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Interesarte 11 
Portugal Hoxe 

Unha ollada á actual plástica 
portuguesa: arquitectura, pintura, 
fotografía, imaxe, urbanismo, 
arte pública, música, danza, 
libros, literatura ... Monográfico 
que nos achega a un mundo tan 
perto pero tan lonxe. 

•: 
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A sorte de ser escritor en español na Galiza 
Están de sorte. Sempre foron especialmente 
tratados pero este semella ser o seu ano. Xesus 
Alonso Montero pedia para o congreso sobre 
Curros Enríquez o mesmo apoio oficial que o 
dispensado a Camilo José Cela. Ben está dicilo, 
pero posibelmente a solicitude vaia dar en saco 
roto. A fundación do marqués de lria,Flávia 
non está só agarimada en cartas, senón tamén 
en preséncia institucional. Nunca un acto cul, 
rural contou cunha pasarela de tanta altura. 
Cela é un dos escasos escritores aos que acoro, 
paña o Conselleiro de Cultura, pouco pródigo 
en actos literários. Deixouse ver de novo estes 
dias Pérez Varela na apresentación de Línea di, 
visoria de Almudena Garcia,Orea Álvarez, 
dando novos dados que confirman a mesma te, 
se. Tamén as cabeceiras de xornais se abren Pª' 
ra os "novos valores" da literatura española con 
orixe galega. Prémios honoríficos e columnas 

fixas para Luís~ Castro -que apresentou a s~a 
última novela no CGAC- ou Susana Forres. 
Coincidéncia? Non. Responde a unha decisión 
política que manifestou publ'icamente o pró, 
prio Manuel Fraga· no acto de entrega do Pré, 
mio Casino do Atlántico á proxección de Galiza a 
Camilo José Cela. Dixo Fraga que el defendía 
aos escritores galegas que esci,eben én castelán 
fronte, ao seu dicer, a opinión- de "cerras mino, 
rias". Engadiu que, os seus deNndidos: "recorren 
á língua castelá coindándoa e pulíndoa, roáis 
ainda que os próprios escritores da Meseta, do, 
tándoa. do entrañábel alento Hrico que envolve 
singularmente aos naturais de. Galiza". Os edi, 
tores láfanse da pouca venda de libros galegas, 
os éscritores das cativas tiradas para títulos da 
nosa literatura. Está ben saber que, nesta situa, 
ción, Fraga se ve na obriga de "defender" a li, 
teratura española.+ 
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Uha vez máis, a Quintana non abondou para acoller aos manifestantes convocados polo BNG. A. PANARO 

A tres meses das eleicións xunta 20.000 persoas en Compostela 

O BNG proíbe a Fraga 
-0- P. BERGANTIÑOS - ALOIA A. FEÁNS - A ESTÉVEZ 

"Quen é ese señor que está proíbido?", perguntáballe á nai unha cativa duns tres anos na Ala
meda compostelán antes de darlle comezo á manifestación do BNG. O autocolante de Fraga 1 ri
barne nun sinal de proibido foi, sen dúvida, o grande acontecimento do Dia da Pátria. Era tamén 
a arela dos nacionalistas, proibir democraticamente que Fraga recunque no Governo e pór no seu 
canto a Xosé Manuel Beiras. A idea estivo presente en todas as intervencións e en todos os berros. 

Estado español está a pasar polo 
período "máis negro e ruín da 
poi ítica desde o remate do fran
quismo", pero os galegos terán a 
oportünidade no Outono de 
substituir "os que son pasado por 
A Galiza que vén", de "arrombar 
un poder e un xerarca que se 
atopan politicamente en fase 
agónica". Con esta mensaxe 
compareceu Xosé Manuel Beiras 
ante o maior auditório que se ten 
xuntado no Dia da Pátria, unha 
festa con "arelas de cámbio" por 
parte dos militantes e simpatizan
tes do BNG, que confían en que 
unha nova maioria social triunfe 
nas eleicións e consiga un "cám
bio transformador'' na Xunta. 

