Rifón.
Ese dia Orlando, Begoña, Carlos Maquieira,
Concha e quizá algun amigo máis, percorremos as ruas de Santiago sen dicer nada.
Avanzado xa o serán, o siléncio apenas se
rompera. Estabamos nun bar sit:Uado perto
da Ferradura, coas olladas sen pousar en
nengures, cando eu erguin a vista en dirección ao televisor que se encontraba aceso e,
de súpeto, ali atopei o Rifón, co seu habitual
anorak azul e aquela expresión na que tan
ben se mesturaban a calma e a curiosidade.
Pensei que non era posíbel e polo tanto
non comentei nada. Cambiou a toma. Entón, protexéndome de calquer erro inducido polo meu estado de ánimo, alcei a voz e
dixen simplemente: "Mirade para a televisión'~. Frase tan pouco imaxinativa surtiu,
sen -embargo, un efecto inmediato en todos

os presentes. Botaban un programa concurso e, ás veces, a cámara enfocaba o público.
Por sorte, o que era ou se asemellaba a Pepe Rifón ocupaba un asento da primeira fila, xusto ao carón de Juanjo Menéndez. A
apresentadora interrogou várias veces a
aquel coñecido actor ·e asi todos puideron
ver de novo, en primeiro plano e xa coa
certeza de que era el, a Pepe Rifón.
Decateime entón de que o programa estaba
a ser emitido en diferido e lembrei que un
mes antes o noso amigo comentara que acudira a televisión, aos estudios de Prado del
Rey, para ver como se gravaba un concurso.
Pasaron os anos. Eu xa case esquecera todo
isto, cando en 1995, lendo El Pais, encontrei
unha entrevista co escritor Antonio Muñoz
Malina, a quen a penas coñecia daquela.
Dispoñíame a pasar a páxina cando a miña
ollada bateu nun nome: Pepe Rifón. Parei a
ler arelante. O autor era interrogado a respeito dun libro que viña de publicar, titulado
Ardor Guerrero. Tratábase dunha narración
do xénero memorialista sobre o servizo militar. Muñoz Molina mudara todos os nomes,
non sendo precisamente o de Pepe Rifón. El
fora, dicia, o seu compañeiro máis lúcido na
míli que ambos cumpriran no País Basco a
comezos da transición. Por suposto, acudin
de contado a unha librería. Lin cada páxina.
Pepe era o protagonista.+ ·
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llo de Hermes e de Afrodita, non dese
Nós empregamos hoxe pánico como un
substantivo, co significado de "terror, pa- .
· Hermes senón dun Hermes Trismexisto
("tres veces grande") que se identificou cp
vor", mais orixinalmente era un adxectivo
deus exipcio Thot, procede o adxectivo
e a frase completa era terror pánico. A pahermético. A el se lle atribúen as doctrinas
labra deriva do nome de Pan, o deus gree procedementos da Alquimia, e saberes
go. Este tiña un aspecto monstruoso, co
de maxia e de ocultismo, doctrinas e sabecorpo peludo, cornos, barbicha e patas de
polo xeógrafo Mercator en 1585. Por ese
res .impenetrables para os non iniciados,
castrón. Andaba sempre a pillar as ninfas
Non é o mundo senón a esfera da bóveda
motivo, dende éntón chamamos atlas aos
que foron coñecidos como hennéticos. Coe os pastores, que quedaban paralisados
celeste o que sostén Atlas, o titán que
mo tamén hermético era un cerramento de
polo terror ao velo. Deus da Natureza e da
foi castigado por Zeus a termar dela ao . libros de mapas.
potes que realizaban os alquimistas por fufecundidade, asociado á flauta de canas de
lombo por ter participado na guerra dos
sión da materia do recipiente, e que impeNa morada dos deuses, no Olimpo grego,
distintos tamaños atadas, que a tradición
titáns contra os deuses. Atlas tiña a súa
vivían baixo o poder de Zeus as divinidadía entrar o aire e conservaba inalterable
supón- inventada por el (flauta de Pan),
morada no norte de África, cabo dos
dis que uns navegantes sentiron un día
des todas do Universo, e podemos deducir
o contido gardado.
montes que colleron o seu nome, o
que un desprezo olímpico é o que sentirían
unha voz misteriosa que berrou anuncianAtlas, e o océano que corre a carón dado "O gran Pan morreu" e que Hes encaE xa que falamos hoxe de hermético e de
os deuses cara esas minúsculas formigas
quel continente chamouse pola mesma
Compostela, lembraremos unha anécdota
chamadas seres humanos.
rregou que repetiran mais tarde a mensarazón' atlántico dende a antigüidade. A fi-outra máis- daquel profesor santiagués
xe. Cando eles o fixeron, sentiron o balgura de Atlas -coino a vemos na Praza
tan celebrado. Nunha ocasión dirixiuse a
bordo dos laios e berros de terror dunha
Non do Hermes grego, instalado no Olimdo T oural santiaguesa no cumio do Pazo
un alumno na aula e díxolle: "¡Abra hermultitude invisible, o que se interpretou
po, pai segundo a mitoloxía dun ser cos
de Bendaña- fo¡ reproducida na portada
coma un anuncio da fin do mundo.
dous sexos chamado Hermafrodita por fi-- méticamente esa ventana!" +
dun célebre libro de mapas publicado
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O99°/o das denúncias
polos sucesos de El Ejido,·
sen resolución xudicial
Das 700 denúncias que a
organización non governamental SOS Racismo apresentou
polos sucesos de xenofóbia de
Febreiro de 2000 na localidade
andaluza de El Ejido, o 99 por
cento espera ainda unha resolución xudicial. Ademais, este
colectivo confirmou que
aumentaron as agresións
racistas durante este último
ano e que non se solucionou
nengun dos graves problemas
dos imigrantes no estado. Desde SOS Racismo constatouse
o aumento das máfias nas zonas de maior afluéncia de estranxeiros, o abandono aoque
están sometidos os meniños
da rua, a grave indefensión
dos imigrantes sen papeis, sen
direito a procurar unha defensa
xudicial cando se ven envoltos
en flagrantes casos de violéncia. A organización propón, como xeito de loitar contra o
racismo, "abrir espácios de desobediéncia civil cara á Lei de
Estranxeria." •

ETA asasinou no mesmo dia un ertzaina e un concelleiro de UPN.

Os posicionamentos son· idénticos aos de antes das eleicións, pero con mellares formas

ETA continua a matar e
o PP e o PSOE néganse a falar de política
-0- B. LAXE

En Euskadi cambiaron as fonnas despois das eleicións, xa non hai
insultos públicos entre nacionalistas e españolistas, pero nada máis.
Con clara intencionalidade política, ETA continua a marcar non só a
axenda política con mortos encol de todas as mesas candó pode,
senón que tamén imobiliza as posicións dos pártidos políticos.
"O comezo da lexislatura basca
non pode ser máis terríbel. ETA
mata antes, durante e despois
do debate. Se é lbarretxe ou se
fose outro. Mata en Madrid, en
Nafarroa, en Gipuzkoa. A un policia nacional, a un concelleiro, a
un policía autonómico ... ". Asi comeza un artigo de Felipe González en El País do Mércoles 18 de
Xullo, data de infausta memória.
Aznar aproveita a violénica para
tentar aprazar, sine die, a discusión sobre o autogoverno basco, proposto por lbarretxe coma
un dos seus eixos fundamentais
no discuso de investidura. Aznar
séguelle a perguntar ao PNV,
no seu monólogo inacabado,
cantos mortos teñen que haber
para que que a loita ·contra ETA
sexa a prioridade do PNV.

pero co que continuan a insistir
Aznar, Arenas, Raxoi e os
meios de comunicación dia tras
dia. O que non semella disposto o PNV é a facer unha frente
comun co PP para desbancar a
EH dos concellos.

Impedir o debate
Mentres tanto, tanto PP coma
PSOE tratan de invalidar calquer
debate na sociedade basca sobre a autodeterminación, ou autogoverno, como o dulcificou lbarretxe no seu discurso. ETA é a
disculpa válida para grande parte
da povoación para impedir o debate sobre os direitos políticos e
as arelas autodeterministas da
maioria do pavo basca, segundo
reflexo eleitoral do 13-M.
Mentres ETA siga a matar, non

Semella que nada mudou despois do 13 de Maio. As mesmas
acusacións de Aznar. Idénticos
mortos de ETA. As mesmas palabras que desde o PP usaron contra o PNV na pasada lexislatura.
Aznar volta a prometer que usará
todos os médios do Estado de Direito ao seu alcance para acabar
con ETA. Pero ETA segue a matar e a marcar a axenda política,
a discusión, e a impedir calquer
diálogo construtivo.
lbarretxe afirmou no seu discurso de investidura e na sua toma de posesión que a loita pola
paz é o seu principal obxectivo,
pero estas proclamas non semellan abondarlle ao PP. Un
PP que acusa ao PNV de manter acordos con EH en 18 concellos, algo que nega Arzallus

se pode talar de nada, afirman
PP e PSOE. Pero, como acabar con ETA, coas mortes? O
PNV propón unha via política.
Desde o PNV consideran que,
sen o avance no autogoverno é
imposíbel rematar coa violéncia, pois esta ten un claro contido político.
Para o PP e o PSOE, en ETA
non existe intencionalidade política, só "criminal, mafiosa". Como a analise do PNV é, en parte, coincidente coa de Batasuna, tamén criminalizan a PNV
por compartir os mesmos fins.
Desde o PP sosteñen 'que, desde o vieira unicamente represivo
pódese acabar con ETA, ainda
que, en 40 anos non dese resultado. Desde o PNV sosteñen
que sen a demanda política non
se remata coa violéncia.
Felipe González sostén que "podemos talar en sério da autodeterminación, ( ... ) pero sen confundilo coa violéncia criminal, co
asasinato, coa extorsión, coa
ka/e borroka. Quer dicer, democraticamente, desde o xogo das

A.

maiorias e minorias que respetan a legalidade vixente, nacional e internacionalmente, nos
seus contidos e nas suas formas para cambialas".
Unha posición moi distinta á de
Aznar, como se pode comprobar, mália ao Pacto Antiterrorista
subscrito polo PSOE. González
defende ao PNV cando ·afirma
que "cando habia un governo
socialista, a tentación era culpalo por ineficaz. Agora, co governo do PP, non podemos cometer
o mesmo erro, nen aceptar que
busquen outros culpábeis, agás
os que o son: os terroristas".
González sostén que estamos
pior que hai cinco anos e que se
debe de reaxir, pois ETA está
"derrotando ao Estado democrático". lbarretxe afirmou na sua toma de posesión que ainda observa notábeis doses de imobilismo e discursos do pasado, considerando que o intento do PP e
PSOE de manter o centro do debate ao carón de ETA só constituen "excusas" e "brincadelas"
para non talar e facer política.+

EIRÉ

Onde está CiU?
O 2 7 de Xullo celébrase en Euskadi unha nova
reunión da Declaración de Barcelona. Aparente~
mente tratáse de seguir avanzando nos princípios
aprobados e na coordenación daqueles temas que
sexa posíbel, tratando de implicar no debate a
máis organizacións. Pero semella que hai quen
non se atopa a gusto dentro das estremas <leste
manifesto de intencións. Resaltan así dous arti,
gos de Alfóns Quintá, un xornalista que pasa por
estar próximo a Jordi Pujol, en Avui, arremeten,
do contra o BNG, ao que considera comunista
por estar próximo a Fidel Castro e defender a
Milosevic e antieuropeista por apresentar unha

emenda ·á totalidade ao proxecto de lei orgánica
española para a ratificación do Tratado de Niza.
Quintá conclue que, ante estes posicionamentos,
o lóxico é que o BNG estivese fara da Declara~
ción de Barcelona, e que se quedasen unicamen~
te PNV e CiU. Falta por saber se a maioria do
partido avala a postura dun Jordi Pujol cada vez
máis entregado ao PP. Durán semella ir por libre,
Artur Mas atado, os roquistas mudos e os na~
cionalistas cada vez máis arrinconados. En Eus~
kadi, coa asisténcia de Artur Mas na vez de Pere
Esteve, ·ollarase cal é a dirección da política de
CiU a nível estatal.•

Rexeitada a querela
contra a delegada
do Govemo en Catalunya
O Tribunal Superior de Xustiza de Catalunya rexeitou, ao
se declarar incompetente, a
querela apresentada por 72
entidades contra a delegada
do Govemo nesa autonomia,
Julia García-Valdecasas e
contra a policia, polos
incidentes da manifestación
antiglobalización realizada
en Barcelona o pasado Domingo, 24 de Xuño. Desde a
xudicatura, explicouse que o
tribunal decidiu absterse de
tramitar a querela por un defecto de fonna e enviaralla
ao xulgado decano da capital catalana para que
decidan que tribunal é o que
debe instruír o proceso.•

OGrupo Popular
oponse a que Cardenal
compareza no Congreso
Os votos do PP e de CiU impediron que o fiscal xeral do
Estado, Jesús Cardenal, comparecese diante do Congreso
para que renda cantas sobre
a sua actuación no caso
Ertoil. Segundo o Grupo Popular, o fiscal cumpriu estritamente a lei e non ten ve motivos suficientes para sometelo
ao xuízo público dos deputados. A comparecéncia tora
solicitada polo PSOE e IU,
que non tardaron en criticar a
resposta do partido governante. Para Juan López, portavoz
socialista, o ministro Josep Piqué recibiu un trato xudicial
"diferente ao dos demais españois" ~ Para o coordinador
xeral de IU, Gaspar Llamazares, a preséncia de Cardenal
en "programas de televisión
orientados -en referéncia á
entrevista de Carlos Davila en
TVE- demostra o modelo de
democrácia que pratica o PP,
no que os médios "dirixidos"
priman sobre o Parlamento á
hora de dar explicacións
sobre condutas políticas.•
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As eleiyoes constituíntes tem data p~ra o30 de Agosto

Timor·Leste poderia ter·estado próprio de aqui a um ano
cisáo, ainda um tanto imprecisa, em se candidatar a presidencia da República.
·

-0- GONc¡ALO NUNO DE FARIA

Coma extin~ao do Conselho
Nacional -parlamento (nao
eleito) transitório- os timorenses preparam-se para eleger,
a 30 do próximo mes, uma Assembleia Constituinte de 88
elementos e que terá por incumbencia a aprova~ao da
Constitui~ao. A partir daí
serao estabelecidas a elei~ao
do presidente da República e
a data da independencia do
que virá a ser o mais novo Estado-Na~ao do mundo democrático e de idioma galegoportugLies no continente Asiático.
Ao Conselho Nacional, constituído desde Outubro do ano 2000
e que foi presidido, desde entao
até ao transacto Mar<;o, pelo histórico Xanana Gusmao, coube a
intensa tarefa de aprovar inúmeros regulamentos, o que constituiu algo raro e surpreendente,
dado o escasso tempo (menos
de um ano) colocado a disposi~o dos seus elementos para
o fazer. Trabalho esse que, na
óptica de alguns políticos locais,
virá a ter grande importáncia pa·
ra o futuro de Timor-Leste.
Todos os membros c:testa estrutura -seu presidente Manuel Carrascalao incluído- foram unAntmes em salientar a oportunidade
da colabora~o e apoio prestados pela ~bleia da República portuguesa, que destacou para aquele território vários dos
seus funcionários e com esse objectivo : participar na elaboraoáo
de toda essa regulam~o.

Quanto a Uniáo Democrática Timorense (UDT), as suas lutas
com a Fretilin foram sempre reflexo do seu anti-comunismo primário, o que levou, e no ambito
de tais pressupostos, os seus dirigentes a urna aproximac;ao a
Jacarta. Mais tarde acabariam
por emendar o erro, aliando-se a
todas as forc;as internas contra o
inimigo comum: a lndonésia. .
Vivendo muito da projecc;ao do
seu líder de sempre, Joao Carrascaláo, a UDT perdeu alguns
dos seus quadros para o PSD.
Daí que se disponha, presentemente, a fazer coligac;oes póseleitorais, cuja participac;ao nestas eleic;oes apresenta 72 candidatos nacionais e 8 distritais.
das NaQOes Unidas (UNTAET) que
procedeu a tal levantamento,
apontam para urna populac;ao
efectiva de 793 mil pessoas, encontrando-se em condic;óes de
votar 380 mil timorenses.
Dos 13 distritos de Timor-Leste
o da capital, Dili, corresponde
ao de maior densidade populacional (cerca de 129 mil residentes. Há a acrescentar, na base
do levantamento efectuado, a
presen~ de 1.200 estrangeiros,
na sua grande maioria casados
com timorenses.

Para a Assembleia Constituinte
serao eleitos 88 cidadaos timorenses, sendo de 1.121 o número
de candidatos em representayao
de 16 formayoes partidárias e
mais 17 independentes. Os 88 lugares dísponíveis sarao preenchidos por 75 elementos eleltos a
nível nacional e mais o representante de cada um dos 13 distritos
existentes em Timor-Leste.

•Muitos Partidos•••
Poucos Eleitores
A despeito das dificuldades de
registo e recenseamento da pop ulaoao -ainda sáo muitos os
desaparecidos, refugiados e ausentes do território-, as estimativas do departamento respectivo

Este processo permite concluir
que 54% da popula~o tem menos de 54 anos, dos residentes
50,3% sao homens e apenas
2,4% ultrapassam os 65 anos; o
sexo masculino é maiorltário até
aos 14 anos, que é ultrapassado pelo sexo oposto no grupo
etário entre os 15 e os 19 anos.
Em fun9ao das estimativas e
dos números apurados, observa-se _que há urna forte pulveriza~o partidána, o que é considerado normal em situa9óes
que reflectem romper de camin-

Calote á americana
C.Oma unha pintura de mala calidade, un pan de ouro de saldo, a chafa,
llada das eleicións estadounidenses corneza a amasar o seu real rostto.
Unha investigación do New Yark Times desvelou que o Partido Repu,
blicano presionou os mernbros das xuntas eleitorais para que adrnitisen
votos por correo procedentes de soldados no Estranxeiro que non tiñan
o mataselado regulamentário. O xornal descubriu que os republicanos
utilizaron información privilexiada do Pentágono para cornunicárense
cos militares e verificar o seu sufráxio. Ao tempo, a axéncia Reuters fuise
eco dun estudo do MIT de Mas.5achussets que asegura que se perderon
millóns de votos por mor da antigüidade das máquinas de sufráxio.
Todo isto confirma que a ·eleición de George Bush f9i un tremendo
calote digno dunha novela de Greene no centro de Africa. Os fabri,
cantes de armas e de COZ utilizaron todas as tácticas, legais e ilexí,
timas para coroar o autor do escudo antimfsiles, o inimigo de Kioto
e o látego da China. Xa o anunciara un dos dirixentes dos exiliados
cubanos en Miami: "que se esquezan os demócratas de gañaren máis
eleicións. Aquí non llelo irnos permitir."+

hos para a Democracia, sehdo
que os anos seguintes encarregar-se-áo de sedimentar laques
partidários assim espartilhados.
Quanto ao universo politico-partidário há de tudo em Timor-Leste : de marxistas-leninistas a monárquicos, libarais e social-demócratas variados, democratascristáos até os que, e a coberto
do manto diáfano da Democracia, foram defensores e apologistas da integra9áo de TimorLeste no território da lndonésia

Finalmente o Partido Social Democrata (PSD), foi instituido o
ano passado e é liderado por
Mário Carrascaláo, também um
dos fundadores da -UDT egovernador indonésio de TimorLeste. Apresenta-se as eleic;óes
de Agosto q.omo alternativa
Fretilin e UDT, concorrendo, tal
como a i;retilin, com listas totais
a Ambito nacional e distrital.

a

A campanha eleitoral arrancou
no passado Domingo calma e
pacatamente e com apenas a
actividad~ dos dois partidos
principais - a Fretilin e a UDT,
os primeiros com um comício
no Estádio da Liberdade e os
segundos com urna conferéncia de lmprensa.

A Frente Revolucionária de Timor-Leste lndependente (Fretilin) é a estrutura partidária melhor posicionada para ganhar as
primeiras eleic;óes timorenses,
apesar das muitas convulsóes
porque tem passado, desde a.
Em 30 de Agosto de 1999 os tiguerra em 1974 com o seu
grande adversário e também . morenses rejeitaram a ocupa~o da lndonésia. Dois anos
histórico da luta armada; a UDT,
depois váo escolher, entre si, os
e das lutas internas que envolseus representantes, que váo
veram Xanana Gusmao e Raelaborar e votar a Constitui~o
mos Horta contra Mari Alkatari.
que deve ser promulgada (com
maioría de eo votos) por meaOs seus responsáveis assegudos de Dezembro. Com a aproram dispar nas suas fileiras de
va~o da Constituiyao a Assemcerca de 30% da populac;ao rebleia Constituinte passará a desidente e de listas completas
signar-se por Parlamento Nanestas eleic;oes, ou seja, quacional timorense, que será o
dros completos de candidatos
orgao a decidir sobre os calenaos níveis nacional e distrital.
dários das eleic;oes presidenciais e da declarac;áo da indeAltamente expectante quanto
pendencia total do território, preaos resultados que a Fretilin vivendo-se que vénha a ocorrer
rá a obter nas eleic;oes do dia
um ano depois, ou seja, a 30 de
30 do próximo Agosto, está
Agosto de 2002. •
Xanana Gusmao face a sua de-
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GAITEIR@S DETRASANCOS
EXÚ (Hard-Cora gal9g0)
. MxDxR (Hard-Core galego)
JOSÉ CONSTENLA (Cantautorgalego)
COZORELLOSAO SACO (Duo de-mulherescontacontos) SKÁRNIO (Skagalego) .
ZINZA (Pock galego)
ANTARUXADA (Folk-Rockgalego)

Gastronomia

18:45 ·Palestra

"Democracia, liberdade eautodetet'mina~om para os povos"
Tomás fernández
Répresentante de
Francisco Martins

tgorlugrls

ENOAVANT·OSAN (P;isos Qt<llans)
BATASUNA(Euskal Henia)
POLÍTlCA OPERÁRIA (Portugal.}
NÓS.Unidade Poputar t'GaliZ:a)

Safdinhada

Olurrascada

Fruta
Cafés

Empadas
Bocatas

Servi~o d@ bar

Comida.vegetariana
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Colómbia acollerá
várias conferéncias
de paz durante o Verán

DIREITOS E DEBERES
GERRY ADAMS

adiante dos que, se· os ·nutrimos
axeitadamente, poderemos bene,
ficiarnos.
-

Pasaron tres semanas desde as re,
centes eleicións en moita xente ti,
vo a oportunidade de absorber o
significado da suba no voto para o
Sinn Féin no Norte. Houbo moi,
tos comentários ao redor destes
dous temas e agora é apropriado
que eu explique a visión do Sinn
Féin sobre estes feítos e a demisión
de David Trimble como primeiro
ministro.

A protesta do líder do UUP é to,
talmente falsa. Sei, polos meus es,
forzos para solucionar este asunto,
que os infundados comentarios
deste tipo son contraproducentes.
A promesa do IRA inclúese na
sua declaración do 6 de Maio de
. 2000. Esta dedaración foi un
imenso avance nas proclamacións
prévias. Ademais, o IRA declarou
que todo estaba preparado para
destruír as armas e explicou cal
era o contexto no que isto se fa,
ria. A estratéxia do Sinn Féin
aponta a criar ese contexto. Pero
por suposto nós non podemos fa,
celo por nós mesmos. Só podemos
facer a nosa parte o mellor posf,
bel. Pero a construción da paz e a
elaboración da confianza é un ne,
gócio colectivo.

O gaño eleitoral do Sinn Féin no
Norte foi considerado coma un ul,
timátum ao IRA para que entregue
as armas e para que o Sinn Féin se
faga responsábel da demisión au·,
toimposta por David Trimble. Estas
reclamacións ignoran o Tratado do
_Venres Santo, os resultados eleito,
rais e o mandato ao Sinn Féin, que
foi claramente unha aprobación ao
xeito no que estabamos levando o
Proceso de Paz,. incluíndo o asunto
das armas.
Ademais alguns deses que son máis
vociferantes e estridentes neste te,
ma traballaron activamente contra
o Sinn Féin nas eleicións. A maio,
ria dos escritores de editoriais
apoiaron os nosos opoñentes. Vete,
ranos representantes dos principais
partidos de Eire fixeron campaña
contra nós no noso território. Ese é
o seu deber, por suposto, pero eles
non poden tomar ambas as vías.
T eñen que respectar a nosa autori,
dade e os nosos direitos e deberes
corno cidadáns e como represen,
tantes eleitos polo povo. Eles teñen
que apoiar o Tratado do Venres
Santo tal e corno se negociou.
Pola contra, parece que eles utili,
zan a entrega das armas do IRA co,
mo unha condición sine qua non
para lles concederen direitos aos ci,
dadáns. Isto non é só unha viola,
ción do Acordo do Venres Santo
senón que é algo patentemente
contraproducente. Por todas estas
razóns, todos os que mudaron a sua
posición, deberían volver ao espfri,
to do acordo.
ESTRATÉXIA PARA u ..
DAR COAS ARMAS. Pola rniña

• UNHA

Fixéronse grandes progresos nos
últimos anos. Insuficientes e a pa,
so demasiado lento para moitos
republicanos e demasiado rápidos
para outros. Pero perseveraremos.
Inevitabelmente, como en cal,
quer proceso para resolver un
conflito, hai asuntos particulares
que son por un tempo foco de
controvérsia e dificuldade. Debe,
mos superalos e non esquecer que
as cousas van mellor, non o sufí,
ciente ainda, pero mellor do que
foran.

• 0
Gerry Adams.

'O continuado siléncio das pistolas
do IRA, as distintas iniciativas para
subliñar isto e o compromiso do 1RA
coa paz son pasos adiante positivos e
inéditos dos que, se os nutrimos
axeitadamente, poderemos beneficiamos"

parte, creo que o asunto das armas
resolverase exitosamente. Con
certeza, desde a perspectiva republicana if,
landesa, coido que as pistolas teñen que desa,
parecer da política de Irlanda. En dicindo is,
to, a diferéncia de outros, estou atento a to,
das as outras pistolas que infectan a nosa Pº'
lítica-e que están nas mans dos unionistas e
dos británicos, e que agora se usan diaria,
mente. O Sinn Féin, actuando desde as nosas
obrigas co Acordo do Venres Santo e porque
estamos autenticamente convencidos dunha
Irlanda en paz, ten traballado para desenvol,
ver unha estratéxia que crie as condicións
. para poñer fora de uso as armas. Se non o
conseguisemos, ou se o IRA non respondese
positivamente, quizais haberia unha lexítirna
escusa para a estridéncia por parte dos que
atacan o noso partido ncsta cuestión.
Pero nós ternos unha estratéxia, mália que
non sexa só responsabilidade nosa proxectar
unha. Explicámosllela aos govemos de ~Lon,
dres e Dublin, ao Partido Unionista do Ulster
(UUP), ao SLDP e aos outros. O desenvolví,
mento desta estratéxia e a forza do recente vo,
to claramente poderian animar a outros den,
tro do republicanismo a aceptaren os méritos
do noso achegamento. Pero a histéria e a irra,
cional falsificación do que o noso voto signifi,
ca é intensamente persuasiva. ·A miña própria
visión é que hai un partido político que afia as
demandas irracionais desde dentro dos parti,
dos con eleitorado nacionalista.

.i':-
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CONFUSION DE TRIMBLE. A posición
de Trimble é un problema totalmente diferen,
te. Logo de ter loitado na campaña eleitoral
nunha plataforma que lle entregou o UUP,
agora está perto de botalos fora a todos. Inclu,
so en canto ao resultado, a sua demisión afee,
taríalle aos investidores, ao turismo, á econo,
mía, ás relaci6ns comunitárias -todos eses
asuntos nos que el proclamou interese-, polo
que esta non ten sentido.

A aseveración de Trimble de que o IRA só ac:
tua baixo presión é unha óbvia invitación a
esa organización a verificalo doutro xeito. O
UUP non pode presionar o IRA rnáis do que o
IRA pode presionar o UUP. As políticas de,
ben estar fixadas, non minadas. Por iso, a ame,
aza de T rimble non funcionará.

PROCESO FUNCIONARÁ. Ü

Sinn Féin fará todo canto poida
por facer sobrevivir o proceso de
paz. Mais os governos precisan
considerar que verdadeiro progreso
é posíbel se eles alcaiotan o
unionismo. Mudarán ou seguirán
adiante, coas dificuldades e desa,
fios da tarefa de facer este proceso
funcionar, incluíndo o desatenta,
dor esforzo por tirar todas as armas
da política irlandesa?
Estou convencido de que este proceso vai chegar a bon porto. Esta
ten sido a miña convición noutros
tempos ainda máis difíciles.

Pola miña parte, un obxectivo esencial do
proceso de paz é a criación das circunstáncias
nas que o IRA e os outros grupos armados co,
mecen a facer parte do noso pasado. Alguns
queren ver o IRA derrotado. Eu quera velo en
feliz retirada. Pero esa meta será máis doada de
acadar se os partidos traballan xuntos baixo o
ditado dos acordos.
Os direitos dos cidadáns, o asunto da policía
e da desmilitarización, os problemas coa xus,
tiza, son aspectos todos nos que os govemos
do Reino Unido e de Eire teñen responsabi,
lidades. Deben desempeñar esa responsabili,·
dade no acto, sen ter conta das protestas
unionistas. Só deste xeito, cun sensíbel e de,
cidido cámbio das condicións nas que a xen,
te vive, e garantindo para todos os direitos
que poden mudar as maneiras, a xente, parti,
cularmente .aqueles que se opoñen ao cám,
bio, responderán a esa mudanza.

Poi'lENDO AS ARMAS FORA DE uso. Cal
é a estratéxia do Sinn Féin para poñer as ar,
mas do IRA fora de uso? Baséase en facer
Coidó que esta é a mellor maneira de levar· o
que a política funcione. Empregar o Acordo
do Venres Santo, non resáibilo. Construír · tema por todas as partes, dando a cara colee,
tivamente para asumir as nosas respons;:ibili,
políticas práticas de xeito que a xente se sin,
dades e xogar todas as nosas bazas. Se por
ta autorizada democraticamente. O tempo da
calquer razón calquer partido non está pre,
trégua do IRA, agora no sétimo ano, evidén,
parado para facelo, os govemo han ter que
cía que esa organización está preparada. para
excluílo do proceso.+
abrazar tal posíbilidade. O continuado silén,
cío das pistolas do IRA, as distintas iniciati,
vas para subliñar isto e o compromiso do
Publicado no xornal norirlandés An Plwblacht
IRA coa paz son positivos e inéditos pasos
o pasado 28 de Xuño de 2001.
•

Diversas asociacións pacifistas
e colectivos intemacionais preparan para o mes de Agosto diversas conferéncias de paz en
Colómbia. Por unha banda, estas iniciativas buscan unha saida para o conflito bélico; pola
outra, pretenden impedir que
se poña en prática o Plano Colómbia. Polo seu interese, destacan a mobilización de "Mulleres contra a guerra", unha
organización que busca un
cámbio profundo na mentalidade política do país. "Queremos
ter fillos para que vivan, non
para que morran en calquera
campo de batalla", explica o comunicado de mobilización.
Ademais, vários intelectuais de
prestíxio mundial, como os prémios Nobel José Saramago, ou
Adolfo Pérez Esquive! ou os
profesores James Petras e Noam Chomsky, entre outros moitos, apoian unha iniciativa para
lles exixir aos Estados Unidos
un abandono imediato das operacións do Plano Colómbia. •

Pacto entre Rúsia e
a China de defensa
contra os EE UU
A carreira armamentística iniciada polo presidente
estadounidense George
Bush non deixa indiferentes
os líderes das outras poténcias nucleares. Rúsia e a China decidiron incrementar a
sua colaboración mútua en
matéria de defensa para se
aseguraren unha posición
vantaxosa diante da criación
iminente do escudo antímísiles que Washington proxecta
construír. Os respectivos líderes, Vladimir Putin e lang
Zemin, resaltaron o trabucado do reannamento e segulron avogando por respectar
o Tratado de Non
Proliferación de Míslles balísticos, aprobado en 1972. •

Israel reinicia
as hostilidades
nos temtórios palestinos
Cando a situación política nos
territórios ocupados por Israel
en Palestina parecia atopar un
cauce pacífico polo que se conducir, o govemo de Ariel Sharon decidiu dar marcha atrás e
reiniciar os ataques. Primeiro
através da defensa dos
colonos e na sua axuda n~
rázzias en Hebrón. Logo, despois do atentado suicida dun
membro islamista radical, mediante o Exército, en várias
operacións de "castigo" nos domínios árabes, que provocaron
a marte de várias persoas en
Belén e outras loqalidades cisxordanas e da Franxa de Gaza,
ao tempo que se confirma a eliminación selectiva de destacados dirixentes dos grupos
palestinos. Durante a inauguración dos Xogos Macabeus
-Olimpiadas do xudaísmo-,
Sharon culpou a Arafat do estado do conflito e ameazou con
incrementar o seu poder militar
na zona, supostamente autónoma e controlada pola Autoridade Nacional Palestina.•
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ESPELLO DA SOCIE-DADE
Máis aló do ámbito
institucional, o
nacionalismo é
predominante no cíber
espazo galego se cadra
porque é o sector de
maior influéncia na
sociedade civil. A
internet é ainda un meio
de comunicación cuxa
explotación comercial
resulta deficitária. Deste
xeito, as empresas
privadas tamén desertan
de tratar de ter unha
presenza imporante e
como moito empregan a
rede como mero trinque
das suas actividades.
Desde meiados dos
noventa depositáronse
grandes expectativas na
intemet como espolón
de proa da nova
economía, pero a
experiéncia demonstrou
que á nova economia
que viña detrás da
internet era unha bincha
inchada de máis, que de
momento a rede está no
berce e que moitos dos
campos chamados a
beneficiarse da sua
criazón tiráronlle pouco
proveito. A rede ia ser
un instrumento
económico, pero o
investimento privado
cansou de agardar polos
dividendos. Hoxe, as
grandes cíber tendas de
venda de música, de
libros ou de vídeos, van
pechando as portas
·abrumadas polas
débedas.
Asi, agás nalguns casos
moi concretos -como a
indústria dos programas
informáticos-, o cíber
espazo vai quedando
unicamente para quen

fai investimentos a moi
longo prazo, para as
institucións públicas e
para a sociedade civil,
esa que realiza esforzos
non por razóns de
rendimento económico
ou social imediato.
Frente a esa situación, a
Ocíber espam
sociedade civil atópase
vai quedando.
cunha rede que case
unicamente para
ocupa con
quen fai
exclusividade. É, por
investimentos
suposto, moi
ci moi longo
heteroxénea e
pra%0,
extraordinariamente
para as
ampla. Pero cando
institucións
examinamos as
públicas e
propostas que formula
vemos que as tendéncias para a sociedade
que se rexistan son ben
civil.
<loadas de clasificar e no
noso país están
abrumadoramente
vencelladas ao
nacionalismo e ao
progresismo.
Nos últimos
cento
\
cincuenta anos para
acó sempre foi asi, o
galeguismo, o agrarismo
e o progresismo estaban
presentes e case sempre
copaban as áreas máis
dinámicas da sociedade.
Hoxe a forza máis vital
da sociedade civil galega
é nacionalista e a
mocidade participa dun
movimento que precisa
dos novos folgos da
xuventude, da sua
capacidade de ollar de
frente a todas as
inovacións tecnolóxicas
e cónvertelas en
elementos de utilidade.
A rede tamén é un meio
de comunicación, un
meio no berce que está
a definirse, a botar a
andar. Ainda que este

.
.

1 ...
- - - - -·

suplemento non aborda
esta realidade, moitos
dos meios na. rede
pertencen a ese mundo
progresista, galeguista ou
nacionalista. Hai
exemplos notábeis de
esforzos que hai que
recoñecer, como Vieiros.
Descoñecemos que nos
deparará ·6 futuro, pero
sabemos que estamos
nun momento de vital
importáncia.
Se botamos unha ollada
atrás, veremos como
durante a segunda
metade do século
dezanove e princípios do
vinte, na: Galiza
agramaron grande
número de xornais que
se alcumaban de
progresistas, galeguistas
ou nacionalistas. Moitos
deles quedaron no
camiño, outros viron
truncada a sua
traxectória polo golpe de ,
1936, outros
acomodáronse ao novo
contexto. Pero antes do
36 a situación era
prometedora. Non
sabemos que teria
pasado coa rádio e coa
televisión se o seu
nacimento coincide
cunha etapa de respeito
aos direitos fundamentais
e ás liberdades públicas,
pero podemos intuilo: o
nacionalismo teria estado
aí, como _está agora no
espertar .<leste novo meio
de comunicación.
Enfretámonos a un reto e
debemos de estará sua
altura para sermos quen
de construir un edifício
de sólidos alicerces que
permita a esa vangarda
social camiñar cara o
futuro.+
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páxina do BNG. Ainda así, Galiza
Nova ten algunha páxina local.
Se Galiza Nova ten unha presenza cativa na intemet é tamén pola
própria natureza do BNG, que
tende a aproveitar máis o traballo
da sua mocidade, moitas veces
porque o groso da sua militáncia
non chega aos trinta anos.

Independentismo
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As lorzas

estatals
teñen unha
representación máls
discreta.

A rede é nacionalista
Apresenza do nacionali~mo na internet é moi superior á das forzas estatais
O nacionalismo político ten unha presenza abmmadoramente maior na rede que os partidos de
ámbito estatal que operan no noso país. As páxinas electrónicas das organizacións nacionalistas,
xa sexan de ámbito nacional ou de espazos terrltoriais inferiores, rexistran a tendéncia actual
dentro da internet. Sen embargo, as organizacións
estatais teñen unha presenza máis testemuñal.
A paxma oficial do BNG
(www.bng-galiza.org) ten carácter
mensual e é o habitual voceiro
electrónico que acostuman ter as
organizacións políticas, no que se
combina a información de actualidade política en función das accións da própria organización, con
aspectos orgánicos. Diso dá conta
o feíto de que os canais que oferece son os de Actualidade, Galiza,
BNG e Arquivo. O deseño é igualmente moderno e a sua disposición facilita a consulta. É <loada de
percorrer e está ben ordenada.
O Bloque ten outra série de
páxinas locais ou comarcais como
en Ames, Marin, Ponteareas ou
Valadouro que reproducen a corrente actual da intemet dunha
descentralización que se c;orrixe
cun sistema de enlaces da própria
páxina oficial do BNG no ámbito
nacional. Contodo, a excepción
da páxina da comarca de Ourense
e o Carballiño. (www.auriabng.net) -que está actualizada e
ten un contido amplo na mesma
liña que a páxina da organización
a nível nacional-, case todas elas
residen en servidores gratuítos ou
carecen de domínios próprios e
actualízanse durante as campañas
eleitorais. Esta caracteristica estivo
moi presente nas pasadas eleicións municipais.
Se todas as formacións importantes dispoñen dunha páxina
electrónica cun mínimo de dignidade, que suceda o mesmo no caso de moitas organizacións territo-

riais do BNG obedece a como se
conforma a militáncia desta organización- e a quen vai dirbdda a
sua mensaxe. O que permite que
unha organización local nacionalista· dispoña de páxina web é
que a sua militáncia está integrada por persoas novas familiarizadas coas tecnoloxias da información e capaces de criar unha páxina empregando recursos limitados, daí que estas páxinas estexan activas nos momentos eleitoriais, cando roáis efectivas son.
Unha páxina electrónica de
Osvoceiros
carácter político no ámbito
dixitais mellor local nun pequeno
confeccionados concello ten unha
efectividade relatiincluen
v~. pero permítelle á organización
i~ións
que a ten signifitratadas
carse frente oupartidos e gaxomalisticamente, tros
ñar prestíxio ante
os grupos que máis
ademais
valoran as novas tecnodos aspectos
loxias da información. É dicorporativos. cer, son páxinas construídas por
persoas xóvenes para outros mo:z0s e mozas e o seu contorno,
algo que non está en condicións
, de facer unha organización con
moita maior implantación e máis
recursos como o Partido PoJ?ular.

Racionalizar esforzos
Se tcxhs ~ organizaciÓÓs inÍportantes dispoñen dunha páxina
web con deseños actuais e cunha
combinación de informacións e
aspectos orgánicos non é porque
crean demasiado nas posibilidades da rede de informar á sociedade sobre os seus pontos de vista acerca de cuestións políticas
pontuais, nen porque pensen que
a sua militáncia e o seu contorno
político poidan beneficiarse da in-

formación orgánica que posuen,
pero saben que hai grupos sensíbeis a estas ofertas e que teñen
utilidade relativa para, por exemplo, os meios de comunicación.
Este é o caso tanto do BNG
como do PSOE ou o PP. Por iso,
o Bloque centra os seus esforzos
nas sua páxina electrónica oficial
e as outras organizacións integrantes desta forza, · como a -UPG
(www.uniondopovogalego.org)
Esquerda Nacionalista (www.esquerdanacionalista.net) ou o Partido Nacionalista Galego (www.pngpg.org) teñen
páxinas testemuña is,
algunhas
delas, como a da
UPG, sen
rnáis actualizacións que
as referentes á
sua revista, Terra e
Tempo. Son páxinas
máis orgánicas, con menos noticias porque non teñen intención
de actuar sobre a actualidade, :xa
que deixan esta función para a
frente comun e a sua páxina web.
Nalguns -casos, como Unidade
Galega ou Inzar, carecen de páxinas próprias, outros, como Esquerda Nacionalista, inc;orren en
inxenuidades como oferecer versións en galegc;> de mínimos e en
galega reintegrado, ainda que en
realidade só está activa a versión
en galego de mínimos.
Curiosamente, a presenza de
Gáliza Nova na intemet non acada a dimensión da organización
da que é sección xuvenil, como é
o BNG. A sua páxina electrónica
(www.galizanova.org) non desta.ca polo seu nível informativo nen
·alcanza o grao de. implicación da

Outros ámbitos do nacionalismo,
como o independentismo, tamén
están presentes na rede. A composición da sua militáncia, eminentemente nova, fac~lita a sua
presenza, ainda que na actualidade o proceso de refundación que
está a viver este movimento fai
que non deposite os seus esforzos nesta área. As páxinas independentistas residen polo xeral
en seividores gratuítos; é µnha
mostra da precariedade dos seus
recursos pero tamén do esforzo
que realiza para superala. A Assembleia da Mocidade Independentista é a organización que
máis presenza ten, ainda que várias das suas páxinas :xa non están activas. Ademais, o independentismo organízase na internet
através do anel de webs pola independéncia Chttp://members.xoom.com/arroutada/anelgaliza.htm
), onde conviven todo tipo de
entidades, desde selos musicais a
organizacións sociais.
A cabalo entre unha páxina
elec+..rónica cunha combiación de
actualidade e de informacion orgánica, e a discreta páxina que
busca ter unicamente presenza na
rede, está a de Esquerda de Galiza (www.ctv.es/USERS/edeg). O
feito de
de domínio próprio xá é indicativo neste caso.
As~ nesta páxina non hai espazo
para a actualidade e a información orgánica apresenta un perfil
moi discreto.

carecer

Os non nacionalistas
Esquerda de Galiza, como o PP e
o PSOE non gasta demasiados
esforzos na rede. O Partido Popular (www.ppdegalicia.com)
ten un voceiro con noticias e información orgánica na que o
modelo partidário aparece bastante ben retratado ao dedicar un
apartado a glosar a figura do seu
presidente. Iso si, evita estridéncias e prefire titular á sección
"CanalFraga" para fuxir de dar
unha imaxe excesivamente personalista do Partido Popular de
Galiza. Unha vez en "CanalFraga" non insiste en ocultar este
aspecto e inclue biografia, bibliografía, escolma das suas ideas,
unha sección chamada Fraga responde e un álbum de fotos: toda
unha declaración.
O PSOE ten unha páxina
(www.psdega.org) máis orgánica
e menos informativa, ainda que a
sua apresentación opta pola
modernidade e emprega elementos videográficos. Os socialistas
tamén contan con páxinas en Lugo -que incide en aspectos institucionais do concello-, en Moaña, Ordes e A Coruña.
Ás veces candidatos a alcaldia·s do Partido Popular e do
PSOE teñen páxinas próprias elaboradas durante a campaña correspondente, pagadas do seu
próprio peto e á marxe da organización. É o caso de Carlos Príncipe e Roberto Taboada (PSOE
de Vigo e Pontevedra respeitivamente) ou de Xan Corral e Dositeo Rodríguez (PP de Vigo e de
Compostela respeitivamente). •
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As centra is sindicais achéganse ·
con precauc1on a 1nternet
• 1

1

•

Agás no caso da C.Onfederaclón Intersindical Galega, a presema do
mundo laboral na rede é tímido no caso das centra.is sindicais e
está marcado por un carácter desorganizado. A situación do mundo laboral non permite .de momento unha relación máis fluida.

Cun panorama socio-laboral progresivamente máis precarizado e con poucos ,
traballadores de colo \
branco, non é de estrañar
que o mundo sindical 1
apenas teña presenza na
rede. Pouca utilidade ten
un meio de comunicación
como a intemet para un
colectivo máis ocupado e
preocupado noutro tipo de
reivindicacións.
Contodo, hai excepcións
e unha delas constitúea a
Confederación Intersindical
Galega. A paxma da CIG
(www.galizacig.com) é un completo voceiro que se asemella
moito a un meio de comunicación. Se cadra motivado pola auséncia case total de información
en condicións nos meíos de comunicación convencíonais sobre
o mundo laboral e os conflitos
que se producen, a CIG edita cunha alta periodicidade (actualiza as
informacións cada dous ou tres
dias) o que case se pode chamar
meio de comunicación en liña,
que constitue a mellor de todas as
publicacións dixitais galegas de
carácter orgánico, en competéncia

di recta con alguns xomais
en liña sen adscripzón partidária
nen sindical. As suas informacións
empregan unha linguax:e xornalística e contan con vários níveis de
leitura, como sucede habitualmente nos meios en liña. A páxina,
ademais, inclue informacións e
servizos de utilidade para os traballadores e a sua afiliación.
Máis centradas en servizos concretos dedicadas a simpatizantes e
á afiliación están as páxinas electrónicas das duas seccións sindicais da
QG presentes na rede: CIG Administración Autonómica (www.arrakis .es/-cig.aa.sc) e CIG Ensino
(www.cig-ensino.org), ainda que é

X

esta última federación a que ten a
páxina máis completa e mellor elaborada. Se estas duas federacións
son as únicas que contan con
páxinas especiais, isto débese a
que van dirixidas aos colectivos
laborais máis · estábeis e con
maior contacto coa rede, como
son funcionários e ensinantes.
Moito menos valor que estas
páxinas ten a local da QG de
Pontevedra (www.cyberweb.es/cig-ponteveclra), que
unicamente cumpre labores corporativas e .para iso
de forma deficiente en
comparanza con páxinas
doutros campos, non asi
se se mide en función do
labor doutros sindicatos.
A entidade xestora dos cursos
de formación da CIG , PORGA
(www.forga.org), tamén conta
cunha páxina electrónica, que fai
máis fincapé nos servizos e na información relativa aos cursos que
nunha pretendida maior semellanza a un voceiro de carácter orgánico. Explícase isto porque en si,
FoRGA é un servizo de formación,
non unha entidade condicionada
pola necesidade de proxectarse
no conxunto da sociedade.

Sindicalismo estatal e
agrário
As restantes páxinas electrónicas

Apáxina
da CIG constitue
o mellor voceiro
dunha
organización
social.
Oseu nivel
infonnativo é moi
amplo ea
actualización
case a eolio. ~
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de centrais sindicais do país están
caracterizadas polo desorde cando non pola sua inexisténcia. De
todas esas organizacións, exceptuando á CIG, a UGT (www.ugtgalicia.org) é a que dispón da páxina -máis completa e mellor elaborada. Ainda así, carece dunha .
verdadeira xerarquización dos
seus contidos, xa que a información sobre a actualidade está moi
agachada e está máis preocupada
en ofercer servizos, algo que ademais fai de forma pouco organizada. A federación de ensino a
nivel local de Ferrol <leste sindicato, a FETE-UGT, tamén conta
cunha páxina eminentemente
orientada aos servizos.
A presenza de Comisións
Obreiras na rede limítase a unha
páxina na sua sección sindical na
Universidade de Vigo -moi centrada nas actividades dese sindicato
nesa institución universitária-,
mentres que a CGT só conta cunha
páxina local en Vigo Chttp://members. es. tripod. de/durruti), iso si,
bastante ben elaborada e con vocación de meio de contra información en clave xornalística.
No tocante aos sindicatos
agrários, a presenza de Unións
Agrárias (www.arrakis.es/ -ribeiro)
e do Sindicato Labrego Galego
ewww.usuarios.iponet.es/estslg) é
bastan.te testemuñal, se cadra
porque as liñas telefónicas tampouco axudan á penetración da
internet no campo. Asi, se
Unións Agrárias dispón dunha
páxina no Ribeiro que fai as veces de edición nacional de forma
moi desorganizada, o SLG ten
unha páxina completamente desfasada, ainda que anunciou a sua
futura restruturación. +
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Pola liberdade
A loita antifranquista
·de Luís Costa.
JUAN GARCÍA DtJRÁN

Colección Fardel da Memoria

Arredor de
Castelao

Luís Amado
Carballo ~

M•n....·~
C.1..1...AA

XOSÉ ABILLEIRA

SANMARTiN

GARCIA NEGRO

Colección Nós os Galegos

Coleccióñ Esencias

Fisteus era
un mundo
Ll1PE GÓMEZ
Colección Froita do Tempo

As chaves
do tempo
LufsA VII.LALTA

Colección Froita do Tempo
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De todas,
a páxina

máis
completa

éa da FED.

Málla estaren constituidas maioritariamente por persoas novas, case sempre de ámbitos urbanos e con formación, as organizacións ecoloxistas galegas recean da rede. Só duas delas,
Adega e a Federación Ecoloxista Galega, contan con páxinas
con verdadeira vocación de proxección através da internet.
A intemet non é verde ou é verde escura. Hai un desencontro
entre as organizacións ecoloxistas e a rede. Mália existir no noso país un grande número destas entidades, o número de páxinas non sobrepasa a decea e
en realidade só duas delas cantan con verdade iros contidos, as
restantes só serven para xustificar a existéncia das organizacións que as criaron.
A páxina da Asociación para
a Defensa Ecolóxica de Galiza,
ADEGA www.ctv.es/ USERS/ade-

e

ga) é un voceiro electrónico que
combina os aspectos corporativos coa información acerca das
cuestións que ocupan a esta organización. É unha páxina que
se actualiza con regularidade e
onde a información está convenientemente xerarquizada.
Xunto coa páxina de ADEGA, a
da Federación Ecoloxista Galega,
FED (http:// web.jet.es/fed) é das
mellares do país. Como a anterior, combina a información orgánica coa relativa ao meio ambiente. Tamén conta cunha actualiza-

ción constante, o que dá idea da
importáncia que a FED outorga á
rede. Se cadra o feito de que a
maioria das organizacións ambientalistas están integradas na
Federación Ecoloxista, permite
que esta asuma a difusión das
noticias corporativas e da información sobre a meio ambiente
na rede. A necesidade de optimizar recursos e non duplicar esforzos explicaría a falta de presenza
ecoloxista na intemet e a opción
de ter poucas páxinas ambientalistas na rede, máxime cando a
sintonía entre elas é notábel.
Hai, ademais, várias páxinas
máis propriedade de entidades
ecoloxistas, algunha delas moi ben
elaboradas no que se refire ao deseño, pero que descoidan outros

Os ambientalistas,
case todos
integrados
na Federación
Ecoloxista,
delegan na FEO e
en ADEGA
a misión de
defender
a natureza

·na rede.

aspectos como a información. Neste
sentido, cabe destacar a da Asociacón Cachoeira (http://come.to/cachoeira), organización en defensa
dos rios, que na sua páxina electrónica combina a información ao exterior coa orgánica. Se ben esta páxina está moi ben ordenada e cun
b.on deseño, non xerarquiza suficientemente a información e iso induce á confusión.
Con boa presenza está a páxina da organización ambiental coruñesa Arco Iris; sen actualizar está
a da asociación do Ribeiro Coto
do Frade e unicamente circunscrita
a Ferrol a da Sociedade Galega de
História Natural. So.n, en suma,
publicacións que non pretenden
máis que ser un trinque das organizacións que as criaron.+
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Unha plataforma para reivindicar
Amaioria dos conflitos sociais están presentes no espazo virtual
Fortemente motivados, os
protagonistas da maioria dos
grupos que sosteñen conflitos importantes coa administración ou con outras entidades, están presentes na rede.
Máis preocupados por facer
chegar a sua mensaxe que polos aspectos máis formais, os
xestores destas páxinas a
miudo incluen todo tipo de
informacións sen pararse na
xerarquización das mesmas.

•

Situadas en
porta is
gratuitos, as
publicacións
electrónicas
dos conflitos
sociais están
xestionadas
por non
profisiónais.

Cun panorama informativo no
que os meios de comunicación
insisten en ocultar ou minimizar
a maioria dos conflitos sociais
que padece o país, os xestores
dos mesmos abrazaron a intemet
como sistema para facer chegar a
sua mensaxe e para organizar as
suas mobilizacións. En xeral, os
conllitos sociais afectan a grupos
amplos entre os que está unha
mocidade que asume non SQ a
organización das mobilizacións,
senón que tamén aporta os seus
coñecimentos sobre a rede e a
sua capacidade para proxectarse
na mesma. A falta de médios, a
non profisionalización e a residéncia das páxinas en servidores
gratuitos son tónicas habituais,
que dan idea da concepción do
conflito como algo pontual que
os colectivos que o protagonizan
teñen vocación de superar.
Unha das primeiras organizacións en recorrer á rede para difundir os seus problemas foi a
Coordenadora contra a Empacadora de Vilaboa. Empacadora
Non (www.arrakis.es/-franeg) era
unha páxina personal cunha información moi útil tanto para o
exterior como para o próprio movimento e que tiña unha constante actualización. Hoxe, esta páxina leva vários anos sen actualizar,
sobretodo porque este colectivo
conqueriu o seu obxectivo e o
proxecto de planta de lixo de Vilaboa quedou anulado tras as últimas eleicións municipais, cando o
BNG chegou á alcaldia.
Como este hai moitos máis
exemplos. Un deles é a Coordenadora Pro Benposta (http://teleline.terra.es/ personal/ cprego),
que conta cunha páxina gratuita
que difunde todo tipo de informacións a pro! da Cidade dos
Muchachos. É unha páxina bastante actualizada e cunha información moi últil, ainda que o seu
deseño dá conta dunha feitura
non profisional que ás veces non
facilita atapar o que se desexa,
un defecto que, por outra banda,
caracteriza a moitas das páxinas
referidas a conflitos sociais.
A loita contra o encaro do
Úmia é outro dos grandes conflitos que vive o naso país e que se
reflexa na intemet através dunha
páxina www.geocities.com/RainForest/wetland/1329/ggalic22.htm
) sen moito deseño pero útil para
coñecer a situación na que se atopa a construción do encaro ou
como avanzan os recursos xudiciais contra o mesmo. Como todas, a sua utilidade é indiscutJ.bel.
Tampouco moderna, pero si
moi completa, é a páxina da Plataforma Anti Via Rápida do Morrazo (www.arrakis.es/-morrazo).
Completa, pero sen embargo tan
mal feíta que resulta case inútil é

e
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Os internautas pretenden
que as suas páxinas
rematen en .gz ou en .ga
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En xeral,
as páxinas
de movimentos
reivindicativos
concretos
preocúpanse máis
dediwlgar
a mensaxe
queda boa
presenm.