"A cidadania galega atópase 
nunha disxuntiva nídia e rotun
da", explicou o portavoz do BNG 
Xosé Manuel Beiras, nunha con
vocatória, na que o BNG rompeu 
o seu teito ao xuntar en Com
postela ao redor de 20.000 per
soas. Nas próximas eleicións au
tónom icas trátase de escoller 
"entre os que mallaron nela até 
agora" ou en confiarlle o governo 
ao BNG "para empezarmos a 
camiñar todos con pensamento, 
voz, decisións e poi ítica própria", 
afirmou o candidato nacionalista. 

O PP tivo unha oportunidade his
tórica, a de ter convertido Galiza 
.nun país florecente e nunha so
ciedade de elevado benestar. Pe
ro no seu lugar, denunciou Bei
ras, dilapidaron once billóns de 
recursos públicos orzamentários 
para, ªº tempo, "arruinar secto
res produtivos enteiros, precari
zar e empobrecer os traballado
res, deteriorar a sanidade e o en
sino e enfraquecer as prestacións 
sociais como nunca se fixera an
tes". O candidato á Presidén
cia da Xunta foi máis alá 
e afirmou que todo o 
que resistiu ou 
avanzou o país 
neste anos débe
s e, ou ben ao 
combate político 
do BNG ou ben 
á iniciativa e 
enerxias do car
po social por si 
mesmo, "as máis 
das veces en sinto
nia recíproca". Por 
iso, concluía, o "máis ló
xico é que nos encomenden 
facer desde o governo o que xa 
empezamos a facer desde a opo
sición e desde os concellos". 

Os autofalantes colocados na 

Praza das Praterias pennitian que 
os asistentes á manifestación 
convocada polo BNG puidesen 
seguir o discurso do seu portavoz, 
mália non teren sítio na Quintana. 
Coa praza ateigada, Tareixa No
vo, candidata número nove pola 
Coruña, apresentou as delega
cións convidadas e as adesións, 
entre as que figuraba por vez pri-. 
meira a de AGAL. Entretanto, par
te dos manifestantes ·seguian a 
encher de colorido a zona vella 

compostelá e foi, precisa
mente minutos antes de 

intervir o seu secre
tário xeral, Rubén 

Cela, cando os 
de Galiza Nova 
intentaban fa
cerse un oco 
na praza. 

No mesmo ce
nário, pero un 

ano antes, Xosé 
Manuel Beiras 

advertia de que es
tabamos a viver tem-

pos de involución, de in
vernia política. Pero "aquilo non 
era máis que o· comezo do perío
do máis negro e ruín da política 

. do Estado ao remate do franquis
mo", afirmo u desta volta. Para 

portavoz do BNG, co pretexto 
dun pacto aparentemente antite
rrorista, os partidos estatais arga
llaron "un frente nacional español 
para unha despiadada ofensiva 
xenófoba e sectária contra todos 
os nacionalismos emancipadores 
da periféria do Estado". Unha 
ofensiva dirixida, segundo enga
diu, a obter a submisión e o ex
tennínio político de todas e calis
quer foi"zas próprias das respeiti
vas nacións, "para esborrallaren 
despois as identidades sociopolí
ticas, lingüísticas e culturais dos 
povos basco, galego e catalán". 

Beiras denunciou que este ob
xectivo aparece recollido en do
cumentos internos do próprio PP, 
"que os meios de comunicación 
domesticados coñecen pero no 
difunden", e nos que se aposta 
por acabar cos nacionalismos lo
cales impoñendo un nacionalis
mo do Estado español, recuperar 
valores do réxime anterior (fran
quista) inxustamente vilipendia
dos, ademais de atrancar os pro
cesos de normalización lingüísti
ca, capitalizar eleitoralmente en 
España os crimes do terrorismo 
comtemporizando con el, boicote
ar o labor de organizacións de 

Pasa á páxina seguinte 
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Vén da páxina antdior 

pacifistas como Elkarri -á que 
entre aplausos Beiras lembrou 
que pertencia Ernest Lluch- ra
char coa traxectória de colabora
ción do PSOE co PNV ou "utilizar· 
quintas colunas de intelectuais 
como Femando Savater a prol da 
ideoloxia chauvinista". 