Na urbanización SOLyMAR a vida é
bonita ...
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O domínio é ese sufixo de du~L"'
ou ti-es lctr~L"' <¡ue sci.,'11cn a un
non1e cun ponto
(anosaten-.1.com) e os
internautas galegos hai anos
que desenvolven unha
can1paña para conquerir a
cxisténcia dun dominio galcgo
coas letr<L" .g1: ou .ga. Pero a
intención choca con pr·oblcmas
burocráticos na rede e as
reticéncias do Estado español.
Hai dous tipos de
do1nínios, os estatais como .es
(España), .us (Estados Unidos),
ou .pt (Portugal) ou os
temáticos como .com
(comercial), .edu ( educaciún),
ou .org (organizaciún). Pcr·o a
maoires hai al1-.'lll1S ca-.os
peculiares. como os <1uc non se
corresponden con entidades
estatais como o domínio .cu
(Europa). ou como :Lo; que non
se corresponden coa finalidmle
indahnente prc\'ista. co1no .tv.
que ao principio era o dominio
estatal d~L"i ill:L"i Tuvalu. no
Pacífico. pero qw.: foi adquirido
por unha compañia norteamericana por 8.000 dólares c
que hoxe xcstiona e vende a
emisor<L"i de tclc,·i.'iión para
utilizar con10 domúlio
específico para estes meios de
conu1nicaciún.
i.':on foron esta-; as r<lZóns
que levaron a que na Gal.iza
xurdi.-.e a demanda dun
dominio prúprio. pe1·0 o
acontcddo con .cu ou .tv indica
quc non é todo estático e que
hai posibilidades de que Galiza.
como nacilin. ¡mida
dikrcnciarsc na intcrnel e
dcmand~ir un dominio prúprio,
algo que tamén l'Xixc:n os
cataláns (.et), por excmplo.
( > organismo intl"rnacional
para Xl'stionar ns dominios e o
lnt1.:n1ational .\d l lc>l'
Committt·c.." l.\llC. do que
fonnan p;ll"h.' d:1... lntc..·r11L t
S0<: i1:l ks. ISO('. por iso na
(ializa tr:ítasc..· de..· n111stit11ir o
c1pít11lo gakgo. llai \':í1·ios
ano,, o 1.\11< pu:o.:o c..·11 marcha
1111 pron·"io :u·ral <k n·,·bic'>n
de..· domínim, 1.¡m· se..· malogrou <'
1.¡uc..· s1·1 dc..·ri\'011 na c..·on'l"l"lllºÍÚll
dun no\·o dominio c..·n casos
111oi l'OlllTl'IOS. l'OlllO as lila ...
J<:rs<·y e <imTnsey. lloxc
trútasc..· de co11<1uc..-rir ahrir de
novo o pron:so.
Pero para <.·on<¡m:ri r un
do111ínio non c.:st;í dt· m:íis <1ue
o F ... tado c..·spai'1ol tciia a
ahn·t u ra dt: lll i r;1 ... dos
h1·it:í11iu,... , que na.s nonna.s
ISO .'d (1(1 - 1111h.1 l".,p(·cic de
porta de .11r:i-. dos do111í11io..,_
an·it.111 ;1 t"'\ i-.tt-·ncia de
l11gL1ttT1·; 1. l'-. t·tivia. <iak ... ª"'
ill:1.-. d:1 < ;111h-. \1 :111 t· lrbnda.
r . . p:1ii:1. -.c·n ("llJh:trgo. 11011
0

a da Organización Galega de
Montes en Man Comun
(http://geocities.com/mancomun).

Bon deseño
Porén, non sempre as paxmas
destas características renúncian
ao bon deseño. É o caso da publicación en liña Torres Non
(hppt:// geocities. com/RainF orest/Jungle/1504), que denúncia a
irregularidade na construción das
Torres !fer en Vigo. Neste caso, a
oposición ás torres ainda que tivo
moita incidéncia, non estivo moi
organizada e sen embargo a sua
páxina apresenta moi boa elaboración. Explicaria esta contradición o feito de que afectou a
grande número de persoas nunha
cidade, onde sempre é posíbel
que illadamente haxa unha boa
porción da sociedade en condicións de facer a nível particular
-a proba é que a páxina reside
nun servidor gratuíto- unha páxina de elaboración impecábel.
Tamén moderna para o que é
habitual neste tipo de publicacións
en liña, é a páxina de SOS Penedos (www.finisterrae.com/sospe-

nedos/index.htm), que pertence á
Asociación Adiante Penedos, que
defende os Penedos de Pasarela e
Traba na Costa da Morte. Se esta
páxina é moderna e está ben
construída é porque ademais de
ter detrás a unha asociación estábel, reside nunha das empresas
galegas pioneiras na intemet, como Abertal Comunicación.
O ter detrás unha organización política, ainda que sexa unha de carácter independente, como é Alternativa por Arteixo LUCES, permite que unha páxina
contra as liñas de alta tensión sobre a urbanización Solymar
(http://solymar.08.com) estexa
ben deseñada. Neste caso, ademais, a capacidade adquisitiva
dos residentes nesta urbaniZación
permite que a páxina teña domínio próprio.
Por últiino, outro conflito social, neste caso a construción duoha minicentral no rio Tines, motivou que a Plataforma pala Defensa
do Rio Tines puxese na rede unha
páxina para difundir este conflito
(www.angelfire.com/ri/pozodocervo), ainda- que leva moito tempo
sen actualizar.•
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Mália oinglés dominar arede, ogalega ten.moita vitalidade

Ainda que a cualidade das páxinas electrónicas sobre a nosa língua é notábel, hai moita variedade. Asi, hainas de primeira cualidade que empregan todas as posibilidades da rede a outras que,
por razóns de especialización,
unicamente se centran na difusión da língua e renúncian ás ferra mentas informáticas máis
avanzadas. Completan este panorama as páxinas das institucións
oficiais, que non están á altura
de moitas páxinas de colectivos
sen recursos económicos.
A de Galego 21 (www.galego21.org) é de todas a mellor das
páxinas galegas dedicadas ¡1 língua, tanto pola utilidade como
pola ambición e a amplitude das
suas actividades. Galego 21 é unha organización inicialmente dedicada á tradución de programas
informáticos ao galego, pero que
sobardou os seus obxectivos orixinais e que agora conta tamén
con material próprio en todo tipo
de campos. Dentro de Galego 21
hai vários proxectos diferenciados. O proxecto Xis é o de tradución de programas ao galego, entre o que están navigadores para
a rede e outro tipo de ferramentas, entre as que se atopa o tradutor de castelán a galego de mínimos Taiga -que xa vai pola versión 2.0-, asi como correctores
ortográficos ou instrumentos para
análise de textos. O proxecto·
Rianxo é un tradutor galego-castelán-galego, o proxecto Rabade é
un curso de galego na rede e o
proxecto Tomifio consiste en volcar na intemet literatura na nosa
língua; na actualidade é posíbel
atopar na rede 42 obras galegas
que ocupan 20 megabites.

Tamén Galego.org (www.galego.org), unha páxina do bairro galego na intemet, Vieiros, vai nunha
liña similar, ainda que os seus obxectivos non son tan ambiciosos.
Nesta páxina de impecábel elaboración promocionase o uso da língua e inclúense ferramentaS electrónicas como un vocabulário galego-inglés-galego, un.ha biblioteca
de recurso.5 e o autocorrector para
word, o Benposto 1.0.
Máis específica pero tamén
na liña de oferecer servizos en
rede, está a páxina Nomes Galegos (www.fillos.org/fillos/nomes), que dá información en liña
sobre os nomes galegos.
Hai outra páxina, a do Observatório de Neoloxia (www.uvigo.es/webs/h03/websh03/MN)
que é específica, xa que aporta
ferramentas de tecnoloxias el?- información no tocantes a cuestións das palabras novas no noso
idioma, os neoloxismos. Constitue, neste sentido, unha novidade, pero moi linútada e específica
que ten pouca utilidade para o
comun dos usuários, é dicer, está
roáis orientada cara filólogos e
especialistas.
Por último, dentro das páxinas
que usan máis activamente a internet está Tradutor Virtual
(www.uvigo.es/webs/sli/virtua]/ga
lego.htm), unha páxina de deseño
absolutamente desfasado pero que
resulta tremendamente útil porque
na mesma ten ligazóns con praticamente todas as ferramentas que
existen espalladas pola rede para
o uso da língua galega.

As institucións á cola
No tocantes ao plano institucio-

nal, o papel tanto do (:entro Ramón Piñeiro para a Investigación
nas Humanidades (www.cirp.es)
como o do Instituto da Língua
Galega (www.usc.es/-ilgas) é
francamente pobre, ainda que a
situación é máis grave neste último caso. Se o Ramón Piñeiro
ten unha páxina ben ampla e
formalmente ben deseñada, non
ofere ce ferramentais para o uso
da língua e incide máis na promoción das actividades próprias,
é dicer, é inútil para os usuários
do galego na inforrñ.ática ainda
que serva ao centro para promocionarse. A páxina do ILG vaina
mesma liña de ser un trinque da
institución, pero é moito menos
estensa ~qúe a do Ramón Piñeiro
e non conta cunha confección
moderna.

Promoción da língua
Á marxe das publicacións en liña de marcada utilidade prática,

están outras páxinas que prefiren incidir no activismo e na
difusión e promoción da língua.
Destas a máis destacada é a da
Mesa pola Normalización Lingüística (www.amesanl.org), unha páxina que funciona como
un meio de comunicación con
critério xornalístico, para dar
conta das novidades relacionadas co idioma, ainda que tamén
se ocupa de aspectos corporativos, como a difusión das actividades da organización ou a comunicación cos seus asociados.
Vencellada á Mesa está a entidade Nais e País polo Ensino en
Galego, que conta cunha páxina
(http://perso.wanadoo,es/minhoca/npeg/indez.htm) máis ben centrada na información das suas actividades, que son bastante amplas
e que van dirixidas a dar suporte
pedagóxico ao ensino en galego.
Na liña do activismo e orientada á difusión do idioma é a páxina das Ciberirmandades da_Fala
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Internet éo lugar
idóneo para usar
as ferramentas

infonnáticas de
axuda á escrita.
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As páxinas
de enticlacles
sociais

Oparaíso da língua
Málla que na internet domina o inglés, na Gali7.a é no referente á
língua onde a rede ten maior vitalidade. É un paradoxo aparente,
porque a lingua é un dos campos que maior partido pode tirar da
rede pola facllidade que dá á conexión en Uña para utill2ar todo
tipo de ferramentas informáticas para axuda á escrita. No noso
país, ademais, hai moitas e mol boas páxinas dedicadas á lingua.
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sobrancean
sobre as
inllilucionail,
que aclemais
non son tan
completas.

(www.ciberirmandades.org), unha
organización que conta con voluntários da mesma rede que sobretodo dedícanse a enviar correos
electrónicos a empresas e entidades para que opten polo galego
nas suas publicacións en liña.
Máis aló das p~ de promoción da língua, hai outras máis
específicas que defenden a pervivéncia do galego fóra das actuais
fronteiras administrativas de Galiza, como son a do Colectivo Coterelo Valledor (http:// teleline.terra.es/personal/cvalledor/homepage.htm), dedicada ao galego do
Návia-Eo, a do Colectivo Pala Ceibe (http://falaceibe.tripod.com),
dedicada ao Bierzo, ou a de Gali- za Unida (angelfire.coÍn/folk/gzu- ·
niela), unha publicación en liña que reclama a reintegración dos
territórios nos que se fala galego~
é dicer as terras de Návia-Eo, O
Bierzo, As Portelas (Zamora) e o
Val das Ellas (Estremadura).

Reintegracionistas
Por último están as páxinas dos
colectivos reintegracionistas, que
ultimamente se cadra están un
chisco descoidadas. Estes colectivos foron os pioneiros na residéncia de páxinas en servidores
portugueses, circunstáncia que
atopou seguidores en grupos
independentistas e mesmo en organizacións que non se atopan
no ámbito do reintegracionismo.
Na rede, hoxe a principal organización actuante é o Movimento Defesa da Língua
(http://pagina.de/mdl), que dispón dunha páxina que está ben
deseñada, pero que cumpre unha función de promoción desta
organización e de defensa da língua, sen entrar a dar servizos na
intemet nen a oferecer ferramen.,.
tas para uso da língua. Se ben no
pasado si houbo algunha páxina
que prestaba estes servizos, probabelmente a competéncia privada fixo inecesária esta opción, xa
que a comercialización de tecnoloxias da língua en portugués está moi difundida.
Nunha liña semellante, pero
se cadra algo desfasada, está a
páxina de Galiza e a Lusofonia
(www. terra vista. pt/ enseada/3602/index.html), unha publicación que difunde a perténza do
noso país ás nacións que teñen
ao galego-portugués como . idioma, o mesmo que facia a páxina
Galiza na CPLP, Comunidade de
Países de Língua Portuguesa, hoxe sen funcionar. Por último cabe
dicer que a Associa~om Galega
da Língua, AGAL, hoxe xa non ten
unha páxina activa. -•
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PROXECTO IOMIÑO
Un proxecto p¡¡ra dlspor na Rede toda a literatura galega exenta de dereltos de
autor
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Noveis econsagrados,
alista de autores que volean asua obra éampla

Desde Suso de Toro a autores
descoñecidos ou noveis que
non atopan editorial, escollen a rede para difundir a
sua obra. Non sempre empregan o mesmo critério, pero
todos eles veñen a demonstrar que a literatura non morre coa rede. En todo caso, en
· xeral trátase de páxinas persoais e hai poucos exempIOs
de iniciativas que teñan detrás
unha estrutura empresarial.

Gonzalo
Navaia e
Manuel Forcadela
foron
os pioneiros.

Quizais fosen Gonzalo Navaza e
Manuel Forcadela os primeiros escritores que se proxectaron na rede-, ainda que os dous de forma
completamente oposta. Gonzalo
Navaza, nunha páxina hoxe desaparecida, botaba man do sentido
do humor e dunha boa dose de
coñecimentos na confección de
páxinas para conquerir o sorriso e

sobretodo entreter a todo aquel
que se achegase a consultar os
seus famosos palíndromos. Manuel Forcadela, pola sua banda,
co Ximnásio de Acad emo
(www.www.ctv.es/ USERS/ mforca/ home.htm) era pioneiro nas
publicacións literárias en liña. Hoxe o Ximnáxio continua vi:xente e
os seus contidos son moi amplos,
de modo que nalguns casos reborda o estritamente literário e fai
incursións en campos como as
tecnoloxias da língua, por exemplo, xa que a sua páxina conta
cunha ferramenta de análises de
texto elaborada por el.
Uns autores, como o basco
de berce pero ribadense de
adopción Jaureguizar (www.geocities.com/jaure2000), empregan
a rede para colocar un resume e
un fragmento da sua última obra:
Salitre. Outros, como o poeta Ma-

no2/fina.htm/MN) e outras que,
nuel Romón (www.arrakis/-rosen estar elaboradas polo autor,
jea/ nadir.htm) conceb en u n h a
este é colaborador moi estreito .
obra máis ampla; asi, en Nadir,
É o caso de Camilo Franco
colabora co debuxante Alberte de
(www.vieiros.com/rits.asp), que
Sousa e co músico Xulián Herdirixe a revista de cultura de
nández. Frente a isto, Su so de
Vieiros Por Conto Alteo, unha puToro (www.ywz.com/susodetoro)
blicación literaria en liña de basopta por unha fórmul a m á is
tante boa feitura.
ecléctica e emprega a sua páxina
As publicacións literárias son
-que construe nun galego portuhabituais na rede e niso o galego
gués moi persoal- para verter renon é unha excepción. O Batallón
latos, pero tamén reflexións perLiterário da Costa da Morte ten a
soais. É un método de buscar na
sua, Feros Corvos (http ://fmisterede un mecanismo para formas
rrae.com/batallon?). Por último,
de expresión que non veiculan as
hai páxinas peculiares, como a do
editoriais convencionais. Tamén
poeta Óscar Sendón Blanco. Titudentro das páxinas versáteis está
a do poeta Kiko Neves, un autor · lada A parróquia que finou a desora (www.parroquia.cjb.net) é un
que ademais de poesia inclu e
cademo dixital de carácter literário
prosa da sua elaboración.
feito na Coruña que contén 62 poHai, ademais, exemp los de
esias. A sua feitura é bonita e anpáxinas que recorren ao convenda á procura dunha forma autócional, como a de Fina Casalderrei (www.eldorado .es/ marianoma de expresión na rede.+

..

······················································································································································ ····· ······· ··· ······· ···· ·:

Personaxes históricas no cíber espazo
Rosalia, Castelao ou Brañas teñen páxinas dedicadas ás suas obras
• Castelao é a personaxe ilustre da nosa história máis referenciada no cíber espazo, pero xunto a el outras figuras
senlleiras están representadas. Ademais, rexístrase a tendéncia de que asociacións de .ámbito local desenvolvan páxinas dedicadas a persoeiros da sua comarca que non teñen tanta resonáncia pública. Asi, internet constitúese como un bon camiño para recuperar a memória do noso povo.
A presenza de Castelao é notábel
na rede. Várias entidades teñen
dedicado páxinas a el, ainda que
é o Consello da Cultura Galega a
institución que máis recursos
• destina a proxectar a sua figura.
Deste xeito, criou no cíber espazo o Museu Castelao (www.museocastelao.org), que ademais de
contemplar moi estensamente a
sua vida e obra, está moi ben organizada e o seu deseño é de
grande cualidade. É case o único
exemplo institucional <leste tipo,
ainda que até recentemente o
Concello de Pontevedra tamén
realizou un esforzo similar, ainda
que non tan amplo.
Outra páxina dedicada ao
fundador do Partido Galeguista
(htttp:// castelao.citeweb.net) tamén incide na sua vida e obra,
ainda que cunha feitura menos
profisional. Adema.is, a figura de

Castelao é obxecto de glosa por
parte de duas páxinas de corte
comarcal como son Aurosáo.s
Ilustres (www.galeon.com/arousa/aurosans_ilustres~htm?) e a
de Persoeiros de · Fisterra
(www.finisterrae.com/contos/ pe
rsoeiros). Se Arousáns Ilustres
xustifica a páxina dedicada a
Castelao pola sua condición de
rianxeiro, Persoeiros de Fisterra
emprega un conceito algo laxo
do que significa ser fisterrán.
Quen merecia máis atención
da que recebe é Rosalia de Castro. Só unha páxina (www.geoci tie s . com / Athens / Academy/9276/ indice.html) está dedicada integramente á sua figura.
Trátase dunha páxina ampla de
deseño moi elegante, ainda que
é de carácter personal, algo que
impede un tratamento máis profundo. Asina esta páxina H.M.P.

Outro escritor senlleiro que
ten páxina própria é Manoel António (www.terra.es/ personal2/xoseramon), ainda que a sua elaboración correu a cárrego dun particular, polo que está na mesma situación que Rosalia. No futuro ,
Manoel António terá maior presenza no cíber espazo, xa que o
Instituto de Ensino Secundário
Francisco Asorei de Cambados vai
incluilo na sua páxina Arousáns
Ilustres, xa citada anteriormente.
De momento, este instituto dedicou páxinas a Castelao, ao artista
cambadés Francisco Asorei, ao
rianxeiro Rafael Dieste, ao cambadés Ramón Cabanillas e ao vilanovés Valle Inclán- ainda que Vilanova, Vilagarcia, Cambados e Póvoa do Caramiñal disputan o honor de ser a localidade natal do
criador do esperpento.
Ese modelo de criar páxinas
dedicadas aos persoeiros locais
está presente en Fisterra. Ali o
portal www.finisterrae.com/contos/ persoeiros ten páxinas dedicadas ao pai do rexionalismo galega, o carballés Alfredo Brañas,
ao corsário caramiñán no Caribe
Ambrósio Álvarez Pardiñas, ao

predicador inglés George Borrow, ao pintor coruñés Urbano
Lugris, a Castelao, ao activo galeguista en América Castro M.
fnsua, e aos Traba, a familia de
condes de Traba, entre os que

se atopaba Pedro Froilez, corcado en 1111 reí de Galiza. Como
se ve, se ben non todas as persoas contidas nesta páxinas son
de Fisterra, a sua relación coa
comarca é intensa.+
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Pouco acertado o comentário da
ANT sobre o nome e o logotipo de
NÓS-Unidade Popular. Longe do
tono ácido, sarcástico, irónico, que
caracteriza a se~om que acompanha as cartas dos leitores, parecia o primeiro disparo contra a esquerda independentista por parte
dum jornal que parece nom ser
mui "independente" nem arbitrário.
Porque ao falar do logotipo, poderla dizer-se: verde, como a cor do
logotipo da APC (Assembleia Popular da Comarca de Compostela); com umha estrela vermelha,
como o BNG, como Primeira Linha (MLN), como o EGPGC, como... ; com uns trac;os azuis que
saem da estrela, como o logotipo
da APN (Assembleia Popular do
Noroeste); rectangular, como o logotipo de Endavant (OSAN), por
ejemplo; Unidade Popular, como,
por pór s6 um ejemplo, a organiza~om de Salvador Allende em
Chile; NÓS, como o Grupo NÓS,
a Gerayc>m NÓS, a revista NÓS,...
Mas a ANT, que sofre de basquite
aguda, como umha boa parte do
nacionalismo do Bloca, em todas
as partes ve as maos dos basoos,
e já deve pensar que o desenho e
o nome foi encarregado a umha
empresa e comun ica~m basca,
nom? A ver se os próximos comentários sobre o independentismo melhoram, e nom empregam
os argumentos da polícia e o PP.+
FERNANDO LoPES SANCHES.

(PONTEAREAS )

A 'estreleira'
É algo incomprensíbel, pero
segue a ser asi. Despois de
máis de 30 anos continuamos
a ser moi pouca xente a que
empregamos a expresión "estreleira" para nomear a bandeira galega que é a seña da sensibilidade nacional galega, é dicir, a bandeira que toce a
estrela vermella. lsto a Empreguemos o
pesar de que
é- unha expre- nome que ten.
sión que na- Porque oque
ceu hai máis
de tres déca- brandimos oDia
das no exílio.

da Pábia Galega
non ten outro
nomequeode
estreleira, coma
en Euskadi se
chama lkurriña e

Este sustantivo é o que
distingue a
nasa bandeira
reivindicativa
da bandeira
constitucional-autonómica que loce en Catalunya
como fundo Senyera.
Don Manuel
cando fai o
discurso de
fin de ano, polo tanto é evidente
que non é a 1]1esma e non se
chama igual. E lamentábel que
os responsábeis de que non se
use o sustantivo estreleira para
nomear a bandeira nacional sigan a ser certos filólogos da nosa língua. Estes lingüístas, tanto os normativistas coma os valedores da normativa de mínimos, seguen a non incluír esta

expresión na xerga própria do
país e nos dicionários de galega. As razóns son variadas: que
é un neoloxismo, que non é de
emprego xeralizado, etc.
Como vai ser de uso xeralizado
se está a ser continuamente petardeado o seu emprego por
parte da xente que deberia defender e fomentar a nosa língua. Empreguemos o nome que
ten. Por que o que brandimos o
Dia da Pátria Galega na.Quintana non ten outro nome que o de
estreleira, coma en Euskadi se
chama lkurriña e en Catalunya
Senyera.
En todo isto os políticos e os cidadáns deberíamos dar unha leición
a certos lingüístas que seguen
submerxidos nas cavernas sen
ter en confa que o galega ten vida
e polo tanto na medida que é necesário ten incorporacións lingüísticas, ben desde a tradición popular, ben desde os escritos dos nosos devanceiros, ben desde a raíz portuguesa, ou ben coa incorporación de neoloxismos. •
LAURA LoUREIRO

(Vroo)

As declaracións
do alcalde de Outes
Os abaixo asinates, profesores
nacionalistas e non nacionalistas
da comarca de Muros-Noia queremos amasar o noso rexeitamento das declaracións efectuadas publicamente polo alcalde de

- Outes, nunha convención de cargos eleitos do PP acusando de
vagáncia ao profesorado nacionalista, manifestacións impróp,rias
dun govemante tamén deputado
de Cultura da Deptitación Provincial da Coruña, que ten que saber
facer gala dunha linguaxe política
que non sexa insultante, e inxurio~ sas por canto menosprécian otraballo destes docentes, que se caracterizaron sempre por desempeñar o seu labor pedagóxico de
xeito irreprochábel, a xuízo da
inspección de Educación, pero
ademais participando a eolio en
todo tipo de actividades extraescolares (excursións, semanas culturais, exposicións, edición de revistas escolares ... ), apoiando as
reivindicacións de claustros de
profesores, equipas directivas,
asociacións de alunos ou de país
de alunos que queren lograr todas as mellaras educativas posí- .
beis, sempre insuficientes, e incluso como dinamizadores de vida científica e cultural desta bisbarra, saíndo das suas mans ou
da sua iniciativa a maior parte das
publicacións e congresos realizados nos últimos anos, ao que se
lle pode engadir a defensa do galega a risco de perder o posto do
traballo nos anos nos que a introdución do noso idioma no ensino
estaba penalizado.
Mais tamén representan unha
inxúria á memória de personalidades tan insignes como D.
Ramón Otero Pedrayo, catedrático na Faculdade de Xeografia e História de Santiago e
un dos autores máis prolíficos
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Ante a ·campaña para
eleicións do líder do
Partido Conservador
británico, os meios de
comunicación de Madrid
resaltaron que o pai de
Michaél Portillo era
español e celebraron a
sua candidatura. Nen
que se presentase a
lehendakari.
Romero, novo xogador
brasileiro do Racing do
Ferrol, felicitábase na
sua apresentación como
xogador do clube e
amasaba o seu desexo
de que "aqui na Franza"
soupesen d9 ben que
xoga. O futbolista debeu
de ver o programa-da
TVE Galiza para o
Mundo.
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DÍA DA PtYfRIA GALEGA
En 1922, Caste!ao editou en Ferro! a súa
primeira obra literaria. Na revista Céltiga
saíu á luz o seu famoso rela~o Un o/lo de vidro, que o sitúa con letras

de ouro. na historia da literatura galega.
Queremos simbolizar en
Alfonso Rodríguez Castelao
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daqueles galegas e galegas
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que mantiveron aceso
o lume da esperanza
nunha terra _por moítos anos
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Non estaria de máis que
os mentidoiros oficiais
aclarasen que o
humorista Miguel Gila
non morreu de
lexionela.

.¡..)

O príncipe Felipe de
Borbón visitou Marin
para un acto oficial da
Escola Naval Militar. Xa
é raro que os meios de
comunicación non
peiteasen as Rias
Baixas á procura de Eva
Sannum. Se dan con
ela, os da Voz sempre
1 podian perguntarlle a
diferéncia entre un
percebe e unha nécora:
xornaiismo de
investigación.
O economista Fausto
Dopico ere que Fraga
terá que empregarse
moi a fundo para que as
galegas se poñan a producir nenos, pero
estima posíbel que o
conquira, sobretodo
1 porque "logrou que
1 tantos centenários
1 voten por el. .. "

.1
1
1 Coa insignificante multa .
de 500 millóns a
Repsol por impor prezos
aos distribuidores, o
Tribunal de Defensa da
Competéncia invitou á
petroleira a $eguir coa
sua cond~, sobretodo
porque as suas vendas
foron de 1,3 billóns e por
lei a sanción podía
chegar ao 10% dos
benefícios derivados da
irregularidade cometida.
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A revista de
Greenpeace en
1
1
1
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España informa sobre o
saqueo pesqueiro que
padecen as augas subantárticas, e insiste
machaconamente na
pesca ilegal dos barcos
galegos, como se fosen
os únicos. Non se sabe
se alguns defenden a
natureza ou se . ·
simplesmente son
xenófobos.
Un informe da
t_
abaqueira Philip Morris
{Marlboro) di que o
tabaco afórralle cartos
en gastos xeriátricos á
RepúbliGa checa porque
os fumadores morren
novos. Se nos poñemos
asi, a pena de morte
tamén. Unha cousa é
non enganar á xente e
outra o cinismo. Alguns,
porvendertabaco,non
saben que facer.•
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non só da Literatura Galega,
senón europea, D. Vicente
Martínez Risco, profesor na
Escola de Maxistério de Ouren•
se, o máis grande ensaísta de
Etnog_rafia galega, D. Ramón
Carvalho Calero, catedrático na Faculdade de Fi- Representan ·
loloxia
de
Santiago, au- unha inxúria á
tor da monumemóriadé
mental e ainda insupera- personalidades
·da História de
como Otero
Literatura
Contemporá- Pedrayo, un dos
nea Galega,
D. António autores máis
Fráguas, pro- prolfficos non só
fesor do Instituto Rosalia da Literatura
de Castro de galega, senón
Santiago, de
inborrábel re- europea.·
cord o para
centos e centos de alunos
e alunas que pasaron pola sua
aula, impulsor e primeiro director do Museo do Povo Galego
e que dá nome a un certame
de artesania patrocinado pola
Deputación Provincial e que
este Deputado non tivo recato
algun en apresentar recentemente, e tantos outros que farian interminábel este escrito.
Igualmente grave,_por saír da
boca dun personaxe que tamén é docente, é ·a oste71tación que fai de intoleráncia e
falta de respecto cara ás perso as que non profesan as
suas ideas, o cal o incapacita
para educar para a paz e a
convivéncia ou a transmisión
dos valores que se plasman na
nosa actual Leí de Eduación,
que non son outros que os que
a sociedade, de xeito demo..:
crático e buscando a xustiza e
benestar co'lec-tivo se deu.
Posto que direitos humanos
coma a liberdade de pansa-

mento e de expresión son unha conquista histórica que non
podemos deixar que se pisotee é polo que exiximos a rectificación pública de manifestacions que por denotar cegueira
para aceptar as aportacións
dos demais e discriminación
por razón de conciencia resultan. totalitárias e imorais. •
XoÁN ~IÑO REINO E 35
SINATURAS MÁIS
(COSTA DA MüRTE)

O futuro
do monte .comun

temas .importantes de debate
do deputado do BNG, o Sr.
Francisco Rodríguez situando
un pr()blema do monte viciñal
en man comun, seguramente o
. problema máis importante que
ten hoxe o monte viciñal en
man COf11Un, que non é outro
. cá inxusta fiscalidade, neste foro de debate. Problema que
como ben dixo o. deputado do
BNG, foi criado artificialmente
polo PP coa intención de que
os viciños e viciñas comuneiros abandonemos os nosos
montes:

Para o monte viciñal en man comun tamén é importante que
haxa poi íticos que defe!ldan os
intereses de Galicia, porque un
dos intereses de Galiza e precisamente o monte viciñal. •
XosÉ ALFREDO PEREIRA
MARTÍNEZ, PRESIDENTE DA
0RGACCMM

Dito iso, cómpre darlles un
aviso aos na- AOrgaccmm
Na importáncia de ter políticos
vegantes. A
que defendan Galicia, eu eviOrganización non ten como
dentemente, vou arrimar o tizón · Galega
de obxectivo
a miña sardiña, e xa que logo,
Comunidades
vou referencialo ao· monte vicide montes vi- solicitar ovoto
ñal en man comun.
ciñais en man paranengun
comun (OrPódese afirmar que o monte vigaccmm) non partido polltico.
ciñal en man comun é un feito
ten como obdiferencial de Galiza xa que xectivo solici- Pero é obxectivo
este tipo de propriedade pecutar o voto pa- desta
1iar, propriedade colectiva e ra
nengun
· ,,
partido políti- orgamzac1on
aberta, só se dá nesta terra.
Mais a pesar desta característico, e non o facerlles chegar
ca, o monte viciñal en man covai facer. Pem un é o gran descoñecido.
ro si que é ob- as
Non tanto porque os partidos
xectivo desta problemáticas
políticos non o contemplaban · organización
nos seus programas, senón
de comunida- do monte.
pola carta incapacidade das des de moncomunidades de montes de es- tes facerlles
taren unidas e organizadas pa- chegar aos
ra seren capaces de facerlles
partidos polítichegar aos -partidos políticos a cos as problemáticas do monte
.problemática do monle viciñal
e recabar deles as suas alternaen rrian comun, xa que os par- tivas. ·Para que, con información
tidos ·políticos non son máis có
e liberdade, as comundiades fareflexo da sociedade. Se a sogan o que entandan que tañen
ciedade·civil non lles fai chegar que facer. Información e liberdaas problematicas, eles dificil- de son piares do sistema demo. ~ente poden inventalas.
crático.
Dun tempo a esta parte, sobre-todo desde a celebración do 12
Congreso Galego de comunidades de montes viciñais e·n
man comun está situado nos

mun no Congreso dos Deputados, a cámara lexislativa mais
competencia! do Estado, precisamente nun dos debates mais
importantes desta Cámara como é o do "estado da nación" .

Quero pois agradecer publicamente o deputado do BNG, o
Sr. Franci,sco Rodríguez que
situase a. pro_blematica fiscal
dos montes vicíñais en man co-

(VALMIÑOR)

Un monicreque
chamado Zoran
Todos sabiamos quen era. Coñeciamo-lo. Era o home perfeito. Alguén disposto a traizoar todo polo que os sérbios deron a
sua vida. Alguén disposto a vender-se ao lmpério pola fama e o
diñeiro. Nascido en Sérbia. Non
sérbio. Non confundamos. Chama-se Zoran . Sorriso cínico.
Non podia ser doutro xeito. Cando as bombas humanitárias caían sen piedade sobre os inocentes, el esperaba, escondido,
protexido, o seu momento, como aqueles insectos que esperan a que se faga a escuridade
para apareceren triunfadores na
eterna noite do dia depois. O
país está morto. Ousaron enfrontar-se ao sistema, ao lmpério. E hoxe sofren a derrota. El.
Zoran. Sorriso cínico. Mirada
xeada. Como a sua alma. O
castigo a un povo que ousou soñar coa liberdade. Unha liberdade que hoxe esmorece pouco a
pouco nun lonxano e trio cárcere holandés. Todos sabíamos
quen era. O monicreque perfeito. O único. Zoran. Descanse en
paz, Sérbia. +
PAULO CONDE FERRO
(ÜURENSE)
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Sobre o
estado..-nación
~ VíTOR
VAQUEIRO
,,
~ase

un lugar comun, dende un
ponto de vista dun determinado nacionalismo -chamemos-lle expan~ivo
alcumar outros nacionalismos chamemos-Hes defensivos ou periféricos- de
exclusivista, racista ou ñpalabra totem, en moitas ocasións- radical. É
notábel observar nos nasos días como
o termo radical-quer dicer, aquilo que
ten a sua orixe na raíz- evoluíu até
mudar en sinónimo de violento, ina:.
daptado ou subversivo. Talvez isto
aconteza porque hoxe se chegou a un
estadio tal de pensamento único e
superficial que, efectivamente, quen
plantexe os problemas mergullando-se
até a sua raíz, resulta subversivo e desestabilizador para o sistema.

~re esta idea, sobre o concepto

Francisco Xosé Femández Naval prefire a Costa da Morte; Marilar Aleixandre a sua casa; e Anxo Angueira, Castro Urdiales, en Cantábria.

A literatura non vai de vacacións
Oito narradores cóntannos os_seus proxectos de verán
história de mistério cunha viaxe
en barco por medio.

-0- C. VIDAL

As vacacións son tempo de escrita. A literatura galega nútrese de
ensinantes que reservan o verán para darlle corpo aos proxectos
que ventan durante o curso académico. Ao pé da praia, na aldea
ou mesmo de viaxe técense moitas das novelas e relatos que, con
sorte, se convertirán en libro no inverno. Perguntámoslle a oito
narradores as histórias que desenvolverán nestes meses de lecer.
E nas vacacións cando Marilar
Aleixandre escrebe de forma
máis continuada. Está a autora
de A compañia clandestina de
contrapublicidade máis cómoda
n a sua casa, ao pé dos aparellos
de traballo, pero tamén no verán aproveita para construir as
suas histórias. Este ano non se
adicará á narrativa. Aleixandre
anda a v ltas coa tradución de

Harry Potter e a pedra filosofal,
un éxito de vendas neutros idiomas do que ainda quedaba fóra o
galego. Amáis de viaxar a I tália,
Marilar Aleixandre irá, como
cada ano, á Costa da Morte e ali
e pera completar unha guia literária que, con toda posibilidade
se titulará Porta dos ventas e que
verá a lus na colección As viaxes
de A Nosa Terra. Será asi un
verán de camifiada xa que a escritora planea percorrer máis
unha vez os itinerários que quere recomendar aos leitores.
Tamén a Costa da Morte será o
destino de Francisco Xosé Fernández Naval. N estes dias remata a toda presa unha guia de Galiza que lle encargou unha editorial española e, xa superado o
agóbio da entrega, dirixirase a
Lira onde, con Fisterra e o Pindo como fondo, espera concluir
unha nova novela, xénero que
visitou por última vez en 1997
cando publicou Sombras no labirinto. Será, pois, tempo de remate para unha história cargada de
sentimento que ten na amizade
o seu tema principal. Sen embargo, Femández Naval confesa

que desde hai tres anos escrebe
todos os meses. "Houbo un tempo en que intentei deixalo pero
non o acadei. Agora descubrin a
paixón por escreber e, por iso, é
para min unha tarefa habitual",
afirma. T amén é durante todo o
ano cando escrebe Lois Diéguez.
As tarefas literárias das vacacións céntranse na recollida de
notas de viaxes, apontes que logo pasarán a formar parte de artigas e outros textos. Neste verán Lois Diéguez espera a saida
ao público dun novo libro que
chegará no outono ás libradas e
no que o autor poetiza a experiéncia da vida e da morte.

Mistério, pícaros,
viaxes e guerra
"No curso acumulo gañas e ideas
e no verán botoas fóra como
quen bota o demo". Asi de expresiva se mostra Fina Casalderrey para calificar o "luxo" que
supoñen para ela as xornadas
enteiras para escreber das vacacións. Mutacións xenéticas naceu
hai uns vinte anos nunha acampada e con este exemplo a escritora quer sinalar que calquer lugar é bo para a escrita. Sen embargo;-' ela conseguiu a sua "habitación própria", un lugar no alto
da casa polo "que ninguén pasa,
só se sube a propósito". Sempre
ten Casalderrey algo na carteira
pero, como xente de teatro,
non gosta dar demasiadas pistas
até que non toma máis forma. ·
Sabemos, iso si, que, será unha

Se o ensaio e a crítica son xéneros de inverno para Anxo Angueira, o tempo de sol é o da literatura máis criativa. Perisa nao
tivo o seu xérmolo en Castro
Urdiales, a localidade cántabra
na que pasa unha parte das suas
vacacións. Pero este mes está a
ser para Manselle, o lugar no que
naceu, e os seus arredores onde
quer levar adiante a guia literária
pola comarca do Sar que tamén
publicará na colección As viaxes,
unha série que, como se ve, ten
o verán como marco. Mália a
distinción de xéneros, Angueira
racha cos compartimentos estanco e prepara asimesmo a sua intervención nun congreso sobre
Curros Enríquez e un artigo sobre Rosalia de Castro.
No verán construe as histórias,
imaxina os relatos, elabora borradores e dá forma ás personaxes. No curso corrixe e remata
as obras. Este é o proceso criativo de Agustin Fernández Paz
que cria no tempo de calor a
versión de partida de cada novo
libro, sempre co primeiro borrador escrito a man. Escolle as mañás para concentrarse na escrita,
cando non hai ruido que moleste. Tanto na sua casa habitual
como en Pontedeume, onde pa-.
sa parte das vacacións, Agustin
Femández abre a diário a gaveta
onde garda o seu plano de traballo. Este ano prepara un libro
que teñen como ponto de partida dous relatos breves xa publicados sobre a guerra civil vista
desde unha perspectiva adolescente e que qarán no futuro en
duas novelas curtas que se publicarán xuntas. Maior segredo garda sobre unha novela na que leva pensando desde hai tempo
pero á que, segundo afirma, ain-

da lle falta moito para falar dela.
Pode ser que, ao seu dicer, en
ano e medio ou dous anos se poda ler o texto aó que lle dará
vol tas neste _Agosto.
En cámbio, coa história na cabeza chega ao seu mes de vacacións
Afonso Eiré. Os dias de lecer se.rán para pasala a papel pero sen
que ese empefio lle tire tempo
para compartir cos seus viciños
de Chantada e asistir a encontros e festas estivais. Non lle pon
medo a páxina en branco e, pola
contra, atopa no labor literário
un espazo máis para o pracer e o
disfrute e, polo tanto, unha adicación acaida para o mes libre de
horário laboral. Cando dentro
de menos de medio mes comece
as suas férias canta volver a centrarse na elaboración dunha novela sobre pícaros que terá como
tema central os líos e conflitos
que xera a construción dunha
estrada comarcal.
Ensinante e con horário preferente de verán na faceta de escritor é
Bieito lglésias. Con novela recén
saida do prelo, o verán será o
tempo de remate dun libro de relatos que provisoriamente ten como título Amor e música Uxeira e
que está composto por quince
contos, alguns deles case novelas
curtas, de temática variada pero
que xiran en tomo ao amor e teñen como banda sonora cantigas
da música popular. En cada un
dos relatos aparecerá unha canción por algun motivo. "No verán avanzo máis que todo o ano.
En tres meses espero facer o traballo de pulido e logo quedará un
ou dous anos de repouso", sinala.
En Agosto comezará unha novela
sobre un gigoló para á que se está
documentando e que pode ser
que chegue a chamarse Pegaso e
as ninfas. Prevé que a nova novela o acompañe un par de anos.•

de que o Estado-nación non é quen
de ver no seu próprio olla a inmensa
trabe que o cega ñou que_non o cega,
porque o Estado-Nación ten perfectamente claros os seus obxectivos
finais- e, sen embargo, olla minudenciosamente a palla no olla alleo, xira
o recente libro de X.M. González Reboredo, La invención del Estado-Nación que a editorial·barcelonesa Ronsel vén de tiiar do prelo~

~visión,

d~

non xa etnógrafo,
senón de histólogo, diseccionando o
pensamento dominante, González Reboredo descobre e desmascara esa linguaxe que o Poder lnaciollalí ñque
adoita querer situarse, aliás, como o
único lracionalí- tenta apresentarnos
como lnaturalt, esforzando-se en convercer-nos que-as causas sempi:e foron
asi e seguirán senda no futuro. E, con
pesquisa certeira, Reboredo vai-nos
amasando como o termo nacional, rexeitado para uns, atinxe presenza atafe-:
gante na vida cotiá, no Parador
Nacional, na Policia Nacional, na Reserva Nacional ou na Audiéncia Nacional, ao carón da manipulación que
se desenvolve en todos os terreas, como
a non neutralidade dos mapas, construídos segundo un modelo centralista, asi
como tamén as xoias centralistas de
personaxes socialistas, explicábeis,
alemparte, en funcilin do seu xacobinismo radical, ou sexa, até a raíz. (Ocorrese-me agora lembrar a posición do PC
francés, o de Marchais, o defensor dos
escravos da terra, coa sua total oposición á autodeterminación da Martinica,
excluidos, como é lóxico, os membros
martinicanos do Partido).

~nha

reflexión interesante, que
debería facer reflectir, sinaladamente á
esquerda e aos progresistas, é o feito,
constatábel por calquera persoa atenta
á realidade, de que, perante a cuestión
dos nacionalismos periféricos son, basilarmente, idénticos os posicionamentos
de dereita e esquerda chegando, esta
última, a verdadeiras afirmacións de
totalitarismo que asinaria calquera ditador. Collamos dous exemplos que Reboredo cita: vosotros estais obligados a
no ser más que españoles (Azaña) ou
antes de consentir campañas nacionalistas que nos lleven a desmembraciones, que de ningun modo admito, cederi~haso a Franco (Negrín).

~ibro que, apoiado nunha profusa
e escolmada bibliografía debería inducir unha fonda reflexión. O seu autor
afirma especificamente que tenta dirixir-se aos defensores do nacionalismo
expansivo, e coloca-se no ponto de
vista do nacionalismo defensivo e
democrático. Presinto, porén, que os
que se achan nese nicho ecolóxico
non estean dispostos a se convencer.
Si, en traca, será unha ferramenta
impagábel para os que estamos a esta
beira da barricada -perdone-se-me o
termo radical e politicamente incorrecto-. Como afirmaba Espriu, en
calquera caso, o civil é seguir. Sigamos, xa que logo. +
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• Lois Carballal,
gañador
do Narrativa

Fantástica
daCbruña
Histarias non irreais é o título da
..._\
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obra gañadora do III Prémio de
Narrativa Fantástica "Cidade da
Coruña", que asina Lo is
Carballal, escritor que reside en
Madrid. Este galardon convócano
anualmente Edicións Espiral
Maior e o pub Dublin, e contem,
pla, ademais de 200.000 pesetas
de dotación, a publicación da
obra gañad9ra na colección Na,
rrativa da mencionada editorial.
Os nove relatos de Carballal, des,
tacan pola sua recriación depura,
da de ambientes propriamente
fantásticos na mellor tradición da
narrativa americana de Lovecraft
ou Poe. Asi o sinalou un xúri for,
mado por Estibaliz Espinosa, Xosé
Luis Martínez Pereiro e Miguel
Anxo Fernán Vello, que tamén
valoraron o "excelente pulso na,
rrativo" e a asunción, en moitas
técnicas e rexistos, da tradición
literária galega representada, en,
tre outros, por Méndez Ferrín.
Dezanove obras apresentáronse
ao prémio nesta edición. •

•NaLua
celebra os vinte
anos cun disco
Un compilatório comemora este
ano o vinte aniversário da forma,
ción do grupo Na Lua. O disco in,
cluirá temas dos sete traballos edi,
tados até agora polos do Porriño.
Pero xa en Ortigueira os Na Lua
quixeron celebrar o cumpreanos
cun espectáculo o 15 de Xullo no
que compart_iron escenário con
artistas que nalgun momento fo,
ron colaboradores ou integrantes
do grupo. Con eles estiveron
Uxia, o guitarrista Darlo Moreira,
o multiinstrumentista Pancho
Álvarez e o músico portugués Jú,
lío Pereira. Feitizo é o título do
disco que os do Porriño editaron o
pasado ano ao redor do mundo do.
esotérico e das meigas. •

sia e naufraxio de Manuel·Antonio,
realizado por Jorge Durán. A mú,
sica de Emílio Cao pecha a cele,
bración. O Domingo realízase un,
ha videotertúlia no bar Atalaia
de Asados, no que se proxecta o
mencionado documental máis A

xoia dos Castelao de Rianxo.
~

• Exito de
Mercedes Peón
no Mar de Músicas
de Cartaxena
Mercedes Peón levou debaixo do
brazo a Cartaxena o seu disco
Isué. Ali celebrábase unha nova
edición do festival La Mar de Mú,
sicas no que a investigadora e
cantante puxo a nota galega na
noite do Xoves 12 de Xullo. Isué
plasma sons e letras recollidas po,
las aldeas do país, ás que Merce,
des Peón non dubidou en engadir
programacións cun resultado sur,
prendente. O disco está a receber
moi boas críticas nas emisoras e
revistas especializadas. •

•Festas
nas Pontes
con Wolfstone e
.Ruxe Ruxe
O mes de Xullo é o das festas do
Carme e A Fraga nas Pontes, cun
programa de actividades que in,
clue exposicións, cinema, teatro e
música. Dentro da programación,
ten lugar o Martes 24 de Xullo o
festival folk na Fraga coa partid,
pación de Muxarega, das Pontes,
Wolfstone, de Escócia, Felpeyu, de
Asturies, e os Ruxe Ruxe.

+

•Paula
Carballeira e
Candido Pazó cos

narradores orais
en Segóvia
Emilio Cao, a parte musical dos actos
de Rianxo.
·

• Rianxo pecha
o centenário de
Manuel António
Dunha maneira oficial, o conce,
llo de Rianxo pecha os actos do
centenário de Manuel António

• A alma indíxena d~ Guayasamin
en Compostela

cun programa de actividades de,
señado por Xosé António Durán
e que conta coa colaboración do
Consello da Cultura. Un roteiro
manuelantoniano na parróquia de
Asados inícia a xornada do Sába,
do 21 de Xullo ás once e media
da mañán, para despois celebrar
unha marcha festiva cara Rianxo.
Na noite, ademais de discursos,
vários narradores lerán poemas
do autor de De catro a catro e es,
trearase a versión en galega do
documental Proa a ningures. Poe,

Contar histórias e contalas ben
é o eixo que move á celebración
do Festival de Narradores Orais
de Segovia, cuxa segunda ·
edición comezou o Luns 16 de
Xullo. O actor e contacontos
Candido Pazó amosou a sua grá,
da verbal o mesmo día de arran,
que do festival, mentres·que
Paula Carballeira fixo outro tan,
to o Mércores 18 de Xullo. O
festival selecciona aos máis des,
tacados contacontos do Estado e
contou nesta edición coa partí,
cipación de Vicente Cortés e Jo,
sé Campanari. •

Pancho Casal.

• Pancho Casal
na Federación
-Iberoamericana
de Produtoras
O prod_u tor galego Pancho Ca,
sal foi elixido representante do
Estado español na xunta direc,
tiva da Federación Iberoameri,
cana de Produtoras Cinemato,
gráficas e Audiovisuais. A en,
trada de Casal, que se integra
nesta organización como mem,
bro da directiva da Asociación
Galega de Produtoras Indepen,
dentes (AGAPI), decidiuse
nunha asemblea o pasado 1O
de Xullo. A Federación Iberoa,
mericana representa ao sector
do Estado, Portugal e Latinoa,
mérica.•

A criación de Oswaldo Guayasamin non é
so moi numerosa _en cantidade, senón que
abrangue óleos, murais, gravados, debuxos e
esculturas. Para coñecer o traballo plástico
do artista ecuatoriano está aberta na lgrexa
da Universidade, de Compostela, unha ex,
posición que escolma algunhas das suas
obras máis destacadas: Defensor da arte in,
díxena, Guayasamin acadou recoñecemen,
to artístico na década dos cuarenta cunha
obra que enlazaba con outros representantes
das vangardas americanas. Figuras humanas
que apelan a consciéncia do público sérven,
-lle para narrar o sufrimento, a opresión, a
fume e a violéncia de moitos povos indíxe,
nas. Finado en 1999, cinco anos antes Os,
waldo Guayasamin recebera en París a me,
dalla do 40º aniversário da UNESCO pola
defensa dos direitos humanos. A sede deste
organismo conta co mural Madres y Niños,
que realizara o pintor de Quito en 1993.•

•·Poxa artística e solidária
na Fundación Granell
Tivo lugar o Mércores 18 de Xullo unha poxa artística no Pazo de Ben,
daña, sede da Fundación Granell en Compostela, na que os cartos reca,
dados irán destinados ao proxecto de reconstrución "abastecemento de
auga potábel en Ahuachapan" no Salvador. A poxa estivo organizado
pola ONG Solidariedade Internacional de Galiza e, entre os artista noveis
que donaron obras, atópanse Luz Darriba, Lomarti, Alberto Carou, Anxo
Barreiro, Raquel Blanco, Suso Noya, Xerrnán Refojo e Xurxo Martiño. •

• Brandián, Lume
Fato e Albariza
nas semifinais de
Sonsfolk

Que &onitoé
Panom61,

deJanosch.

Os grupos Brandián, Lume Fato e
Albariza foron os escollidos para
disputar a primeira semifinal do
certame Sonsfolk, que se
celebrou o 14 de Xullo en Xinzo
da Límia. Das maquetas envía,
das sairán os outros finalistas en
Vigo, o 20 de Xullo, ~n Celano,
va o 11 de Agosto, e en Mondo,
ñedo o dia 19. Este certame, que
chega a terceira edición, está
convocado pola discográfica
Sons Galiza e conta coa cola.bo,
ración do Instituto Galega das
Artes Escénicas e Musicais (Iga,
erp). O prémio para o gañador
consiste na gravación dun disco.
T amén os tres finalistas gravan
un disco cooxunto. Ademais es,
te ano estabeleceuse o prémio
especial "Estrella Galicia" de
300.000 pesetas para o gañador
e 50.000 para cada un dos fina,
listas. O ano pasado resultou
vencedor o grupo Druadán. •

• Saraibas e
Lamatumbá

animan a festa
celta de Bretaña
Druídas e músicos xuntaranse o
dia 3 de Agosto en Bretoña, Lu,
go, para celebrar a VI edición da
Festa Celta do Lugnasad. A partir
das cinco da tarde desenvolverase
o programa organizado pola asociación xuvenil Auruxeira, que

• Janosch e Zimnik,
dous clásicos
de literatura infantil
en galega
Xonás o pescador,
de Reiner Zimnik.