Unha nova doma e 
castración 

E nada disto foi improvisado, afir
mou o portavoz do Bloque, para 
despois sinalar que "todo funcio
naba aqui como gases lacrimó
xenos e cortinas de fume", para 
que a cidadania non se percatar
se da má xestión da Xunta. "O 
caso era criar unha psicose co
lectiva, un estado de fascinación 
no que os cidadáns galegos só 
percebesen e fixesen próprio un 
mal que non era seu nen por for
tuna padecían direitamente: a 
violéncia terrorista". Pero botarlle 
a culpa aos nacionalismos da 
existéncia de ET A, como preten
de o PP, é ao seu entender un ha 
lóxica fraudulenta. 

estribaba en saber se o Bloque 
era demócrata coma eles". 

Beiras engadiu que ese frente 
contra os nacionalistas quixo fa
cer renunciar o BNG á sua identi
dade e compromiso co país. "Pre
tendían que nos suicidasemos po
lítica e moralmente para procede
ren, sen atrancos, a unha nova 
doma e castración de· Galiza". Pe
ro o BNG "non recuou, nen cedeu 
á chantaxe" e apoiou o PNV cinco 
meses antes das eleicións cando 
o lehendakari lbarretxe expuxo a 
sua extratéxia para a consecución 
da paz. "Asumimos o risco de 
apostar pola solidariedade·. E 
acertamos", afirmou para despois 
engadir que o povo basco deu un
ha leición exemplar nas urnas. 
Unha leición de dignidade cívica e 
lucidez política que o portavoz do 
Bloque está convencido de que a 
cidadania galega entendeu. "Cap
tou a mensaxe e botará algunha 
ollada a ese espello para enderei
tar o rumo do seu próprio país no 
ronsel da alternativa política do 
BNG", dixo. 
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Os líderes do BNG acompañaron a Beiras no Hu discurso. A. PANARO 
Desta maneira os problemas da 
cidadania non serian a "traizón" 
ao sector pesqueiro, o abando
no aos danificados polos en- ~ 
chantas dos rios, o comporta
mento da Consellaria de Sani
dade no andácio da lexionela en 
Vigo ou co mal das vacas tolas, 
ou o desastre do sector agroga
deiro, entre outros. "O problema 
político de Galiza nese inverno 
non era a parálise tetrapléxica 
da Xunta e do seu inmorredoiro 
presidente perante as desgrá
cias e adversidades padecidas", 
lembrou. "O problema político 
crucial de Galiza nese inverno 

Esa solidariedade cos naciona
listas bascas á que se referiu 
saltou á luz na própria Quintana. 
Durante a apresentación das de
legacións convidadas foi preci
samente o PNV a organización 
política que máis aplausos 

. arrancou dos "manfestantes que 
puideron entrar na praza. Ao ca
rón dos seus dirixentes, Josune 
Ariztondo e Gorka Aguirre, e de 
Gorka Knórr de Eusko Alkarta
suna, estiveron tamén represen
tantes dos partidos nacionalistas 
de Catalunya, Mallorca, Valéncia 
e Canárias asi como do Partido 
Comunista Portugués, o Frente 
Polisário e o cónsul de Cuba.• 

'A moción de censura rompeu o 
asédio aos intereses vitais de Galiza' 

Foi patente a reivindicación clunhas eleicións limpas. A. PANARO 

De mención case que abriga
da neste Dia da Pátria, era a 
moción de censura coa que a 
primeira forza da oposición 
parlamentar, conseguía, no 
mes de Xaneiro, e "frente a 
unha auténtica situación de 
crise política, volverlle o prota
gonismo ao Parlamento" no 
último tramo da lexislatura. 
Con ela, explicou Xosé Ma
nuel Beiras, o BNG "rompeu o 
asédio aos intereses vitais de 
Galiza e descorreu as cortinas 
de fume interpostas entre os 
cidadáns e os seus auténticos 
problemas, para poñermos en 
evidéncia os primordiais res
ponsábeis políticos da situa
ción". 