A editorial Kalandraka abre unha nova co,
lección traducindo ao galega dous clásicos
da literatura infantil, Que bonit.o é Panamá do
álemánJanosch, e Xonás, o pescador, de Rei,
ner Zimnik. Inaugúrase así a colección Sete,
"leguas, unha série pensada para nenos de 8 a
12 anos que se apresenta co lema Para andar
camiños novos. Adianta así a editorial a idade
co fin d~ "medrar á par" dos seus leitores que
até Q momento se achegaron aos máis de 70
títulos en galego que oferecen. Con Setefe,
guas buscan publicar clásicos contemporáne,
os da literatura infantil e, aos dous títulos
iniciais, vánselle sumar en breve Irnos lmscar
un tesauro de Janosch e Voar de noite, de
Randall Jarrell e Maurice Sendak. Kalandra-ka ven de receber o Prémio Nacional de Li,
bros Mellar Editados 2001 na modalidade de
Libros Infantis e Xuvenis pola obra Máqui,
nas, escrita e ilustrada por Chloé Poizat. +

comeza coa música de Gaiten®s
-de Bretoña, rapaces e rapazas da
vila que se adican a recuperar pe,
zas populares, os Miñotos, mestres
da gaita de Lugo, e Os Estalotes,
de Compostela. Tras unha cea de
tradición celta, a festa continua

na noite cos históricos Saraibas,
os ourensáns Lamatumbá e o gru,
po irlandés Calico. Xa na media,
noite, o druída Manuel Aneiros celebrará vodas palo antigo rito
celta e elaborará receitas milená,
rias para namorar.•

.
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canta de libros

Memórias de
ouro. e bronce
Titulo: A memoria do boi.
Autor: Xosé Vázquez Pintor.
Edita: Xerais. '

Non ter memória é non ter futu,
ro. Para ter futuro é condición in,
dispensábel ter pasado. E só se
ten ao saber cando a memória o
resgata da lagoa negra das augas
do esquecimento. Nos tempo que
vivimos parece pecado falar isto.
O futuro é a internet, Marte, apa,
rello intelixentes, a aldea global,
cartas de plástico, mercar desde a
casa, cousas polo estilo. Adiantos
tremendos ficarán na tristeza do
valor utilitário cando non ternos
memória de que os nasos avós
aprenderon na escolados dias e
dos traballos; comian caldo e Pª'
tacas con chourizo os dias de far,
tar; ver aqueles vellos primeiros
coches e avións e tren, eran unha
festa; a rádio era outra misteriosa
maravilla, non digamos a TV, o
home na Lua foi o non vai máis
do pasmo. Prehistória aos ollas da
escintilante roupa de agora, dos
pendentes no nariz e nos beizos,
das vistosas arquitecturas capila,
res ou das cabezas rapadas, do car,
to fácil e sobro; da moto adoles,
cente e a alta cilindrada adulta ...
Mesmo algun é moderno á forza
de escarnecer o pasado... Pero se
somos algo é porque eses vellos
prehistóricos quixeron; se sabe,
mos algo é porque eles nolo
aprenderon ou fixeron, coa sua
suor, que o aprenderamos. Eles
son os artífices de que teñarnos
futuro. Quen non ten pasado,
non existe; e o respeito é insepa,
rábel do amor, non o esquezamos.
Vázquez Pintor conta cun esten,
so e vário córpus literário, autor

Camilo Nogueira

Xosé Vázquez Pintor.

de poesia (lembremos, por exem,
plo, que foi Premio Esquio no
1989), fixo ensaio (lémbrense tí,
rulos como Os vellos oficios ou A
tribu sabe, esulcando sobre o sa,
ber do povo), xornalismo, teatro
e narrativa para nenas e agora,
despois da rnoi interesante Quen
faga voar, chéganos A memoria do
boí. Non é o seu un de eses no,
mes populares, pero a populari,
dade non supón calidade. Para
quen sexa critério válido (ainda
que nengun prémio garante sem,
pre a calidade na obra premiada),
dígase que Vázquez Pintor lo,
grou, no 2000, o Carvalho Cale,
ro por Quen faga voar e o Torren,
te Ballester por A memoria do boí,
que a seguir comentaremos.

Quen faga voar é unha interesante
novela que, de entrada, nos trae a
história dun mundo que poucas
veces se novela (a desvida hospi,
tálaria dos que están na derradeira
lo ita), ademáis, está ben escrita.
Con A memoria do boí, acontece
outro tanto. Empezando o século
XXI, obras que resgaten o pasado
non faltan. Eis alguns títulos re,
centes que falan dos tempos de

A memoria
da nación
O reino de Gallaecia

o
z
=
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antes, sen ir máis lonxe de Pensa
nao (Anxo Angueira); Fisteus era
un mundo (Lupe Gómez), Eu ta,
mén fun coas vacas (Afonso Eiré),
As rul.as de Bakunín (A. Riveiro
Coello) ou Agara xa foí (Vicente
Araguas). Non faltan, pero ainda
son insuficientes, que o pasado é
moi amplo, asi cada nova achega
constitue un obséquio valioso.
T endo en canta o contexto que
describimos no parágrafo inicial,
esta necesidade revélase máis acu,
dante. Asi o entendeu V ázquez
Pintor no seu labor ensaístico e
tamén narrativo. En Quen faga
voar o pasado volvía en refachos,
lóstregos da mente a piques da
crise definitiva, era o que permitía
unha novela que non se centra
exclusivamente nel. Agora, con
A memoria do boi, o pasado reto,
ma de forma decidida, pois nada
hai aquí que non sexa viaxe a ou,
tras tempos. As suas 167 páxinas
danlles cabida a 31 capítulos, sen,
do cada un de eles un alustre que
nos devolve estampas tempos
idos, 31 viaxes en sépia ao ouro
vello da lembranza, ao bronce
eterno do que fica para sempre no
corazón dos agradecidos. Pero

non é un exercício de nostálxia,
as suas páxinas están exentas de
calquera tipo de morriña deforma,
dora da percepción da realidade.
Todo o contrario, búscase o eno,
brecemento do narrador e o pro,
cedimento máis axeitado é preci,
samente o respeito pala sua esén,
cía. Nada de costumismo trasnoi,
tado relambendo nos fios da lem,
branza. Para
fuxir del, e
modernizalo,
Afonso Eiré Búscase o
botara man enobrece,
(sempre nas
obras arriba mento do
citadas) do narrador e o
tratamento procedimento
épico, como
Reí Núñez; máis
Riveiro Coe, axeitado é
llo e Anxo precisamente
Angueira es,
premeron á o respeito
vez as fontes pala sua
líricas e épi, eséncia.
cas; Lupe Gó,
Nada de
rnez acudiu a
un discurso costumismo
xenericamen, trasnoitado
te fronteirizo relambendo
entre a narra,
tiva e a lírica nos fios da
e
Vicente lembranza
Araguas cen,
trouse nunha
visión un tan,
to escéptica e irónica do mundo
narrado. Salvo en Lupe Gómez e
Vicente Araguas, onde está claro
que o discurso axusta cantas, des,
de o presente, co pasado, no resto
dos casos non existe esa perspecti,
va desde a distáncia. Como acontece tamén en A memoria do boí.
O seu é un realismo perfectamen,
te incardinado da dinámica máis
actual da narrativa de hoxe. No
que tamén hai pingas de lirismo
(na· expresión e na concepción da
história) que agurgullan aqui e
(Pasa á páxina seguinte)

Trinta e tres sonetos
de Marica"Campo
Pedinche luz prestada, o poemário co
que Marica Campo gañou o prémio Fiz
V ergara, é a história dun amor pasado
que se desenvol,
ve en trinta e tres
sonetos, estrofa
."'\}lM:llt L':TL!'RESTAnA
que á autora cati,
11
va especialmente.
• ,,,,.,~·'"''~"'"'' »,,,.
No diálogo que
xurde entre o eu
poético e a persoa
amada caben todas
as contradicións e,
tamén, a sensación
do descoñecemento
mutuo. Di Pilar Pa,
llarés que este poe,
mário é o intento de "capturar co sortiléxio das palabras o tempo dun amor
que se marchou para por fin o enterrar,
como se enterran as causas fuxidias",
conxurar para esconxurar. Está publicado en Espiral Maior e conta con ilustracións de Eva Lloréns. +

Reedición de

Polos vieiras da saudade
Polos vieiros da saudade, de Ramón
Otero Pedrayo, foi publicado por vez
en primeira en
1952; case cincuenta anos despois Galaxia vol,
ta a poñelo nas
Librarías. Tal como o subtítulo in,
dica, esta é a crónica dunha viaxe a
Buenos Aires, rea,
lizada no ano 1947,
e o autor reencón,
trase con Castelao.
Antes da capital ar,
xentina o roteiro oteriano detense en
Lisboa, Rio e Montevideo. Luis González T osar é responsábel desta
edición.+

Unha fémia xabaril
Viriato ten sentimentos mália ser un
xabaril e mália ter que loitar duramen,
te co seu maior inimigo, o home. Viriato é, ademais, un xabaril
fémia que abrévia
o seu nome como
Viri e que procede
da serra da Capelada. Andrés T oxeiro,
membrode
asociacións ecolo,
xistas, é o autor de
Memorias de Viriato, un relato para xóvenes leitores publi,
cado por Ir Indo que 1,
descubre de xeito ameno a vida deste
animal, visto como. unha ameaza para
a xente do campo.+

O opresivo vento
de Harmattan
Alberto de Casso Basterrechea, nacido
en Madrid hai trinta e oito anos, ga,
ñou o prémio de Teatro Calderon de
la Barca en 1999 coa
obra Los Viernes
del H~tel Luna Ca,
ribe e traduciu aos
escritores Ken Saro
Wiwa, nixeriano, e
a Ama Ata Aidoo,
ghanesa. A editorial
Hiru publica da sua
autoría Harmattan,
peza ambientada en
África occidental,
onde Bernardo, un
agregado cultural de
embaixada, recebe a
visita do seu irmán xemelgo tras dez
anos de distáncia. O descubrimento do
despotismo de Bernardo convértese no
eixo dunha obra que afonda no desa,
rraigo e na falsa inculturización. +
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O COQdeL
Plis--Plas

I/
(Vén da páxina anterior)

N 2 11 . Xuño de 2001. De balde.
Edita: Consellaria de Meío Ambiente.

Maria Dolores coma o seu relato de
verán, Un estraño ovo. Anxo Soteliño e
Rosalia López fan o próprio con
Cidadesucia e Un estraño suceso no munde
das embalaxes, respecti_vamente. Na
sección de Detectives verdes, o Coléxio de
Sobreira, en Valadares (Vigo), deseña un
<.
cómic sobre a
viaxe do
esquio Dario:
OColéxio
Monseivane
cóntanos
como
aproveitar o
aceite e a
graxa usada
para facer
xabrón. O ,
Coléxiodo·
Sagrado
Corazón
de Ribadeo explicánnos
como facer un revisteiro. Xosé Tomás
volve apresentar os seus detectives nunha
nova história, desta vez na praia. Na
,. sección de cociña das larpeiradas de
Mariquiña, aparece a rece.ita para facer
xeado de amorodos. +

.

alá, pern pingas, en doses moi
medidas, que serven para desta,
que do texto, perG q~e nunca tin,
xen totalmente o discurso. Moi
polo contrário, Vázquez Pintor
impúxose que iso non chegara a
suceder. Aí están os substantivos
non actualizados para confirmalo
(pero non todos, non sempre, pa,
ra non estrañar _e n demasia).. Algo
tan simple como a auséncia de ar,
tigos, produce este efecto; catego,
rizar leva consigo estrañamento
en primeira instáncia (e xa non
hai a proximidade lírica) e, á vez,
salienta o significado do substan,
tivo. ÜUtrfl función anulada, coa
mesma finalidade, é a temporal;
hai moi poucas referéncias tempo,
i:.ais, lógrase así que· ao leitor en
nengún momento, ainda involu,
tariamente, lle naza unha posíbel
consideración mellorativa, desde
a distáncia, do narrado. O tempo
pouco importa, é pasado porque
foi, pero iso é aleatório porque ta,
mén poderia non ter sido.
O realmente impoJ:!all_te son os ti,
pos humanos e os lugares que ha,

bitan, que viven. Boap_edre, que

Man Esquerda

ese é o nome da cidade mariñeira
onde transcorre todo, érguese co,
mo o trasunto literário de Ponte,
vedra. E as personaxes móvense
(salvo algunhas excursións fora)
polas Móureiras, o Campo do Boi,
a Violiña, pota Compañía, por ta,
bemas, polo casino, por lavadoi,
ros, barberías, casas humildes e
outras ben abastecidas ..., e son
arrieiros, retratistas, recadeiras,
poetas, pescantinas, músicos, se,
ñorítos, cegos, farmacéuticos, pu,
tas, médicos, arxinas vellos, ve;.
Has, mozos, mozas, nenos, nenas,
mulleres e homes. Que iso, moito
m~.is que os lugares, é o trascen,
dente, a dimensión humana, as
relaeións que se estabelecen entre
os moradores de Boapedre, o
complexo e amplo mundo huma,
no que ten cabida en A memoria
do boi, onde a habilidade do na,
rrador fai posíbel que nengull. ca,
pítulo se centre nunha personaxe
unicamente, que non haxa secun,
dários e todos sexan _protagonistas
dunha história coral na que parti,
cipan coma calquera outro.

fiCCróN
1. DIARIO ÍNTIMO
DUNVELLO
REVOLTADO
Antón Tovar

(2000), vén demostrar que Váz,
quez Pintor é escritor do seu tem,
po. sabe interpretar a dinámica li,
terária de cada momento e os
seus discursos mostran a calidade
reservada para aqueles narradores
que, en pm~cas liñas, crian atmos,
feras e configuran personaxes re,
xas, complexas e sempre críbeis
que dotan de profundidade o dis,
curso. Apreséntase baixo a forma
de novela, asi se le na contraca,
pa. A pouca claridade na definí,
ción xenérica da novela emascara
o que tamén poderla ser cataloga,
do como libro de relatos, pois
non hai fio argumental (salvo a
preséncia de Boapedre) que enfie
os 31 capítulos, á marxe de que as
personaxes non teñen capítulos
asignados e poden reaparecer en
calquera. De início, a sua leitura
faise un chisco dura en canto non
esteamos habituados ao proceder
do narrador. Pero paga ben a pe,
na perseverar porque despois axi,
lízase, volvéndose un d iscurso
atractivo e, como Quen faga voar,
difícil de esquecer. •

A memoria do boi, que comple,
menta, na narrativa a De ida e

XOSÉ M. EIRÉ

Galaxia

4. HISTORIA XERAL

ERAUNMUNOO
Lupe ÜÓ!Jlez

DA LITERATURA
GALEGA
M. Queixas & A. Gómez

l. MEMORIA

4. MEMORIA 00 BOi

DA NACIÓN
Camilo Nogueira

V ázquez Pintor

Xerais

Xerais

2. NARCOS
Carlos G. Reigosa
Xerais

3. FlSIEUS
ANosa Terra

5. Eu TAMÉN FUN
COAS VA-CAS
Afonso Eiré

ANosa Terra

5. PlONEIROS
NA CORRENTE
DO GOLFO

2.ARREooR

E. Villaverde

DECASTELAO
M" Pilar Garcia Negro

Xe:rais

ANosa Terra

ANosa Terra

3. ESPAÑA UNIFORME
José l. Lacasta-Zabalza
1...aüwento
[ibrarias con:sult,1das:
Cartabón (Vigo). Couceirn (A Coruña) . Michelena (Pontcvcdra). Peclreir« (Santiago). Souto (Lugo). Torg« (Ültrcnsl.').

Rituais de Pereira
Titulo: Rituais.
Autor: Júlío Pereira.
Edita: MVM Records.

Júlio Pereira comezou a sua andalna
en solitário hai vintecinco anos co
traballo Femandinho vai ao vinho, ao
que seguirian Lisboémia e Miios de
fada. Despois virian anos de
colaboracións regulares con José
Afonso e do estudo profundo dun
instrumento <;le corda que o cativa, o
cavaqu inho. Cun traballo titulado
asi, Cavaquinho, gañou o prémio ao
mellar disco do ano en Portugal en
1981. Vinte anos máis tarde aparece
Rituais, que con ta cun espectáculo
de danza realizado para a estrea do
disco n o Coliseu do Porto con
motivo da celebración da
C apitalidade Cultural e cuxas
cancións 'ven de interpretar en
O rtigueira. Como é habitual en
Pereira, os seus rexistos musicais
n un ca se encaixonan: foi un músico
que experi mentou coa electrónica
nos anos oitenta a acadou unha
crítica unanimemente favorábel co
seu traballo Os sete instrumenws, en
1986. Voltou ao bandolín, o seu
primeiro instrumen to en 1991 e
despois xuntouse a gravar cos
irlandeses Chiefu.riru. Quedarialle
tempo para coeditar un disco con
Kepa Junkera, producir o primeiro
traballo de Joao Afonso e prestar
atención ás novas tecnoloxias. Os
once temas que conforman Rituais,
entre os que se atopa Vocábulo de
José Afonso, vo ltan a poñer de
actualidade a un músico, que sen
cumprir cincuenta anos, ten tras de
si unha máis que vasta traxectória. +

AXanela
Revista cultural das Mariñas
• . N 2 1l. Primavera de 2001. De balde.
Dirixe: Xesus Torres.
Edita: A sociación Cultural Eira Vella de Be

Dez anos de Gor

tanzos.

No capítulo de criación, inclúense
traballos de Maxi Rei, Paulo Martínez,
Xabier López,
Diana
Aradas,
•'
Iolanda
González e
Samuel
Solleiro.
Luís Filipe
Ma~arico

colleita
poemas
portugueses
que teñen
a Galiza
como
referente.
Xesus Torres recupera a memória de
Manolo Crestar, debuxante libertário de
,__ Betanzos. Xosé Luís Sobrino reseña o
último disco de Mercedes Peón ,. Isué. +

VIAXE ÁS TERRAS
ENCANTADAS DE LEMOS
Lois Diéguez

DO TAMBRE Á FIN DA TERRA
Francisco X.
Fernández Naval

T~RRA DE MONTES E
TABEIRÓS
X.M. Martínez Oca

VIAXÉ POLAS TERRAS
DE CHANTADA f A ULLOA
Xulio Valcárcel

11

volta ( 197 5) e Quen faga voar

•N 2 8. Púmavera de 2001. Prezo 200 pta.
Dirixen: Román Femández / Jonathan Alonso.
Edita: Esquérda Nacionalista Mocidade.

Entre os temas que aparecen neste
número, destaca a entrevista que Saúl
Santin e Jonathan Alonso lle fan a
Alberte Xullo Rodríguez Feixó. O próprio
Santin e Vítor
Manuel
Martins
escriben un
"'
artigo sobre
as
posibilidades
reais do
BNGde
comandar o
govemo
galega a
partir de
Outubro.
Marta
Cabrera e Xúlio Rios
reflexionan sobre a situación
sociopolítica de Alxéria. Alberto Vila dá
conta da experiéncia dos alcaldes
nacionalistas no ecuador do seu mandato.
Xosé Henrique Costas explica como se
conservaron no val do rio Ellas, en
Estremadura, falas de orixe galega. Mauro
# Cid e Manuel González narran as suas
próprias experiéncias no Foro social de
Portoalegre. +

conta de discos

Titulo: Aurtengo Gorakada.
Grupo: Vários.
Edita: Gor.

A compañia de lruña Gor
celebra o seu décimo cumpreanos e
fai balance dos máis de cen discos
editados, entre os que se atopan
títulos dos grupos Parabellum,
Manoló Kabezabolo, La Poli.a ,
Kojón Prieto y los Huajalotes, etc.
./ Yeñen de publicar un compilatório
con motivo do aniversário no que
incluen a Skal.ariak, Ken 7 ,

Txapelpunk , Su Ta Gar ,
Cuerno de Chivo, Buitraker , Mad
Bomber , e Hemendik At! .
T amén aparece un video en directo
en CR Rom de Berri T xarrak.
N o compacto formúlase un
inquérito aos compradores,
que deben elixir cales son as
cancións que máis lle gastaron e
entran nun sorteo de lotes de
discos.+
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Unha obra que se completa co uso
O carpo humano culmina o traballo artístico de Carlos Rodríguez
As obras están construidas á medida do corpo. O artista Car,
los Rodríguez (As Neves) construe en Madrid a sua traxectó,
ria que, partindo da pintura, chegou a dar coa terra como ma,
téria coa que elabora pezas que se apresentan ao espectador
como "instrumentos", obras para usar que gardan a sua pegada.
"O espectador estima o tem,
po necesário para o seu uso
(recoméndase non inferior a
quince minutos) un uso, por
suposto, libre", explica Car,
los Rodríguez da sua obra, vo,
lumes criados seguindo a idea
de funcionalidade e utilidade.
Son obxectos estéticos cun
remate que non pon o pró,

L

•

1

prio artista senón a persoa
que se comunica con eles e as
toma como "lugar habitábel
de carácter ergonómico e de
medida humana que ubica
claramente a disposición e
colocación do corpo para o
seu uso. Unha obra como un,
ha pegada enteii:a, un lugar
onde jestar".

•

B

•

Co este obxectivo utilitário, o ar,

to con ela, ainda que cada quen
a usa ao seu gusto", argumenta o
artista.

tista pensa en espácios expositi,
vos como lugares hixiénicos,
diáfanos, brancas, semellantes a
centros hospitalários ca.fin de
que as pezas funcionen. "Sempre
as imaxinei de maneira privada,
como lugares sagrados. A obra
canta co elemento corporal para
ser cumprida. Xunto a elas adoi,
to introducir unha explicación
racional na que se dá, p¿r exem,
plo, unha orientación dos minu,
tos que se debe estar en tontac,

Relata tamén Carlos Rodríguez
a sua traxectória até dar coa te,
rra e a turba. "Sempre fun pin,
tor, iso si, moi matérko, pero a
obra pedia volume. C0ntinuei
no mesmo proceso e, fronte á
tecnica habitual da escúltura, o
que eu_fago é engadir matéria,
non quitala e desgastar~9s luga,
res onde hai contacto directo
co corpo" relata RodTíguez,
afincado en Madrid desde hai

Salas como hospitais
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dez anos onde ten ·a seu estúdio
e está a preparar unha exposi,
ción colectiva e outra indivi,
dual. A terra dalle a posibilida,
de de dominación, de poder
arrincala e tomala e tamén a
idea de transportar para a sua
obra parte de Galiza. "Na obra
experiméntase un concepto de
fusión coa matéria, nalgunhas
pezas de diálogo circular e de,
trás está o obxectivo de desma,
terializar o carpo nun camiño
cada vez máis sintético e de di,
mensións fantásticas", sinala
Carlos Rodríguez. •
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Raul Gómez Pato
'Daríame vergoña ir de poeta pola vida'
. . CARME VIDAL

A casa deshabitada da familia Pena (Positivas) é un poemário que se pode lera través dunha
árboré xenealóxica. Abre o libro Alfeo Pena Santos (1800.. 1865) e pecha Constantina Pena
Maior (1900-1975). No meio, un abano de xogos literários e unha manchea de personaxes
dos que bota man o autor para falar de tolémia, amor e morte. De Raul Gómez Pato coñecíantos Choiva, vapor e velocidade e a tradución ao galego dun bestiário medieval, Libellus de natura animalium. Na conversa, Gómez Pato repite que quer "desacralizar" a condición de poeta.
É casualidade que Raul Gómez
Pato teña tres títulos nas librarias en menos de tres anos. Todo
comezou o dia en que Francisco
Macias, de Edicións Positivas,
pasou por unha e:iposición sua e
reparou nos poemas que pendurara ao lado máis que nos próprios cadros. Dese encontro naceu Choiva, vapor e velocidad.e e,
no paquete, a tradución dun
bestiário que o poeta, profesor
de latin, estaba preparando.

En Choiva, vapor e velocidad.e adi-

fai falta· palabrería sen contido.
Deuse moito culturalismo, m'oito
léxico novo que non estaba ainda utHizado porque até a morte
de Franco a tradición era moi
curta. Comezouse a empregar
moito léxico e isa fixo que perdera frescura porque non por
meter moitas figuras é mellor un
texto. Un poema cheo de metáforas dificulta a comprensión e
eu procuro que, quen me lea, polo menos entenda algo", explica.
Que busca na poesía? "Divertirme. Cando escribin o primeiro
poemário rin moito, tamén físicamente e paseino moi ben. Non
lle dou máis importáncia que esa.
Na literatura pululan moitas figuras pero un libro como este vai
ser lido por unhas duascentas
persoas nun recuncho moi pequeno . .Que importáncia ten ?
Dame moita vergoña allea ver a
determinada xente ir de poeta
pola vida. A n ivel de trascendéncia social ten maior releváncia
calquer cousa que diga un personaxe de Gran Hermano que eu".

UnhasNike
queimadas no forno

Libellu.s de natura animalium só coñecia unha tradución italiana e
Gómez Pato adiantouse á sua publicación tamén polo engado e a
diversión que a el lle producen os
clásicos e despois de moitos risos
compartidos con Catulo, Marcial
ou Plauto. "Os bestiários teñen
unha tradición moi rica que chega até Borges. Compararse cos
animais é un tema universal e humano", sinala Gómez Pato, un
home de múltiples actividades
-traductor, artista plástico, escritor ...e fai a tese en latín medieval- que, aproveitando a própria
arte dos bestiários non lle costa
meter ironía para se comparar co
animal do seu apelido e, seguindo
a fábula, dicer que "se adica a todo -voar, nadar e correr- e nada
fai ben". Para máis, está agora a
traducir un texto de Leopardi sobre erros e crenzas populares nunha tarefa na que se sinte especialmente cómodo xa que atopa ao
"Leopardi poeta, traductor e investigador", moi á medida.

ANDE
ANOSA TERRA

Choiva, vapor e velocidad.e xa que

víñase que o poeta comparte a
estela deixada por Ronseltz e unha certa homenaxe ao espíritu
bravú. "Quedei farto da poesía

dos oitenta. Daquela publicouse
moito porque nop había nada.
Ese momento foi necesário pero
chegou o tempo de depurar, non

esa é a imaxe que ten de Galiza.
Choiva porque "é o que hai", vapor pola falta de substáncia de
tantas causas e velocidade pola
perda rápida de raíces, pola aceleración tern"bel que fai que os seus
alumnos non saiban xogar ás canicas ou, cando o fan, teñan na
outra man unha supeminterulo. É
esta idea a que comparte cos bravus . No poemário un neno chora
porque se lle queimou un tenis
N ike secando no fo rno diante
dunha avoa "que n on entende
nada". ''Respiro ese espíritu porque son de Velle, un lugar a catro
quilómetros de Ourense que é
bravú total xa que, como na maior
parte de Galiza procúrase rexeitar
todo aquilo que é de aldea e trátase de aceder rapidamente a unhas
histórias que non teñen que ver
co lugar. Nese sentido son bravú
porque mamei esa disxuntiva, ver
como a xente se desfacía das vacas para comprar televisións, ou

presenciar como as corredoiras
palas que ia á escala acabaron
sendo asfaltadas e con farolas sen
que por elas pasara ninguén. Síntome bravú nese sentido ainda
que non me identifico con esa etiqueta nen coa de poeta dos noventa. Son un escritor dos oitenta
porque foi nese tempo no que me
formo ainda que non publique" .
Cando Gómez Pato entregou o
orixinal de A casa deshabitada da
familia Pena, ao editor chamoulle
a atención que o poemário partise da idea da casa, compartida
con poetas da sua xeración como
Rafa Villar ou Helena de Carlos.
"Ao mellaré que todos estamos
nunha certa idade e ternos vivéncias comuns que afloran na poesia", aventura. Ao poeta coincidiulle buscando a sua casa e, a
partir dese momento, xurden unha série de xogos literários nos
que é difícil -imposíbel que el o
confese- des lindar a ficción da
realidade na traxectória das distintas xeracións da família Pena.
Quería contar unha história a través dos poemas? "O libro ten unha estructura narrativa, senón
non teria sentido a árbore xenealóxica, pero iso son meros pretextos. O que buscaba era falar da
soidade, da tolémia, de morte e
de amor, fundamentalmente, nin
máis nin menos. Pero eu quera
ser desmitificador coa poesía,
nunha novela cando sae unha palabra non nos perguntamos se poderla estar calquer outra, nun poema tampouco ternos que facelo.
Gústame o xogo que dan os heterónimos, as personaxes inventadas que son un mesmo. Decidin
tirar por un libro de poesía pero
podía ser teatro ou novela".
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A casa deshabitada da familia Pena
convida aos leitores a facer cadrar os personaxes, a construir a
história que falta ou a descobrir
os xogos que o autor introduce.
"Procurei non explicitar nada.
Se alguén morre nos anos da
guerra, o leitor pode deducir se é
causa-efecto. Compre dar pistas
para que se entenda que pode
haber máis, pero se as das todas é
un libro fác il, se non das ningunha seria unha pedanteria.+
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FRANCISCO ANT. VIDAL

Ese temor dos virtuosos monárquicos, a quen poida ser a futura
raíña de España, ese mirar con
lente de mil aumentos a algunhas noivas do Príncipe, seméllase
bastante ó pouco creto que os devotos lle dan.a Santa María Magdalena, a quen, a pesar do arrepen timen to por unha súa vida
pouco recatada, e ·a pesar de obter o perdón do mesmo fillo de
Deus, o seu pasado segue levantando dúbidas na xente de ben,
que aínda a trata con certa soma.

-

A María Magdalena, a devoción
popular non adoita antepoñerlle
o apelativo de "Santa", como se
dubidase de que a súa vida fose
merecente de tal título, e sen
embargo foi distinguida polo
mesmísimo Xesús como unha
amiga e discípula de primeira liña, perdoada de todos e cada un
dos seus pecados, limpados con
arte de exorcista polo mesmísimo Mestre dos apóstolos, e finalmente distinguida coma receptora da máis grande novida-

María Magdalena, a pecadora
de que viviron os tempos, a Resurreción do Pillo de Deus. (Pero a xente évos moi maliña, e
non lle perdoa a súa andaina).
Como portadora da nova da Resurreción, ela queda por diante
dos discípulos máis achegados a
Cristo, gáñalle por puntos a Xoán ou a Pedro, e polo tanto, á
vista dos evanxeos, fica coma a
preferida entre todos os seguidores do Resucitado.
Sen embargo, a desconfianza
popular non lle acaba de perdoar o seu pasado prostibulario, e
igual que cando o Príncipe de
Asturias lle fai as beiras a unha
fermosa rapaza que só cometera
o pecado de sacar unha foto
medio espida, aludindo que a
futura raíña non pode ser incono de cabina de camioneiro, a
María Magdalena, rebaixáron-

lle a categoría, poñéndoa, con
moita soma, como patroa dos
colchoeiros.
A esta santa, que a iconografía
nos representa con longas melenas e sempre a medio vestir (ou
espir), a devoción popular tamén
a pon como mediadora dos grandes pecadores, e sobretodo das
prostitutas arrepentidas, e por
moito que a lgrexa insiste en dignificala, mantense con democrá- .
tica base popular, certa indisposición para titulala como a calquera outro morador do ceo: déixana
sen o apelativo santificador.

res nin achegados coñecidos,
ou a irmá de Lázaro de Betania,
o amigo de Xesús. Por haber incluso houbo quen asegurou que
fora noiva de Xoán o evanxelista, e como este preferiu seguir o
de Nazaret, ela, soa e desconsolada, volveuse un pouco lercha,
ata que recapacitou e volveu na
procura do perdón e da conducta perdida. Pero quen queira
que sexa, ela foi exemplo de
arrepentimento e serviu para
que Xesús demostrase que ata
os máis grandes pecadores poden acadar un oquiño no corazón de Deus.

O certo é que incluso dentro da
mesma lgrexa non teñen moi
claro quen vén sendo esta Magdalena, se natural de Magdala,
onde· algún antepasado seu tiña
un reputado pazo, pero a estas
alturas do evanxeo sen familia-

Posiblemente, a imaxe máis
chocante de Magdalena é esa na
que se acerca ó Mestre e lle unta
os pés de perfume, mentres chora pedindo perdón polo seu pasado e, a falta de mellor toalla,
sécallos cos propios cabelos, fei-

to cariñ oso e cargado de arrepentimento e submisión ; pero
tamén, por culpa do seu currículo, este feíto de humildade serviulle á pobre María para ser
acusada, sen probas, de ser a
amante do Pillo de Deus. E el,
que tiña poder para curar a cegos e leprosos, non fixo nada para sacar da d~bida a vecifianza, e
deixar claro, dunha vez por todas, a súa santa condición. É como se gozase deixando na sociedade tan morboso asunto, propio dunha revista do corazón.
Nada lle axudou a esta pobre, que
igual acariñaba a un home solitario que a.un marido aflixido, para
non ser maltratada palas mentes
retorcidas e lembraba con soma a
súa condición "pecadora fue, y

ahora está en el cielo tomando café".

En fin, que hai persoas a quen
aínda que o mesmísimo príncipe dos ceos Hes outorga o perdón, o pobo, sempre tan xusticeiro, non.+
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Non se cabia en Ortigueira
O Festival Internacional do Mundo Celta reponta co mellar cartel da ~úa história
o

verán dispón dunha axenda variada de festivais arraigados
nos que desfrutar coa música folk e de raíz, pero Ortigueira é
singular. Frente a carteis máis modestos, o concello costeiro,
governado polo PP, quer consolidar o "Festival Internacional do
Mundo Celta" como cita de referéncia. Este ano púxose as pilas
e cun financiamento de vertixe, rompeu o seu teito ao xuntar,
segundo fontes locais, máis de 50.000 persoas. A receita: acampada con praia e tres dias para escoitar grupos exitosos de balde.
Non era doado chegar e resistir
na primeira ringleira, pero duas
pantallas xigantes permitiron
que todos os congregados no
"Fes ti val Internacional do
Mundo Celta" puideran seguir
os concertos. A choiva, que caeu a chuzos na noite do Venres
13 de Xullo non consegueu
acabar coa festa e, durante o
fin de semana, Ortigueira hospedou unha auténtica multitude humana que combinou a
asisténcia aos concertos, coa
festa na praia e na zona de
acampada, o piñeiral de Morouzos.
O dia forte do festival foi o Sábado. Oskorri, representantes
intemacionais do folk basco e
habituais dos concertos de verán no pa(s, foron os encarregados de inaugurar a noite. Os

galegos Fia na Roca apresentaron, a continuación, o seu novo disco Contravento. Logo tomou o relevo Sharon Shannon,
unha das acordeonistas máis famosas de Irlanda e pechou o
concerto Luar na Lubre que
convidou a participar no espectáculo a Xurxo Souto, entre
outros artistas.
A decimoséptima edición comezou cos concertos dos húngaros Kalman Balogh &The
Gipsy Címbalo Band, aos que
lles segurion Vasen de Suécia,
Tejedor de Asturies e a galega
Mercedes Peón. O grupo canadiano La Bottine Souriante, o
sexteto La Bruja Gata co seu
.. folk de ningures" (que tamén
amosarán en Agosto no Festival de Pardiñas) e Na Lua, que
está a celebrar cun disco re-

compilatório vinte anos de traxectória, acapararon a atención durante a última noite.
Ademais do cenário principal
-na explanada do porto-, a or~
ganización habilitou unha plataforma para formacións e solistas pouco coñecidos. Por Runas, que asi se chama este segundo escenário situado na
praza Isabel 11, pasaron Akelarre Agro Celta e Fol de Canguro
de Madrid, Aira de Pedra e An-tubel de León e do país Drua.- dan, Roi Xardo e Árdelle o Eixo.

T amén percorreron as ruas de
Ortigueira a Escola de Gaitas
anfitriona e as Bandas do Naranco (Asturies), O Son do
Sor, Alafaia, O Barqueiro e a
de Verin ( Galiza), Nantes
(Bretaña), Coldstream (Escócia), e o grupo tradicional
Celme. Moitos viaxeiros tamén preferiron pasar por alto
alguns dos concertos e desfrutar da sua própria festa na carpa dance ou na zona de acampada, ao que axudaron o calimocho, a cervexa, as gaitas e
percusións. •

Público galega para os concertos de Vilar de Mauros
-
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Un chamativo cartaz e a proximidade animaron a milleiros de persoas a viaxar a Portugal
Mareas de veículos con matrículas
de Ourense, Pontevedra e A Coruña pcxlíanse ver na aldea de Vilar de Mauros, en Caminha, durante os dias 13, 14 e 15 de Xullo.
Os afeiwados galegos xuntáronse
co público portugués nun festival
de primeira liña a tiro de pedra do
Sul do pafs. Nen sequer era preciso ttocar moeda: a organización do
festival contaba coa afluéncia de
galegos e puxo todo tipo de facilidades. A música? Boa e para todos
os gostos. Un primeiro dia con
Beck e Neil Young e con perro de
quince milleiros de persoas ollando cara ao escenário; unha segunda xornada cos combativos Asian
Dub Foundation e un Ben Harper
acústico, pouco cofíecido na Galiza pero con predicamento en Portugal, e, como remate, un Domingo metaleiro da man dos suecos

Hellacopters e duns clásicos das
guedellas, Megadeth. Os grupos autóctonos sempre teñen reserva
feíta nos festivais lusos e eran Xutos e Pontapés os encarregados de
pechar esta edición do "festival
minhoto máis rockeiro".
En V ilar de Mouros os viciños
non se surprenden de nada. Nen
da cantidade de litros de cervexa
que beben os visitantes, nen dos
seus atuendos, nen sequer de que
no tellado do bar reconvertido a
after hours bailaran un grupo de
rapaces á hora de xantar. Porque
comer tamén se comeu. Polo asado, cachorros e caldo verde rebordaban os postos nesta aldea de
ruas empedradas. T rátase do festival máis antigo de Portugal, motivo de fachenda para a organización. Naceu na década dos anos

setenta e, con altos e babees, voltou a ser un referente nos últimos
cinco anos. Esta foi sen embargo
a edición que contou con máis
afluéncia galega, debido á calida,
de do cartaz, o bon prezo -seis
mil cincocentas pesetas os tres
dias- e a proximidade á fronteira.
Os festivais do Norde de Portugal
intensifican a sua publicidade na
Galiza, onde incluen pontos de
venda de abonos.

de vendedores de impermeábeis
axudou a aturala. A Beck alomenos non lle importou, e comentou
estar farro dos festivais de verán
nos que abafa de calor. Entre concerto e concerto, a organización
deleitou ao público os tres días
con proxeccións nas grandes pantallas de escenas lésbicas e rapazas
ensinando os peitos. Foi un xeito
de ter, alomenos a boa parte do
público, entretido uns minutos.

Nen a choiva incesante da primeira noite desluciu os concertos
de Beck e Neil Young, que foron'
sen dúbida os que máis éxito de
público acadaron. "Só é poallla,
adiante o festival", dician na caseta de turismo duas horas antes ao
perguntar se habia risco de que foran suspendidas as actuacións.
Non era poalla pero a aparición

Peculiares eran tamén as condicións de wateres e duchas, ainda
que nos festivais a hixiene pasa a
un segundo plano e cada un -se
apaña como pode. Non por esa ra-z.ón Vilar de Mauros deixa de ser
unha cita musical rnoi apetecíbel
para os galegas, especialmente os
do Sul, o mesmo que a cervexa super Bock, patrocinadora omnipre-

,\,furica Campo

PEDINCHE LUZ PRESTADA

i

sente do evento, faise un oco nas
preferéncias líquidas. Todos os viciños, nos bares, nas rendas, nos
aparcadoiros ou en protección civil vólcanse nun evento que espalla o nome desta aldea. E os resultados non son para quebrarse. Déronse momentos de delírio musical, ademais de con Beck e Neil
Young, co poder de Asían Dub
Foundation, os británicos que poñen entiba do escenátio o problema das novas xeracións de asiáticos en Gan Bretaña, coa clorura
da música de Ben Harper ou coa
bravura nórdica dos Hell.acopters,
un grupo que non acreditaba ter
tantos fans en Portugal. Tres noites completas que xa fan marinar
en Paredes de Coura, I11a do Ermal
e Arcos de Valdevez, próximas citas portuguesas, ou no 2002 outra
vez nas praias de Caminha. •
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A AGAL renova a directiva·e _nomea presidente a Bernardo Penabade
Cunha candidatura de consenso que incluia membros da lista de Carmo Henríquez Salido
A Associa\:om Galega da Língua (AGAL) ten en Bernardo Penabade Rei o seu novo presidente despois de que Mª do Carmo
Henríquez Salido ocupara o cargo durante dezanove anos. Bernardo Penabade saiu eleito por estreito marxe na asemblea celebrada o 31 de Marzo na que a sua lista gañou por só un voto á
de Henríquez Salido. Nesa mesma reunión, os gañadores acordaron consensuar unha nova lista entre as duas candidaturas
que foi a refrendada o 14 de Xullo en asamblea extraordinária.
Despois de case duas décadas de
presidéncia de Mª do Carmo
Henríquez Salido, a AGAL asistiu a un proceso eleitivo no que
se enfrontaron duas listas, unha
continuista que levaba á cabeza
á presidenta e a que tiña a Bernardo Penabade como número
un. A polarización da asamblea
na que Penabade saiu elexido
présidente levou a que por própria iniciativa se convocase a
unha nova Xl!_ntanza á que se
apresentou unha lista de consenso que respondía ao compromiso de integración manifestado
polos renovadores. Esa candidatura, apoiada pola case totalidade dos asistentes á asemblea extraordinária celebrada o 14 de
Xullo, ten como presidente a

Bernardo Penabade, vicepresidenta a Rosário Femández Velho, secretário a Isaac Alonso Estravis e tesoureiro a Jesus Miguel
Conde. Son vocais do consello
directivo Óscar Díaz Fouces, Sílvia Capom, Francisco Xavier
Fontainha, Crisanto Veiguela e
Valentim R. Fagim.

tema", afirma. O novo director
de Agália é Carlos Quiroga -que
ocupaba a secretaria na primeira
lista encabezada por Penabade-,
mentras Carlos Garrido -da
candidatura de Henríquez Salido e anterior secretário do consello directivo- está á fronte da
Comisión Lingüística. A asociación considera a sua revista
como "estratéxica" no seu desenvolvemento e "imprescindíbel" como elemento de comunicación de investigacións e ensaios. Carlos Quiroga será tamén
o encargado de abandeirar os
cámbios que en breve se van
producir na publicación, que
cumpre 15 anos.

O novo presidente afirma que a
AGAL sae neste proceso renovada na sua estructura organizativa. "Dáselle peso a tres órganos fundamentais, a Comisión
de Lingüística, a revista Agália e
o consello directivo na procura
dun maior pragmatismo. Antes
a revista estaba dirixida pola
presidéncia da asociación e agora pasouse a descentralizar o sis-

Co novo sistema organizativo, a
AGAL quere tamén adaptarse
aos tempos e procurar a relación
fluída con outras entidades reintegracionistas. "Hai vinte anos
era a única organización e agora
as circunstáncias mudaron. Non
se busca integrar, senón a colaboración respeitando a independéncia de cadaquén que ten un

ámbito de actuación distinta",
afirma Penabade, antigo sócio
da entidade e que xa pertenceu
ao seu consello directivo dos
anos 1984 a 1995.
Refuga Bernardo Penabade da
idea que se difundiu e que falaba das intencións da AGAL de
criar unha nova Académia da
Língua. "Pretendemos que a
Comisión de Lingüística tamén
. se convirta en órgano de recoñecemento a personalidades relevantes do reintegracionismo
con membros de honra ao estilo do Seminário de Estudos Galegos con permanéncia vitalícia
e a leitura dun discurso de entrada pero este tema ainda está
en estudo", explica o novo presidente.

Investigación e
normalización
Cincocentos sócios, douscentos
deles activos, son os dados oficiais da AGAL, unha entidade

que recoñece como papel fundamental " a investigación ao
estilo do Seminário de Estudos
Galegas pero sen renunciar a
un traballo de divulgación" . A
asociación reintegracionista
defende asimesmo a sua participación "na loita pola normalización lingüística en contacto
con outras entidades mesmo
sen que sexan reintegracionistas. As coincidéncias son
maiores que as diverxéncias e
existe un mesmo obxectivo que
nos une".
A AGAL, en palabras do seu
presidente, está a prol do "monolingüísmo social que para
nós é prioritário. Identificouse
a nosa como unha loita só polo
código e esa é unha visión errada. Estamos polo reintegracionismo pero iso non dilue a urxéncia do monolíngüfsmo de
usos. Neste sentido supón unha
emenda á totalidade do bilingüísmo harmónico defendido
pola Dirección Xeral de Política Lingüística". •

OPtNIÓN

)

O 12 de outubro presentaron no Goberno civil coruñés os Estatutos, que serían aprobados polo Ministerio de Instrucción Pública e
sancionados, coa denominación de Real Academia Gallega, por Alfonso XIII case que un
ano máis tarde, o 25 de agosto de 1906, e publicados na Gaceta de Madrid do 2 de setembro.
Superados os demorados trámites legais só restaba a inauguración oficial. O solemne acto tería
lugar o 30 de setembro de 1906 no salón de festas da Reunión Recreativa e Instructiva de Artesa,
nos da Coruña.
Pondal escusaría a súa asistencia ao acto por
medio deste escrito, conservado na Academia e
que eremos inédito, dirixido ao secretario da
institución
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No casorio de María e Duarte. lago no corazón.

Os organizadores, con Murguí¡i á cabeza, reuníronse por vez primeira no salón de actos da Casa Consulado da Coruña o 4 de setembro de
1905, reunión da que saíron todos os acordos
cos podía botar a andar. O primeiro deles foi o
de nomear Presidenta honoraria a Dª Emilia
Pardo Bazán. Decidiron, entre outras cousas, os
corenta numerarios fundadores e que a sede estivese na Coruña.

1

Ga

PONDAL E A ACADEMIA:
UN POEMA ESQUECIDO E UN TEXTO INÉDITO
O 1 7 de abril de 1905 reuníase por vez primeira no salón de sesións do Centro Galego
da Habana a comisión xestora presidida por
Curros Enríquez co obxectivo de que se fundase en Galicia a Academia Galega, idea que,
segundo manifestou o poeta celanovés no seu
discurso no acto, lle transmitira o litógrafo fe rrolán José Fontenla Leal. Na xuntanza, elexeuse unha comisión, presidida tamén por
Curros, encargada de elaborar o regulamento,
que se aprobaría o 1 de xuño, da nova entidade, a Asociación Iniciadora y Protectora de la
Academia Gallega, que, de seguido, pn·' sentaron no goberno civil da provincia da Habana.
Unha vez cumprido este asunto, a Asociación
comezou unha campaña de afiliación e oficiou a Murguía para que iniciase os trámites
da posta en marcha da Academia.
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escusaba a súa
asistencia
ao acto
de inauguración
da Academia
con este escrito, ·
dirixido
ao secretario
da institución"
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Sr. Dn Eugénio Carré
Secretario de la Real Academia Gallega
Con notable contentamiento recibida su aten,
ta comunicacion del 12 del corriente, en la
cual se digna enterárme de la de esa honorable
junta de Gobierno de nuestra Real Académia
Gallega.
Aunque corporalmente, no me sea posible el
asistir a esa brillante inauguracion, con el ánimo y con el corazon, asisto al lado de nuestra
ilustre presidente [sic] honoraria, y al lado de
todos esos nuestros distinguidos compañeros, r..
quienes envío un afectuoso saludo, y a cuyas
deliberaciones incondicionalmente me adhiero.
Dios guarde a V. muchos años.
Puenteceso, 26 de Septiembre de 1906

Galicia da Habana, que viña funcionando como
órgao propagandístico da Iniciadora y protectora
desde o mesmo momento da súa andadura, insertaría estes versos que ficaron esquecidos nas
súas páxinas
Aos bóos fillos da pátria,
Que Cuba garrida no seu seo acolle,
Sacudida de nobre entusiasmo,
A pátria responde:
Nos acentos robustos e grandes,
Do nobre Camoes,
LUITADE GALLEGOS,
LUITADE, SÉ FORTES

Qu'o mundo admirado,
Escrame: ESES NOMES,
son de raza puxante e baruda,
D'arrestos de ferro, de peitos de bronce.

Eduardo Pondal
EDUARDO PONDAL:
e máis o poema "[Ja chegaran os días]" que lería
Manuel Lugrís. A Condesa tampouco asistiría e
o texto que remitiu leríao Carré.
Mais dous meses antes, o 29-vn-1906, a-revista

Ponte-Ceso, 1906.
Máis que probablemente, aínda que non se indique de forma explícita, están dedicados aos fundadores da Asociación Iniciadora. da Habana. •
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O exemplo de Octavio San Martín Domínguez
Meu tío Tomás, o Moreno, ía
aquela tempada tomar as augas
a Catoira. Fumaba moito, bebía máis, solteirón, cazador famoso de perdice e colellos e
dalgunha que outra rapaza das
que lle escanciaban o ribeiro
nas tascas compostelás. Carraspeaba de ahondo e suas irmás,
miñas tías María e Pepit~, convencérono pra que fose tomar
as augas a Catoira, nos días que
lle daba no verán de permiso
seu curmán, D. Segundo García de la Riva; dono do almacén de tecidos do Preguntoiro,
onde facía que traballaba Tomás, e do que serían tamén dependentes Arturo Cuadrado e
Luis Manteiga.

L

evoume aquela mañá con el,
no tren de Cesures a Catoira, meu tío Tomás o Negro,
pois lle chamaban tamén así en
Santiago; na cidade en que era
tan popular, co seu color cetrino. Naquela breve viaxe pola liña que era aínda a The West
Galicia, apreciei por vez primeira o encanto do paisaxe ullanesa, coa súa sucesión de telleiras
á beira do río, conforme ía chegándose ás Torres de Oeste, e
xa se vían as aspas xigantes dos
muíños de vento de Abalo, agora tan chicas. Aquela lenta viaxe, a velocidade decimonónica
da locomotora Infanta Isabel,
durou na miña, memoria tres
cuartos de século. Ben é certo
que viaxaba polo que, vinte
anos despois chamaría carril do
prodixio: aquel tramo ferroviario construído polos ingleses,
paralelo á rota apostólica, de
Carril a Compostela.

• Os

MARIÑOS DEPURADOS.

Demoreime na lembranza, cando eu só querfa recordar que a
viaxe, que pra min durou unha
etemidade, meu tío o Moreno
pasouna conversando, de pé no
balcón do vagón, cun mozo oficial da Armada, vestido co seu
flamante uniforme. Foi a primeira vez que recordo ver, e ofr falar, a Octavio San Martín Domfnguez, que acababa de recibir
os despachos de alférez de fragata na academia de San Fernando. Non na madrileña de Belas

Valentim
Rodrigues Fagim

Artes, loxicamente, senón na da
Mariña da Guerra, que inda esta ría na illa gaditana moitos
anos, ata que Franco mandou
trasladala a Marín.
Logo vería a Octavio San Martín de tarde en tarde, cando viña a visitar, nas vacacións, os
nosos comúns parentes cesureños. E souben que casara en Padrón cunha das belidas xemelgas
de la Riva, filias de D. Isidoro
Pérez Artime, o irmán de T anís,
o mecenas de Valle- Inclán; a
quen D. Ramón María escribiulles as estupendas cartas que repetidamente publiquei. Todo
quedaba en familia, pois as xemelgas eran tamén San Martín
por liña_materna.

º

novo e feliz matrimonio
foise a vivir a Cartagena,
onde Octavio, xa alférez
de navío ou capitán de corbeta,
da artillería da Armada, fora
destinado. E alí sorprendeuno o
glorioso Movimento Nacional.
Pero naquela base naval non
triunfou o alzamento faccioso e
os xefes e oficiais máis ou menos
comprometidos con el sufriron
as teribles consecuencias da derrota momentánea. Nembargantes os irmáns San Martín eran
absolutamente alleos á conspiración de Mola e salvaron, por ende, a vida.
Xa que inda non informei de
que Octavio San Martín tiña
dous irmáns maiores ca el, Darío e Fernando, que levaban
unha rápida ascensión no escalafón de enxeñeiros da Armada. Brillantísima carreira interrompida polo triunfo de Franco na Guerra Pluscuancivil,
posto que os tres irmáns San
Martín foron dados de baixa no
escalafón e expulsados da Mariña, pola sinxela razón de que
salvaron a vida en Cartagena
ou Madrid.
Así, cando chegou Octavio á zona nacional, foi metido de socato na prisión militar, onde pasou
varios anos, ata que se lle concedeu a liberdade e a condición de
oficial retirado da Armada, con
dereito ó uso do uniforme, que

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

Valentim Rodrigues Fagim
./
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LAIOVENTO
ENSAIO
Telf. 981564 767. Fax 34 981 572 339
Local na rede: www.laiovento.com
Hórreo 60. Apartado 1.072 / 15. 702 Santiago de Compostela
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don Octavio lucía nos leceres
solemnes, como sería nas bodas
das suas fillas.
•

DE

P ADRON

A SANTIAGO.

Transcorreu desde entón a vida
do depurado mariño entre a vila
de Padrón e a cidade de Santiago, onde posuía un chalet na
Rosaleda; núcleo da selecta sociedade compostelá, pois tamén
moraban alí coas suas familias,
García Sabell, Femández Albor,
Manuel Beiras e o simpatiquísimo parente de Pondal, D. Manuel Balboa. Pero non deixaba
de ir, con moita frecuencia, a
Cesures, durante algún tempo,
pra botarlle unha ollada ó vello
e rico almacén de seu avó don
Antonio Domínguez; sogro do
famoso cirurxián D. Anxo Baltar, tan vencellado a Castefao e
a seu pai.

P

racticaba daquela o autostop con suma cortesía. Era
o xeito roáis cómodo e rápido de viaxar nos anos cincuenta e sesenta. Contábame
Octavio que unha vez atendeu
uns portugueses que confundiran a indicación da vila da Estrada, coa da estrada (ou calzada) de Vigo. E anque ían nesa
dirección, deron volta a Santiago, pra levar a Octavio, agradecidos das súas corteses explicacións sobre a rota a seguir.

• 0

TRIPODIO DE ÜCTAVIO.

Xa que D. Octavio San Martín
conservaba as boas maneiras do
antigo réxime, que mantivo a
través de todos os seus avatares,
cadrábanlle a el moi ben os elementos do tripodio bradominense: monárquico, católico e sentimental. Máis semellante a Alfredo Brañas que ó divino Marqués. Sen ser Octavio carlistón,
coma foi nunha época Valle-Inclán, e seríao o autor de El regionalismo gallego, tiña de común
con este o sentimento da terrra.
Era don Octavio un sentimental
que conciliaba, coma Brañas, o
monarquismo e o rexionalismo.
Un especime raro no tempo de
Franco. Eu, polo menos, non coñecín outro máis ca el, que fara,
á vez, monárquico xoanista e galeguista por libre.
Enorgullecíase por saber coma
poucos a súa lingua da beira do
Sar. Incluso discutía co seu bo
amigo Aquilino Iglesia a iden.tidade de certas palabras clave da
súa lingua. Así, mentres que o
señor das palabras dicía que
nunca atopara nos textos medie- .
vais, nin na voz do pobo, o termo verba coa significación de
palabra, Octavio defendía que ,
ofra con ise siñificado na aldea
de Seira, entre o Ullán e-A Mahía, de onde procedían seus avós
(que non eran os meus, posto
que estes viñan de Cequeril, freguesía do municipio de Cuntis).

• A TEIMA DE ÜCTAVIO. 0
amor pala lingua e polas causas
da terra viña a ser a teima de
Octavio que tanto estrañaba e
facía sorrir a xente pudente da
, súa clase social. Enorgullecíase

de posuír dous exemplares do
vello e glorioso mapa de Fontán,
un en Padrón, outro en Santiago. Gardaba coma ouro en pano
coleccións de combativos periódicos locais, entre os que destacaba o Barbero Municipal, de
Rianxo. E a do órgano liberal
padronés, que era o seu contrincante na prensa política, onda o
seu sogro, don Isidoro, debuxaba
as caricaturas que se enfrentaban ás de Castelao. A min regaloume unha colección de La verdad de Cesures, pois contaba
con outra.
Entre as alfaias que contiña sua
biblioteca, mostrábame con ledicia o libro de versos de Pepe
Natillas, adicado as belezas padronesas do fin do século XIX e
principio do XX. Unha delas, a
propia nai de Octavio, e outra,
dona Paula Florido; a fermosa
crioula, que casou en segundas
nupcias co es~ritor padronés
Manuel Barros, e en cuartas con
Lázaro Galdeano, o rico Museo
madrileño. Louvaba moito o poeta curmán de Rosalía "os contornos indecisos" de dona Paula.

8

entía Octavio pola memoria de don Xosé de Hermida e Pazos d~ Borbén, señÓr das Torres de Lestrove, a
mesma simpatía que por el tiña
en vida Castelao, e que rexistro
en Daniel, o noso. Alcuñaban
Pepe Natillas os burlóns a aquel
quixotesco fidalgo, revolucionario colaborador de El Motín.
Non era o único vencello que
unía o mariño cesureño coa personalidade do transterrado
guieiro. Tivera o lecer de tratalo
de ahondo en T anxil, no pazo
mudernista de seu tío político,
Anxo Baltar

• 0

CESURES DE ÜCTAVIO.

Chameille cesureño a Octavio
San Martín porque a súa casa
natal inda segue no barrio padronés de Ponte-Cesures. Ou sexa no da beira coruñesa do Ulla,
na antiga Bisria. Distinto ó da
outra beira da ponte qúe tamén
lle dá nome 6 concello pontevedrés de Pontecesures (sen
guión).
A casa dos San Martín; xunto ó
campo da Insua, no nucleo aldeán do Pombal (onde o trovador
Xoán Rodriguez de la Cámara,
ou de Padrón, tivo sua facenda),
mantense inda en pé, gardado
por unha fada da familia, resitíndose a ser derribada, pra ensanchar a dazoitesca Carrilería do Arzobispo Marvar. Nela don
Octavio Izaba, nos días de festa,
ó mesmo tempo, o pavillón rojo
y gualda e a bandeira azul .e blanca.

• 0 CENTENARIO DE DON
ÜCTAVIO. Agora vaise cumprir
o centenario daquel cabaleiro, ou
artilleiro, mariño ullanés que
presidiu o Pedrón de Ouro, desde
a súa fundación, e tamén o Patronato Resalía de Castro, amén
de cantas entidades padronesas
gozaron das iniciativas e do mecenado dos noso Serviola.+
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Que mellar oportunidade para
manifestarse contra as minicentrais que unha boa festa?
A cita é o Sábado 21 de Xullo
en Arca (A Estrada) e inclue
un roteiro polo Úmia con sai-

da ás dez. Os menos madrugadores poden apontarse á festa
con polbo e churrasco, malabares, mostras ... e música. 0rganiza a · asociación cultural

Parado/a.•
• PÁXINAS COORDENADAS POR EVA MONTENEGRO PIÑEIRO •

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
da raíña ck Saba a fundación Barrié apresenta nas
suas instalacións esta mostra arqueolóxica sobre o Yemen pre-islámico, e que
mostra os mistérios das ori• TEATRO
xes dunha ~ivilización que
O ,
flóreceu ao Sul da PenínsuESPIRITO ro BOSQUE . _la Arábiga fai máis de 3.000
A compañía Fa.J.catrua vai: · anos e cuxa mitoloxia xira
representar esta obra o Doarredor da figura bíblica da
raiña de Saba. Declarada
mingo 23.
como Património da Humanidade pola UNESCO, a selección comprende obras do
século VII a.C. e o Vl d.C.
• EXPOSICIÓNS
Desde o Martes 24, até o 28
deOutubro.
CARTACES DE CINEMA

Veru::es 20 na lgrexa Parroquial ás 21 h.

Albert Pla

Celan ova

Volve aos cenários galegas acompañado polo guitarrista Diego
Cortés, cun espectáculo onde se
combina a parte musical co espírito transgresor e unha montaxe cénica próxima ao teatro. Pa°deremos velo o Xoves 26 en PoNTEVEDRA na sala Camawey ás 22 h.
En VIGO, o Sábado 28 no Código
de Barras ás 00 h. O prezo das entradas anticipadas é de 1.600 e no
. concerto custará 1.900. Para información sobre os pontos de venda
chamar ao 676 533 053. +

Cervo
CUBANOS

Mlllatlolto
toca en
c•11•1100
v...... 20.

1

.

Alla.r h

Ca.rballo

• EXPoslclÓNS

• EXPOSICIÓNS

LIS

HUMOR

Que ven sendo o tudense
Xosé Lois Méndez Rodríguez. Ás suas boas dotes de
debuxante, por onde arrinca
a sua avanzada técnica de lifias moi expre8iva.5, xuntase
unha paleta con plena liberdade cromática na que tamén agroman os tintes surrealistas das manchas desta
pe,rsoal pintura. Até o 1 de
Agosto na Fábrica.

Nos cafés Valle Inclán,Col6n, e no pub Sifo, poderase
disfrutar dunha escolma de
debuxos dos participantes
do concurso internacional
de humor desee ano que organizou o Museu do Humor
de Fene. Hai traballos de
autores de diversos países:
China, Cuba, Bielorusia,
Arxentina, Colombia ... ·

•MÚSICA

Ba.iona.

MILLADOIRO

•MÚSICA ·

ÜTRO JUEGO DE TÉ
Concer.¡o a cargo deste
grupo o Sábado 21 ás 23
horas na T abema-Marru.cho
con entrada de balde.

A banda de música folc ga;
legá dará un concertó na
Praza do ConcelTO ·c, Yenres 20 ás 22:30.

Cedeira,

Na "Casa da Administración" de Sargadelos, organizada 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
'(Humberto Solás, 1968),
onde tres mulleres protagonizan tres contos de amor en
épocas diferentes, claves no
desenvolvirnento de ·Cuba e
das suas loitas; Memoña de
subdeaanollo (Tomás Gutiérrez Alea, 1968), no que
a transformación dwi país
subdesenvolvido, con pro-.
blemas de urxente solución,
deixan nun segundo plano
os problema da cultura; Re.trato de Teresa (Pastor
Vega, 1979), as contradicións do matrimónio cubano, a persisténcia do machismo e os atrancos á realización da muller; Plaff o de-

masiado miedo a la vida
Uuan Carlos Tabío, 1988),
película vital e 'desallenante
que sintetiza, como poucos,
o espírito da idiosincrásia
crioula; Adorables menti..
ras (G.erardo Chijona,
1991), visión crítica da realidade desde posturas revolucionárias que rexeitan o monolítico e o homoxeneizado.

A Coruña

•MÚSICA
• EXPOSICIÓNS

Betan:os

HABAMIRAS
Festival no que actuará a
coral Virxe do mar, o

• EXPOSICIÓNS

lEMEN
Baixo o subtítulo Na terra

ÜN SÉCULO
DE HISTÓRIA
O museu de Befas Artes acolle un cento de fotografias
que· refliten a vida española
desde hai cen anos a través
da imaxe. Despois de estar a
mostra no Reina Soffa chegan a Galiza con traballos
de Lópe%-Modéjar, Manuel
Santos, Virxílio Viéitez,
Manuel Ferrol, ou roáis actuais como Koldo Chamorro, Xurxo·Lobato ou Cristina García Rodero. Cenerarios, costumes e protagonistas dun século en imaxes.

BIENAL ÜNIÓN-FENOSA
Case cento e medio de
obras, entre pinturas, esculturas, fotografia, instalacións e montaxes, participan nesta sexta edición da
Bienal de Unión-Fenosa
que podermos ollar na Esración Marflima. Xurxo Lobato, Din Matamoro, Ta~
tiana Medal, Manuel Patinha, MW do Canne Chacón, Yoianda Ferrer,
Amadeo Gabino, Antonio
Galán, Ana M' G. Pan,

Dario Álvare:z Basso, Pedro Muiño, Guille· 10
Aymerich ou os irmáns
Xoán e Salvador Cidrás figuran entre os escolmados.

M
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MISHUO MIURA
Xaponés residente no Estado, foi o encarregado de dirixir o taller Pablo PicCll.SSo
do pasado ano e que ten
unha mostra da sua pintura
nunha das salas do Museu
Unión-Fenosa.

tun

ÜGRAVAOO
FLAMENCO E HOLANDÉS
OOS. XVI

Dos fondos da Biblioteca
Nacional, podermos contemplala na aula socio-cultural Médico Rodríguez de
Caixa Galicia até o 15 de
Setembro.

A FOTOORAFIA DE
ALFRED STIEGLITZ
Co subtítulo de O legado de
Georgia O'Keeffe, a Fundaci6n Barrié apresenta esta

NolWrado
raíña5G6cr

écomo•
titula a
maltra.,e·

.... º
a.nen

podemos
olarna
funOodón

larriéda
COR.UÑA.

mostra, organizada polo
museu internacional de fonografía e cinema George
Eastman House de New
York co apoio de Kodak.
Reune 11 O fotografías do
artista (1864-1946), considerado como unha das forzas culturais roáis importantes do século XX nos EE
UU. As obras, a meirande
parte doadas pola sua viúva, destacan os seus primeiros traballos en Europa,
as luminosas paisaxes do
lago George, os rañaceos
de New York, retratos da

AUGAFORTES.
De V alentin Kovatchev
· que podermos contemplar
duráte este mes na Centro
Internacional da Estampa
Contemporánea (Castro 2).

Bueu.
•MÚSICA
BELADONÁ
O Sábado 28 terán unha
actuación na Praza · do
Concello ás 22 h.

Caldas de Reis
.

.

..

• EXPOSICIÓNS

A FELICIDADE
DA NADA
fotográfica que podembs ollar, até o 25 de Xullo, na Sala de Exposicións
do Auditório Municipal.

~Mostra

•MÚSICA
NALUA
O Domingo 22 o popular
grupo folc actuará na Carballeira ás 22:30 h.
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sua muller, viaxes a Europa ... Na Fundación Barrié
até o 12 de Agosto.
WILDLIFE
PHOTOGRAPHER OF
THE YEAR 2000
Até o 31 de Decembro poderemos ollar esta mostra
na Casa das Ciéncias, froito
do concurso máis prestixioso de fotografía da natureza
que existe no mundo que
organiza o British Museum e
a BBC Wildlife. A colección amosa os principais
prémios e as mellores imaxes de cada sección, ademais dun audio visual.
•MÚSICA
QUERIDO SALVAJE
Este grupo de pop-rock coruñés vai tocar na sa la
Mardrigas o Sábado 21 ás
22 h . Despois de ter que
pospor o concerto en duas
ocasións, chegan con ganas
de desquitarse.

de Galiza exibe oito réplicas.
de instrumentos medievais.
Até o 30 de Setembro.

Salva ter-ra.

PICASSO. CERÁMICAS
O xénio rompeu tamén
nesta maneira de expresar
a sua arte os moldes estabelecidos para criar unha cerámica libre, nova e dun
inmeso poder de suxestión.

•ACTOS
CONFRATERNIZACIÓN
EMIGRANTE
O Domingo 5 de Agosto, a
asociación San Xoan de
Pomelos organiza esta actividade con todos os emigrantes das parroquias de
Fornelos e Lourido, que
agora están fora, e para as
persoas que se enc.arregaron de porse en contacto
con elas. Haberá unha comida na carballeira de As
Fraguiñas, con grupos de
baile e unha tertúlia para
explicar a experiéncia que
provocou nos emigrados o
fenómeno da emigración.
A última hora proxectarase
a fita Galicia y Buerws Ai·
o res (José Gil, 1931). Máis
~ información no telf. 986
¡;3 649 336.
>
. ~ • EXPOSICIÓNS

No Centro de Artesanía de
Deseño de Galiza.

M
, oana
•ACTOS
AMEMÓRIA
SILENCIADA
As vítimas da represión
-(ranquista van ter unha homenaxe por parte da CNT
no paseo marítimo este Xoves 19 ás 20 h.

Monforte
• EXPOSICIÓNS
NARCISO CORRAL
Mostra as suas acuarelas na
galería Sargadelos.

Madame Raquin
Obra de Emile Zola, que baixo a direc·
ción de Gerardo Malla será cenificada o
Sábado 21 ás 22:30 no teatro-sala de
concertos de Caixanova de VIGO; o
Xoves 19 no teatro Principal de Ou ..
RENSE; e o Venres 20 no Pazo da Cultura de PONTEVEDRA. +

Gondomar

•MÚSICA
SUSANA SEIVANE
A gaiteira estará na Praza
do Concello o Domingo
22 ás 22:30.

• EXPOSICIONS

CAMERATA MEIGA
O Sábado 21 oferecerán
unha actuación na Alameda ás 22:30.

La_lin

ANTÓN FAILDE
No Edificio Simeón, na sala
de exposicións Caixanova e
na .Escola de Artes que leva o nome do mesmo, hai
unha exposición homenaxe á obra deste artista.

•TEATRO

Os QUINQUILLÁNS

Representarán a obra A
Noite este Xoves 19.

Lugo
• EXPOSICIÓNS
)uAN Lufs LóPEZ
(Compostela 1894-1988)
A pintura deste galego é,
t stimonialmente importante, posta que amosa un·
ha tipoloxia e uns costu·
mes que desaparecen. Estet i came n te é fiel ao seu
tempo; na última etapa da
sua vida cultivou unha paisaxe de factura moito mái
solta, de clara ascendéncia
impresionista, onde están
alguns do mellores exem·
plos da sua Longa andadura.
No Museu Provincial até o
19 de Agosto.
PINTURAS GALEGAS
Colectiva na que poderemos coñecer algunhas
obras de artistas como Laxeiro ou Sucasas, até o 7
de Setembro na Rua Nova.
ÜS ALBORES DA
EsPAÑA MODERNA
O obradoiro e arquivo de
documenación musical do

Centro de Artesanía e Deseño
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Mur-os

Ou.rense

•MÚSICA

Poi o
•ACTOS

MCSTRA DE ARTESANIA
No Casal de Ferreirós, na
parróquia de San Salvador,
até o 18 de Agosto a Asociación Galega de Artesáns
e o Concello teñen esta
mostra na que se poden ver
traballos de alfarería, cartón pedra, cerámica do pa{s, vidro, madeira, xoieria
xunto con acibecheria e
prata, cestaria, coiro, encaixe e téxtit.

As Pontes
•MÚSICA
LA TROVA
CAMAGÜEY ANA
O Domingo 22 van levar a
sua música até este municipio coruñés.

RuxERuxE
A banda de rock galego estará na vila o Martes 24.

Ponteve:dra.
• EXPOSICIÓN$

XAVIER DOPAZO
En La Petite Galerie de

Zen.zar
T eñen preparados unha chea de
concertos para apresentar o seu
novo disco Todo vai ben. Estarán
o Venres 20_en ABEGONDO das
00 en diante; o Sábado 21, na
CORUÑA na praza de San Nicolás xunto con Ruote, Alberto
Bundi e a turma Angologalega;
o Domingo 22 van tocar en Corcuesto en CABANA DE BER-

Chapela o Sábado 21.

GANTIÑOS ás 17 h.; o Martes
24, xunto con Lamatumbá, Xa·
rín e Cempés van estar na Aren·
ga da Mocidade que organiza Galiza Nova na praza de Mazarelos
en COMPOSTELA; e o 2 7 de
Xullo xunto con Killer Barbies,
Vagamundos, Sen-Sacha e
Mc_9.ueen terémolos na alameda
de URDES.+

Tea podemos ollar as
suas pinturas até finais
de mes.
ANTóNMOUZO
No es pazo para a arte de
Caja Madrid podemos
ollar a mostra que nos oferece titulada xenericamente Obradoiros, que
presenta unhas vinte
obras compostas por óleos
e acuarelas, que teñen todas un argumento comun:
repróducen os espazos sucesivos da sua criatividade. Até o 22 de Xullo.
BALEIRO EsPESO
Mostra colectiva na galería

ÜSMEUS
CONTEMPORÁNEOS
Baixo este tftulo podere·
mos ver a mostra de Daniel Vázquez Díaz no
edifício Sarmiento do Mu-

seu de Pantevedra.

.
P ortoma.r·ín
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~
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nelos, até o 5 de Agosto.
Fotografías, cartas, postais e
demais obxectos, tanto os
que os emigrantes utilizaron para marchar como os
que trouxeron das terras a
onde emigraron , forman
parte da mostra.
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Santiago
•CINEMA
CINEMA f VÍDEO f
DIXITAL
Ciclo organizado polo
CGAI no Salón Teatro ás
22 h., até o 26 de Xullo. O
Venres 20 teremos Nationale 7 (J ean Pierre
Sinapi, 2000); e para rematar o Martes 24 e Xoves 26
a fita La espalda de Dios
de Pablo Llorca.

-

• EXPOSICIÓNS
LUGRIS V ADILLO
Mostrará as sua pinturas
no Coléxio de Fonseca a
partir deste Xoves 19 en
que se inaugura a mostra
ás 8 do serán.

A coñecida
gaiteira
Susana
Seivane
·tocará
en MUROS
o Domingo
22.

}ORDI EsTEVA
Co gallo do 50 aniversário
do Museu das Peregrinacións,
o Venres 20 ás 8 do serán,
réalizarase a inauguración
da mostra fotográfica de
Jordi Esteva titulada Via.xe
ao país das almas e que poderemos contemplar até o
30 de Setembro.
ALBERTO CARNEIRO

•MÚSICA
AQUENLLA
Música folc para o Sábado
21 na Praza dos Condes de

Penosa.

Redondela

Sargadelos.
•TEATRO
lGNE ÁLVAREZ MTEZ.
En La Perite Galerie de Tea
podemos ollar as suas pinturas.

EMIGRACIÓN
A asociación viciñal e cultural "San· Xoán de Pomelos" realiza, desde hai cinco
anos, un ciclo de mostras
denominadas xenericamente Recuperando as Nasas Raíces e que nesta ocasión está
adicada á emigración. Po~
derase visitar todos o fins
de semana (Sábado en horário de tarde e Domingos
de mañá e tarde) nos locais
da Casa Parroquial de For-

z~

A NOITE
Os Quinquilláns van cen ifica la na Alameda de

Teatro
Para este mes hai unha ampla programación teatral nas vilas: a comE:ifúa T ALIA TEA.1RO vai estar en
VIANA DO CASTELO o Ven·
res 20 coa obra Dakota e en MAL-PICA o Xoves 26 con Menos Lobos . NoVE-Dous cenificará en
CARTEILE a obra Rexurdimento.
O grupo OS QUINQUILLÁNS

estarán en REDONDEi.A o Sábado 21 re.E.resentando A rwite así coma en L'ELANOVA o Martes 24;
en PONTECESURES cenifican
GuJliver o Domingo 22. 8EISDEDOS
levará até RmADÁVIA a obra O
cego dos Minifates. E T ANXARINA
TrrEREs cenifica en CoRISTANCO a obra Manoladas. +
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Até o 30 de Setembro, poderemos coñecer a sua obra
no CGAC. Dentro da revisión sobre figuras fundamentais da plástica portuguesa,
apresentase por ver primeira
no Estado unha retrospectiva do artista a través dunha
escolma dunhas trinta obras
que abranxen máis de tres
decénios e reflicten a evolución do artista, identificación estética coa fusión do
corpo e a natureza, a paisaxe
como lugar de relemoranza,
aproximacións ás ciéncias
orientais, etc.
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Cristina Pa.to
A gaiteira leva a música do seu disco por
todos os recunchos do pafs, e de fora. O
Sábado 21 no Campo da Féira de SANTA COMBA (A Coruña) ás Oh; o Xoves
26 no Recinto Feiral de CABANILIAS
DEL CAMPO (Guadalajara), ás 23:30; o
Venres 27 no Félix Rock de PONTEVEDRA; e o Sábado i8 en VII.LANUEVA
DE IA VERA (Cáceres).+

Na
fotografía e

novídeoé
no que se
apoia

Gillian
Wearing
para criar
as suas
obras, que
podemos
ollar no
CGACcle
SANTIAGO.

ÜILLIAN WEARING
A c<:>mplexidade das relacións humanas é un dos temas centrais desta artista
· británica, que no 97 gañou
o prestixioso ·prémio Turner. Inspirase nos formatos ·
dos documentais de TV e os
programas de confesións
apoiandose na fotografía e
no vfdeo para explorar os
aspectos roáis íntimos das
relacións entre as persoas. ·
Proporciona o retrato dalguns aspectos da vida contemporánea ocidental. COn
retratos de alcohólicos, sen
teito, personaxes que reviven os seus traumas, etc.,
W earing lémbranos que o
papel da arte consiste en
potenciar a nosa percepción
da realidade, en por en dúvida a nosa aceptación do
convencional, os nosos tabus e o noso xeito de meter
en compartimentos o mundo que nos rodea. Até o 7
·
de Outubro no CGAC.

Os TRABALLOS
ARTESÁNS NO CASfRO
DE VILAOONGA
No Museu do Povo Galego
até finais de Xullo, fai un
percorrido pola etnografia e
a história a través dos traballos artesáns que os habitantes do Castro de Vilad9nga
praticaban: metal, ouriveria, carpintaria, cerámica,
tecido, cestaria, coiro, pel
ou pedra. Ademais neste
mesmo lugar podemos contemplar a mostra Patrona•
to do Museu do Povo
Galego. Vintecinco anos

Convoca.b )rias
CURSO DE DIRECCIÓN CORAL,
CANTO E TÉCNICA VOCAL
O Coro de Cámara Camerata ad Libitum ven organizando anualmente este
curso de veran, que desta volta cumple
a décimo segunda edición, e que se celebrará en Pontevedra do 14 ao 22 de
Agosto. O prazo de inscripción remata
o 31 de Xullo. As consultas ou solicitudes de información pódense dirixir a
infocurso@camerat.es ou obter roáis información en www.camerata.es/curso.
BECAS PARA FILLOS
DE EMIGRANTES
A Fundación Barrié de la Maza convoca 20 becas para fillos de emigrantes
galegas que desexen cursar estudos de
1º, 2º ou 3º ciclo, con adicación exclusiva, nalgunha das tres universidades galegas. O xúri seleccionador estará composto por representantes das
tres universidades, do Banco Pastar, e
da própria fundación. O programa
apoia o desexo do estudante a aprofundar na sua herdanza cultural e de
manter viva a vinculación coas sua.s

raíces. A dotación é de· 350.000 pta.
anuais, máis a matrícula e os desprazamentos, no suposto de viver no extranxeiro. As solicitudes deberán formularse a partir do 1 de Agosto, e até
o 17 de Outubro, deste ano. A documentación pode-se retirar en calquer
oficina do Banco Pastar ou baixar da
páxina electrónica da Fundación
Barrié: www.fbarrie.org a partir do primeiro de Agosto.
PRÉMIOS ÜURENSE
DE BANDA DESEÑADA
A Casa da Xuventude, xunto coa Área
de Xuventude, convocan a XI edición
des~es prémios nos que o apartado dedicado ás mellares iniciativas de B.D.
galega, tanto a persoeiros coma a institucións, van ser decididos segundo
as propostas dos amadores. Para poder
facelo, hai que encher un cupón que
se pode pedir dirixíndose á Casa (Celso Emilio Ferreiro 27, 32004) ou ben
no 988 249 930 ou casaxou@teleline.es. Todo o mundo está convidado
a facer as suas propostas, como as que

en anos anteriores premiaron a Xaquin Marin, Miguelanxo Prado, A
Nosa Terra, O Xabarín Club, etc.
Ademais en Outubro, do 5 ao 13, celebrarase a XIII edición das Xomadas
de Banda Deseñada, a festa do cómic
galego, que nesta xeira quere rendir
homenaxe ao tebeo español 13 rue del
Percebe, criado por Ibáñez, e para o
que.precisan a colaboración dos debuxantes e guionistas galegas: tráatase
de versionar libremente os personaxes
e histórias do peculiar imoble, dando
o paso desde o humor gráfico ( vários
chistes na mesma páxina unidos polo
mesmo marco físico) á banda deseñada, é. dicer, desenvolvendo unha pequena história -de polo menos 2 viñetas-. A historieta pode centrarse en
un ou vários dos personaxes; fora cliso
a liberdade é absoluta: pode ser humorística ou mesmo dramática, de debuxo caricaturesco ou realista ... A
técnica é libre, en branca e preto ou
cores; calquer formato proporcional a
Din A4. Todas as páxinas recibidas
serán obxecto dunha exposición nas

dos Sociais e o Museu do
Povo Galega, que é onde
podemos ollala, naceu do
colectivo catalán Un crit
CDTJtra la intoleráncia no marco da campaña europea da
xuventude contra o racismo,
a xenofóbia, o antisemitismo
e a intoleráncia. Un berro a
prol da diversidade, polo respeto ao diferente e a toleráncia de todos.

RAUL MOREIRAS
Mostra fotográfica do ganador do III prémio do certame Outono Fotográfico 97,
no restaurante República
(República Arxentina 5).

~QUELINE LAMBA &
de labor, até o 28 de Xullo;
e Orcajo, do 3 a 31 de
Agosto. Os grupos ou colectivos interesados en participar poden porse en contacto co Departamento Educativo do museu.
PROCESALIA 2001
Arte Contemporánea, comisariada por Eduardo Valiña e Monse Cea, na lgrexa da Universidade, onde
poderemos atopar a vídeoinstalación Podrificación
de Carlos Caires, Helder
Dias e Susana Jaques, as
instalacións Palafitos de
Eduardo Valiña e A últi·
ma pel de Monse Cea.

JORGE CASTILLO
Exposición retrospectiva
adicada a este pontevedrés
no CGAC. Selección de
medio cento de pezas, datadas entre 1959 e 2001,
que pretende oferecernos
un repaso pola obra pictórica e escultórica dun dos
artistas de orixe galega

roáis internacionais da nosa época. Amostra, comisariada por Kosme de Barañano estará aberta até o 2
de Setembro.
UN BERRO CONTRA
A INTOLERÁNCIA
Organizada polo Concello,
Asociación Galega de Estu-

LE CORBUSIER

.Viaxe ao mundo dun criador
a tTavés de t!intecinco arquitecturas é o título da mostra

MJ BoRG
Artista portuguesa que
mostra a sua pintura no

Coléxip de Fonseca.

Festivais de Músic_a

·::-

Feli.pop

xies Frank Black, 3 Doors
.Down e The Wraygunn.+

En Fene, o Venres 10 e Sábado
11 de Agosto, e no que actuarán
os seguintes grupos: o Venres 10,
os ourensáns The Easytones,
os composteláns Contrastes, os
norteamericanos pf Sloan, os
estradenses Cinemascope, e
Leslie Nielsen. O Sábado 11
contaremos coa presenza de
Popsesion, cos ourensáns Cosecha Roja, Gurus, Malcon•
seio e os londinenses Bronco
Bull&og. O prezo da entrada
para un só dia é de 1.500 pta, e
para os dous de 2.000. •

Festival
d.o; Suloes.te

Palas d.e Rei
Los Suaves actuarán o Venres 27, ademais de Trut 69,
Sugarless e Graban Foster
Group; o Sábado 28 serán
Platero y tu, Mooó Gresta, Fé de Ratas e Tierra

Cosecha Roja estará no Felipop de Fene.

Santá quen poñan a múSica. •

Pared.es
de. Cou.ra
Do Xoves 16 ao Sábado 18 de
Agosto ctm cartaz bastante amplo e equilibrado, no que por

agora ,están confirmadas as seguintes actuacións: para a primeira xornada Papa Roach,
Stone Temple Pilo1B, Queens
of the Stone Age, Alíen Ant
Fann. O cabeza de cartaz do dia
seguinte é o grupo Morcheeba,
seguido de Backyard Babies,
The Gift, Radió Macau e
Cold6nger. No dia 18, o ex Pi-

CASSO
O Pazo de Bendaña, sede da
Fundación Granel!, acolle
sendas mostras sobre estes
dous grandes pintores e
amigos que xa forman parte da história universal da
pintura. Cos títulos de Prima.iera a pesar de todn e
O canto dos corpos, respectivamente, chega a
Compostela a pintura da
máis alta calidade. A mostra de Picasso componse
dun total de 30 obras e poderemola contemplar até o
22 de Xullo. A de J. Lamba
e os seus amigos até o 19
do mesmo mes

Do Venres 10 ao Domingo 12
de Agosto na vila portuguesa
de Zambujeira do Mar. O primeiro ·dia teremos as actuacións de Placebo, PJ Harvey, Stereo MC's, Goldfrapp e Sneaker Pimps. Ao
dia seguinte, UB40, Dreadzone, Zero 7, K's Choice e
Jorge Palma. E como fin de
festa os brasjleiros Sepultura,
Divine Comed y, Flaming
Lips e os irlandeses Ash. Para
os que cheguen cedo ao festival, é dicer, o dia 2 de Agosto
haberá un Beach Partj, ou sexa, unha típica festa na praia
con música de Ruy Vargas,
Thievery Corporation ~
Jobo Caeter. •

que poderemos coñecer,
até o 29 de Xullo, no Audit6rio de Galiza ate o 29 de
Xullo, adicada á obra deste
criador, considerada por
moitos como a máis importante contribución realizada á arquitectura do noso
tempo. Organizada pola
Fundación Barrié en colaboración coa ETS de Arquitectura da Coruña, está
comisariada por Pedro de
Llano e coordenada por
Plácido Lizancos.

Xomadas, e as mellares publicadas no
n 11 8 de O Fanzine das Xomadas, os
orixinais serán devoltos.
CONCURSO DE FOTOGRAFIA
A fundación Grupo Eroski organiza este prémio para incentivar que mozos
de entre 10 e 16 anos retraten a natureza con responsabilidade. Trátase de
fotografar espazos naturais, flora e fauna, etc., mais sempre seguindo un código ético e de respecto como pauta.
O concurso vai estar en marcha durante todo este mes a nível estatal e
para informarse hai que se dirixir a
calquer dos hipermercados do grupo
ou visitar www.fundaciongrupoeroski.es. As obras que se apresenten van
estar expostas ao público para que a
clientela poida votar polas que prefire
durante todo o mes de Agosto e a a
fundación escollera a vencedora entre
as duas máis votadas. O vencedor levará un premio de 100.000 pta. en
50.000 en produto, para o segundo haberá 75.000 e 25.000 en produto epara o terceiro 50.000 pta.•

actuarán os galegas Luar
na lubre, os escoceses Capercaille e os senegaleses
Cheiku lú.

FESTIVAL
INTERNACIONAL
O Xoves 19, no Claustro
de S. Martiño Pinário, ás 21
h. actuará Guido Bales•
tracci e L'Ensemble
L' Amoroso. Remata xa o
Venres 20 no Audit6rio de
Galiza ás 21 h. coa actuación da Real Filharmonia
de Galiza, babeo a dirección de Gloria Isabel Ramos e con Ignacio Nores
á guitarra. O prezo das entradas ronda entre as 1.000
e as 4.000 pta. e a oficina e
venda de localidades están
na ruado Hórreo 61. Teléf.
981 557 174.

Sárria
•MÚSICA
LEÑA VERDE
Música folc para a noite do
Venres 20.
En

Trives
•TEATRO

tura.
•MÚSICA
ALBERTO CONDE

O Sábado 28 dará un concerto na Praza da Reloxo ás
23 h.

Tui
• EXPOSICIÓN$
LOIS DoRAOO SENRA
Das paredes da Área Panorámica penduran as suas fotografías até o 29 <leste mes.

Valga

Luis EDUAROO AuTE

•ACTOS

MuTENROHI
A banda galega levará os
sons folc do seu disco Danze á praza do Taral o Mércores 25 ás 23 h.
MÚSICAS 00 MUNOO
O Concello organiza este
festival o Domingo 22 na
Quintana, ás 22 h., e nel

que se
encontra na
'9reJta da

Uniwnidade
ÜTELO
Producci6ns Librescena
cenifica esta obra o Domingo 22 na Casa da Cut-

•MÚSICA

O cantautor adicaranos algunhas das suas máis fermo. sas cancións o Luns 23 na
praia da Quintana ás 22 h.

Proce.alia,

ROMARIA PAGANA
NOCTURNA
Esta festa levase celebrando
21 anos consecutivos. Desta
volta, o Venres 20, Carlos
Blanco será o encargado de
ler o pregón ás 23 h. Despois servirase mexilón e
amenizará a festa a charanga
Como queiras ti A romaria rematará a altas horas da
madrugada coa habitual
"chocolatada" despois das
actuacións e participación

de
Santiago,

podemo•
ollar a
Instalación

Palafito•,
de Eduardo
Valifta.
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de numerosos espon;áneos.
T amén haberá os tradicionais fogos de artifício. Na
Casa da VeUa de Campaña.

Vig_o_ __
•CINEMA
GIRLFIGHT
O Concello organizou un
ciclo de cinema ao ar, na
Praza do Rei ás 11 da noite
e con entrada libre, que comezou o pasado Domingo
15 e remata este Xoves 19
con esta fita, Girlfight, de
Karyn Kusama. A história de Diana Guzmán, adolescente que vive co seu
pai e irmán menor no humilde bairro de Broolkyn.
De carácter malhumorado
e especilista en meterse en
lios, aproveita que o pai lle
paga as clases de boxeo ao
seu irmán para introducirse
neste mundo.

A FUGA DE L OOAN
Fita dirixida por Michael
Anderson ( 1976), vai ser
proxectada este Xoves 19
po lo colectivo Nemo no
café Uf (rua do Pracer 19)
ás 21:30.

• CONFERÉNCIAS
ÜS CASTELLS NA
CULTIJRA POPULAR
CATALANA
Tema que explicará Miyons de Terrassa o Venres 20 ás 20:30 na Cava dos
Ratos.

A Rede

abranxe case todo o século.

BEATRIZ FERNÁNDEZ

A.núnci.os d.e ba,l de

Licenciada en Belas Artes
pola Universidade de Salamanca, nada en Aranda de
Duero (Burgos) no 72 e
con abundantes exposicións e prémios na sua corta traxectória, mostra a sua
pintura na galería Visual
até o 25 de Xullo.

•Ola!!! Somos "O Jarbanzo Negro", grupo de música integrado
por galegos, alemáns e extremeños.
Viaxamos por todo o mundo coa nosa música e traballamos tamén no
mundo do teatro-circo. Buscamos
unha persoa galtelra con experléncia e ganas de aventura. Anímate a
contactar con nós no 629 062 937.

BG WII.DLIFE

• Estás soa ou só. lnteraccionate
con nós. Grupo de auto-axuda e
amizade. Telf. 658 655 472.

PHarooRAFER oF YE.t\R
Máis de cento vinte imaxes, que incluen as fotografias ganadpras e destacadas,
deste concurso que cumpre
26 anos e que convoca o
Museu de História Natural
de Londres e a BBC Wildlife Magazine sobre a natureza e a vida salvaxe. A
mostra está clasifica nunha
dúcia de seccións, desde as
adicadas a Lugares virxes,
pasando por Retratos e animais, até chegar a Forna e
Composición. Nesta ocasión escolmaron unha instantánea de J.L. González
realizada na ria de vigo.
Até o 29 de Xullo no Centro Cultural Caixanova

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

AVIS EN AVIS
Baixo o título Son tus sueños, o Sábado 28, poderemos asistir a un recital de
poesía, acompañado por
obra gráfica, ás 22 h. na Cova dos Ratos. E o Venres 27
ás 22 h. Repichoka poética,
descargadepalabras,espazo
aberto para que se reciten
ou lean os textos próprios.

MAGODEÜZ

Prímeiro portal gai galego, con todo tipo
de seccións para a comunidade homosexual, pero sobretodo orientada cara o turismo. Tamén contén contactos nas outras cidades gal gas. A páxina está inte-

grani me en castellano.•

LfNGUAS
MINORlZADAS

E políticas lingüísticas de Catalunya, Galiza ... o Sábado
21 poderemos asistir a esta
c harla d a m a n de Anna
Prunés e Lluis Felip e que
vai ter lugar na Cot1a dos
Rat.os ás 20:30.

SEGURIDADE
ALIMENTAR
Xornada organizada pola
OCU o Xoves 26 ás 17 h.
na sala de conferéncias de
Caixanot1a.
• EXPOSICIÓNS

MOSTRA COLECTIVA
A galería Ad Hoc acolle durante todo o mes a fotografía, pintura e escultura de:
Juan Bosco Caride, Antón
Buciños, Angel Cerviño,
Concha García, Suso Fandiño, Patricia Iglesias, Silvia lgl~sias, Ana Cristina
Leite, Isaac Perez Vicente,
Juan Carlos Román e Xesus V ázquez.

0

CRISTO DA VITÓRIA

Até o 5 de Agosto poderemos visitar, na Casa Galega
da Cultura, unha mostra
fotográfica pertencente ao
arquivo Llanos referente a
este acontecimento que

• Vendo Enciclopédia da Arte Uni·
versal "Summa Artis", de Espasa
Calpe, completamente nova e cos tomos platificados. Prezo e condicións de
pagamento a convir. Telf. 600 717 628. ·
• Turismo na Ribelra Sacra. Alúgase cas de dous andares e garaxe
por tempadas, en Nogueira de Ramuin. Telf. 986 376 022.
·
• Alúgase casa-piso en Baiona no
verán por mes ou quincena. Telf. 986
355 990, Milagros.
• Alugarla 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 cabalos en Vigo. Telf. 639 446 271 (Mónica).
• Vendo furgoneta Ford Transit 6409, 11 anos. Sen tarxeta de tansporte. 650421771 .

• LEITURAS

•MÚSICA

GAICORUÑA
http://gente.chueca.com/gaycoruna

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

A sua mestura de música
celta e heavy lembra por
igual a Jethro Tull que a
calquer grupo metaleiro.
Acadaron o disco de platino polo seu traballo Finis
Terra e estarán o Martes 24
no Pavillón das Travesas.
A entrada antecipada custa
1.800 e na billeteira 2.000.

• Busco casa independente com
finca fechada para alugar pela zona
de Tui ou aforas de Porrinho. lmprescindível admitir cam. Teléfones de
contacto 986 603 973 / 636 566 155.
• Santiagués de 30 anos, res idente
en Vigo, desexa coñecer mozas de
idade semellante para amizade .
Teff. 658 655 472.
• Camisola coa legenda "Um outro
mundo é possível" impressa a trés
tintas sobre fundo de várias cores:
azul, cinzento, castanho, verde ... Talhas M, L, XL e XXL. Pre90: 2.000 pta.
gastos de envio incluídos (paquete
azul de Correios con entrega a domicílio). Encomendas a Funda9om Artábria, Apdo. 570, 15.480 - Ferro!.

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

dra restarurada, calefacción, amoblada, terreo de 500 m• e manancial.
Telf. 600 717 628.

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

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

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

• Vendo remolque-tanda. Bon estado, catre prazas. Telf. 986 243 870

• Xa está á venda a Unidade Didáctica do Museu do Pavo Galega
adlcada aos canteiros, de Isabel
Méndez Loxo e con deseños de Xoán
R. Marin Martínez.
• Cursos de verán de ruso en Moscova, San Petersburgo e lrkutsk, en
universidades e familias, tamén en
Vigo, organizados pola asociación
Maximo Gorki de Vigo. Información
no telf. 986 224 457 de 17 a 19:30 ou
na R. Arxentina 17, 22 esqu ..
• Sessóns de música céltiga para tocar en baiucas, tascas, festas e outros
actos sociais. As persoas interesadas
poden chamar ao telf. 981 560 159.

• xa está á venda o caderno: "Achegamento a Segunda República en
Ordes. Artigos, documentos orixinais,
denúncias .. . Por cen pesos máis gastos de envio. Pedidos a : AC "Obradoiro
da História" Apdo. 42 - 15.680, Ordes.

• Merco ou troco pins de temática
nacionalista de calquer tipó: políticos, sindicais, de bandeira (estreleiras), culturais, etc. Especialmente interesado nos pins das distintas federacións da CIG. Chamade ao telf. 981
574 635 ou ben mandar rnensaxe a
mesiasgaliza@hotmail.com .
• Alúganse cuartos na zona da Praza Roxa en Compostela. Noites ou
meses completos. Telf. 617 065 527.
zo na web (www.lantania.com}. Xa
está na internete a nova edición.
Ademáis edicións antigas e foro. Expresa a tua opinión.

ARRIBA O TELÓN!
Ciclo organizado polo Concello na Praza da Constitución ás 11 da noite con entrada libre e que xa empezou o pasado Luns 16. De
calquer xeito ainda estamos
a tempo de asisitir ás representacións de, este Xoves
19, Sucesos, do grupo coruñés Áncora Teatro, catro
pezas curtas, pequenos sucesos inconfesábeis que xa
tiveron lugar ou pódeno
ter; Os Papalagüi, por
Mónica Camaño e Roberto
Vidal Bolaño, do Teatro
do Aquí, forte crítica da sociedade "civilizada" o Venres 20; Malandros, a cargo
do grupo ~áscara Prodruccións, baseada nunha
obra de Mário Zambujal e
que é unha história do lumpen, dun grupo marxinal

• 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 panadaria ou confitaria, de catro metros de
diámetro. Dous anos de uso, en perfecto estado. Funciona con leña ou fuel,
incluido mecheiro. Telf. 650 069 438.
• Alugo habitación en Compostela
(Avd. de Lugo) por 15.000 pta. Sen
humidade, direito a cociña e lavadora.
Preguntar por Luisa Mera no telf. 981
554 219 ou no móbil 686 732 242.
• A Asociación Cultural Obradoiro
da História publicou un tríptico e
marca-páxinas para comemorar o VIII
cabodano da morte do crego nacionalista Mancho Valcarce. Os interesados
en recibilo, de balde, poden solicitalo
a: Asociazón Cultural "Obradoiro da
História", apdo. 42, 15.680, Ordes.
• Véndese piso na Travesía de Vigo
(Vigo) de 111 rn2, todo exterior, alto, luminoso, 3 cuartos, 1 despacho, cociña
nova, calefacción individual, garaxe e
trasteiro. 18,6 millóns. Telf. 986 378 101.
• A peña deportivista Pardo de Cela
tén á venda camisolas, puchas ... Máis
infonnación no local social: Bar San Pedro, Correlos 19, Mor Alfoz (Lugo).

• Alúgase casa amoblada por tempadas na Ribeira Sacra (Nogueira
de Ramuin). Telf. 986 376 022.
• Mifhomes (grupo gai da Coruña) dá

• Profesor de formación vial oferécese para traballar en auto-escolas de
toda España. José. Telf. 913 760 723.
• Vendo taberna-pub tole funcionando, a 5 Km . de Bueu, casa de pe-

infonnación, apoio, servizo de videoteca
e biblioteca, e capta sócios para o activismo ou s impatizantes nos telf. 981 144
151 e 686 307 543, de 18 a 20 h.e todo o
dia respectivamente, ou no correo electrónico: milhomes53@latinmail.com •

organiza unha mostra teatral
na que estrenarán duas obras
novas e presentarán dous
textos xá cenificados. Contarán coa participación de
Os Titirinautas da Estrada
e Caodelexas de Noia. As
cenificacións terán lugar ás
22 h. na Casa da Cultura,
con entrada de balde.

EL GATO
Flamenco fusión na Cot1a
dos ratos o Xoves 19 ás

•TEATRO

lisboeta actual, o Sábado
21; O Porco, polo grupo
vigués Avento, baseada na
novela Strategie pour deux
jambons, do francés Raymond Cousse, e que amosa
a realidade fatalista dun ser
nado cun sino prefixado cara unha morte segura.

no teatro e sala de concertos de Caixanova.

Vilagarcia
• EXPOSICIÓNS
CLAMIDE

O grupo de teatro celebra o
TE QUIERO,
ERES PERFECTO •..
YA TE CAMBIARÉ
A compañía de Canne Conesa e Silvia Marsó vai representar esta obra no e.e.
Caixanova este Xoves 19.
Máis información no telf.
986 110 500.

seu vixésimo aniversário,
entre outras actividades
con unha mostra fotográfica que recollerá imaxes das
suas actuaciól)S e o vestiário das obras máis importantes. Na Casa da Cultura
até o 28 de Xullo.

SÉ INFIEL .. Y NO

Na galeria Sitio Distinto poderemos atopar os seus gravados até o 31 de Xullo.

ALEXANDRE ÜTERO
MIRES CON QUIEN
Esta obra de Cooney e
Chapman vai ser levada a
cena pola compañia de Joaquín Kremel e Julia Torres, o Luns 23 ás 21 h. e o
Martes 24 ás 20 h. e 23 h.

..

usadas. Merco. Libros de EXB, BUP,
COU, maxisterio, leitura. Vendo baratos.
Jose. Apdo. 32 004, 28080-Madrid.

• Lantania estrea nome e endere-

ALTERNA ÓPERA
Dentro do programa do
Festit1al Internacional de
Música ternos a sua actuación, este 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.

21h.

• Selos novos, con ou sen goma, usados
mundiais e tarxetas telefónicas novas ou

•TEATRO

CLAMIDE
Até o 28 de Xullo o grupo

ques e xardins. Exposición
retrospectiva de debuxos e
maquetas que abarcan 40
anos de traballos, asi coma
un conxunto de sete esculturas que van ficar instaladas no parque do museu .
Até o 14 de Outubro.

Lisboa.

Porto-

• EXPOSICIÓNS

• EXPOSICIÓNS

ARTE ROMÁNICA NA

SQUATIERS/
ÜCUPA<;OES
Reune proxectos de 43 artistas xovens, cada un deles
ocupando diversos espazos
da cidade, entre eles a Casa
Serralt1es, onde hai instaladas 16 obras. Esta iniciativa
xa tivera lugar en Rotterdam, e moitos dos artistas
volven participar nesta ocasión con obras disitintas
adaptadas á própria cidade.
Xurden asi modificados e
recontextualizados por toda
a cidade, locais ou edificios
cunha vida própria, nunha
relación metafórica de apropriación e transformación
da realidade que se afasta da
tradición do squatting, é dicer, da mera ocupación dos
espazos, tal como eles existen e en función dunha finalidade específica. Até o
16 de Setembro.
PELO PASSEIO
OOS LIQUIDAMBARES
Claes Oldenburg e Coosje van Bruggen, autores
da mostra, realizan en Serralves esta primeira exposicion de traballos para par-

GALIZA E PORTUGAL
Dentro da colaboración entre a Fundación Bamé e a
Fundación Calouste Gulbenkian de Lisboa, podemos
contemplar, na Fundación
Calouste Gulbenkian até o 9
de Setembro, esta interesante mostra sobre o románico, que tivo un extraordinário desenvolvimento,
tanto no noso Pais como no
viciño, dando un conxunto
excepcional de construccións, esculturas, manuscritos iluminados e pezas de
orfebrería, se ben a disparidade do contexto no que se
produce o asentamento e
difusión explica a diversidade de manifestacións e a
distinta evolución.

Agora

pódese ollar
en Lisboa
a exposición
A arte
románica
na Galiza e
Porfvgal,
da que

podemos
ollar esta
ara portátil
do Mosteiro
de San
Salvador de
Cela nova
(Ourense)

"'
.
V. .ttotta
• EXPOSICIÓNS
F'ERNANOO S. DE }UAN
T radicións, rituais, herdanzas ... colección de fotografias ao bromuro e viradas,
titulada T erramar, que podemos ollar na Casa de Galiza, durante este mes.•

-
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002, ano a reler as obras
de Martiño Sarmiento
por séculas inéditas e agora, en gran parte, p ublicadas
grazas ao labor de X.L. Pensado. Refírome ás "inéditas", as
máis vivas, máis significativas;
outras hai coma a "Demostración crítico-apoxética" dos
primeiros volumes de Freí B-X
Feixóo, 1732 ou a editada de
imediato postmortem "Memorias para la Historia de la Poesía y poetas españoles", 1775.
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Adiemos a análise dunhas e
outras obras: de momento intesáme subliñar o pouso da leitura das "Viaxes", do "Onomástico etimolóxico" e do
"Catálogo de voces e frases da
língua galega", e dese singular
tratadiño sobra a Educación
da infáncia e mocidade.
Sarmiento reivindica a educación desde a aprendizaxe da realidade circundante: flora, fauna,
obxectos, cos seus nomes galegas; s6 despóis pode a escala de
avezar e a de gramática comezar
a sua función; gramática redactada en galego sen excepcións.
Só cando o neno fale perfectamente galega, pode iniciarse
noutras línguas; pode e debe.

Un espia inglés deseñou en 1762 un programa militar para orei José de Braganga

. Portugal quixo
invadir Galiza con 30.000 peregrinos
*

XERARDO DASAIRAS

Na segunda metade do século xvtn, as fronteiras galega-portuguesas viviron unha das últimas intrigas para engadir Galizaao
reino dos Braganc;a en Lisboa. No médio dunha loita xorda entre as duas poténcias peninsulares por mor das suas alianzas
con Inglaterra e Fráncia, un escuro espia inglés deseñou un
proxecto para tomar Compostela cun exército de peregrinos.
do norte, cos cales se entenden
- -' No ano 1762 e debido á sinatumoito mellar que cos españois.
ra do Terceiro Pacto de FamiLouva a fidelidade dos galegas,
lia, España racha as relacións
con Portugal debido á sua tradipois en Lisboa, durante a devandita: guerra habia uns corenta mil
cional política de aliñamento
a traballar e nengun deles se cocon Inglaterra. Esta guerra xamais declarada, rematou des- - locou a prol do exército invasor
español. Tamén afirma que os
pois da toma e pronta retirada
españois desprézanos porque
de algunhas povoacións portu_,.-guesas da raia.
son traballadores e limitados, empregándoos nos labores máis baixos e tratándoos duramente. SoApós disto, un informador ou esbre a apreciación anterior haberla
pia da época (seguramente inque confirmar tamén o maltrato
glés) rem ítelle ao alto estado
que os oficiais e suboficiais espamaior portugués un informe sobre
ñois lles dispensaban aos soldao estado político-histórico do Reidos galegas durante as guerras
no de España. Sobre Galiza, o inde fronteira. Nos partes recollíase
formador comunica, despois de
- .,,, pontualizar que a maioria ainda
que os galegas eran inútiles e covardes, que non querian enfrentaseguen a chamarse reinos, que é
mentos co inimigo portugués e
de todas as províncias a que meque mesmo se negaban a dispa' rece máis consideración política e
rar contra el.
que está moi povoada e cultivada. Continua dicindo que ten o clima máis frio de España e que
Á vista disto e doutras causas, o
produce trigos de toda espécie,
anónimo informador conclue que
moito cer:iteo, viños rexos e pasesta conduta lles produce aos gatos. As suas montañas producen
legas aversión a España e que
estaño e moita madeira de conslles aterecen unha boa ocasión ás
trución. Comunica tamén que o
empresas que puidesen un dia fapaís ten uns oitocentos mil habiceren os portugueses sobre esa
._ tantes e que o prototipo do home
província que lles convén prodixiosamente pois teñen os mesgalega aparece como membrudo,
forte, rechoncho, bastante feo, lamos costumes e a mesma demarr borioso, bon soldado, paciente,
cación ca Portugal, país do que
fiel e sóbrio, caracteres que se
sé están separados polo ry'liño. A
asemellan aos dos portugueses
continuación segue a subministrar

dados estratéxicos apontando
que a fronteira está mal fortificada
e que Tui é a única praza, pero
mala, que está mesmo na raia.
De Ferrol di que ten grande importáncia estratéxica pois nel hai
pouco que se colocou un estabelecemento da Mariña de El Rei e
que Cádiz, outro establecemento
da Mariña, a penas é un porto comercial sen nengun valor militar.
Louva os numerosos portas das
rias, sobretodo a baia e porto de
Vigo e o excelente peixe que se
come en toda Galiza. Continua
coas suas observacións sobre
Santiago de Compostela, da que
di que é famosa polo sartego do
apóstolo e fonte de riqueza pola
enorme superstición non sé dos
españois senón dos católicos de
Europa que van ali faceren ''peregrinaxes de devoción, de escándalo e de lacazaneria". Por isto
asegura que o máis fermoso "pro~
grama de devoción" que puidese
facer un rei de Portugal seria levar
a Santiago trinta mil "peregrinos"
estipendiados e disciplinados e
seria moi fácil de conquistar o país e máis doado defendelo contra
os españois por quen os galegas
xamais sentiron inclinación e por
quen son "mal gardados". Farian
falta ademais vinte mil homes encargados da defensa do Teje en
pastos ben atrincheirados, levantar ou ter ben disposto un exército
de trinta mil que desde os primeiros dias da guerra marchase dividid o deste xeito: Un carpo de
quince mil atacaria Salvaterra
desde Braganga, seis mil por Ourense caerian sobre Lugo e seis
mil en barcas armadas, baixarian
en Pontevedra ou Padrón para to-

mar Compostela. O exército de
quince mil homes non seria máis
que de observación, os outros
dous exércitos obrarian e mentres
tanto repartiríanse tres mil voluntários por entremédio dos exércitos para aseguraren a sua comunicación. Este exército non correria nengún risco de deixar ás suas
costas as pequenas prazas que
abeiran a fronteira sobre o Miño
desde Ourense até o mar porque
incluso o carpo de exército desembarcado en Pontevedra tomaríaos por detrás en caso de que
quixesen axitarse. Vigo e Baiona
conteñen en tempo de guerra corsários e fragatas españolas que
seria preciso evitar ou ainda mellar combater ao iren cara a Pontevedra. Este porto e o de Padrón
son próprios para o desembarco
cara a Compostela pois non teñen
defensas. A conquista da Galiza,
ben concertada e mantida en secreto até a súa execución, custaria en todo, dous meses, coa toma de Ferro! e da Coruña. Os priviléxios e as gornicións asegurarian a fidelidade dos galegas; de
ali sacaríanse bons soldados, sobretodo para a infanteria, e colonos para o Alentejo e o Algarve
sen prexuízo para Galiza, que está empobrecida e sóbranlle habitantes.
Logo, o anónimo informador,
continua a dar canta doutras
zonas de España, insistindo
sempre en aspectos xeográficos, económicos e, sobretodo,
estratéxicos, pero para nengunha delas propón un "Programa
de Devoción" semellante ao
descrito para Galiza. •

Sarmiento somete todos os coñecementos ao critério da observación e da experimentación. Pensa que as convicións
sobre o sentido absoluto da
existéncia son universais, é dicir, ven-nos dadas na dimensión máis fonda do próprio ser;
substráeas ás probas científicas, pero non á racionalidade.
Hai en Sarmiento un certo
dualismo epistemolóxico.
Por fin, Sarmiento é un "humanista" poliédrico, un monstro de erudición. Acumulou na
sua cela máis de 6.000 volumes, de todo xénero de saberes; emitiu ditames sobre etimoloxias, literatura, história,
arqueoloxia, emoloxia, economía, enxeneria, adminsitración
etc. Era un científico; non lle
interesou formular a sua cosmovisión filosófica e teolóxica.
Sarmiento e o seu amigo o
Meste Freí B. Feixóo foron
emigrantes sempre atentos ás
necesidades de Galiza, con fa,
me de retorno. Para eles Galiza era a pátria amada; Sarmiento di: "nada vexo, nada
oio, nada apalpo, nada escribo,
nada observo, nada experimento e nada reflexiono que
non teña á vista Galiza".+

V oLVER Ao REGO

E

e é o verán das alarmas
anitárias. Primeiro por
or do aceite de bagazo,
logo resultou que a maioria dos
aceiteiros estaban a piques de
retirar o benzopireno do proceso
de refinado. Agora revolven nos
caixóns das menciñas os doentes de colesterol, pero a cerivastatina só é nociva se se combina
con antibióticos. O truco da ministra de Sanidade estará en
meternos o medo no carpo para
que, ao final, morramos naturalmente de infarto?+