A censura ao Governo Fraga ti
vo a virtude de "volver centrar a 
atención, as matinacións e o 
debate dos cidadáns galegas 
eneal da realidade do país, da 
real situación política de Galiza 
e das suas causas e posíbeis 
remédios. Foi" un auténtico 
exercfcio de pedagoxia política, 

-que é o primeiro que cómpre 
facer nun país tan manipulado 
e tan controlado polo poder co
mo o noso", afirmou o candida
to á presidéncia ·da Xunta. 

Ao tempo, a moción deulle ao 
BNG a oportunidade de mos-

. trar a "matriz" da alternativa de 
governo que logo plasmou no 
seu programa e enxendrou, se
gundo sinalou Beiras, "unha di
námica social favorábel para o 
labor de difusión e contraste 
desa alternativa cos diversos 
sectores". Ese diálogo coa ci
dania permitiulle ao BNG escol
mar as 40 Medidas Urxentes 
que pretende abordar desde a 
Xunta nos primeiros meses de 
governo se os cidadáns de
ciden apostar "por un cámbio 
transformador progresista no 
país, que convirta definitiva
mente en pasado· os anos de 
peste padecidos baixo o poder 
de Fraga lribame". 

Antes de referirse as virtudes 
da moción de censura, o porta-

voz do BNG lembrou que a sua 
formación decidiu apresentar 
esta iniciativa porqu·e chegou á 
conclusión de que o presidente 
Fraga e a Xunta eran incapa
ces de governar, porque incu
rrian nunha ineptitude que pre
xud icaba gravemente o con
xunto da cidadania e que mes
mo coi:iculcaba os postulados 
que fundamentan a existéncia 
da própria Xunta e o Parlamen
to como institucións políticas 
para o autogovemo da cidada
nia galega. "Estabamos nunha 
situación límite na relación insi
tucional entre o Parlamento e o 
Govemo, entre unha oposición 
na que o BNG loitaba en positi
vo cara á solución dos proble
mas dos cidadáns e un gover
no convertido nunha lousa que 
esmagaba as enerxias cívicas, 
nun petouto que atrancaba o 
camiño polo que a cidadania ti
ña que avanzar", engadiu. Pola 
contra, Beiras non se referiu ao 
out ro acto poi ítico de vital im
portáncia neste ano, a folga xe
ral do 15 de Xuño. • 

Pular polo Dia da Pátria 
Non é casual a pouca importáncia informativa que a 
maioria dos meios de comunicación lle conceden ao 
Dia da Patria Galega, nen a gradación realizada a 
respeito dos actos católicos e institucionais ou, 
mesmo, simbólicos. Semella camiñar en relación 
inversa á magnitude da mobilización, á forza do 
nacionalismo, á sua puxanza social e tamén eleitoral, 
sobretodo se o comparamos con hai 25 anos cando os 
critérios informativos tiñan moito máis peso nas 
redaccións. 

Sintomático que esta celebración baselar do ano 
político galega seña anulada informativamente nas 
datas anteriores ou que, para un meio público como 
Radio Nacional de España, o único importante da 
celebración nacionalista do 25 de Xullo fose que "Pepe 
Rei estivese paseando polas ruas de Compostela". 
Nova que ocupou cinco minutos nos informativos, 
mentres todos ocultaron os atentados contra unha 
libraria no Ferrol e contra a estátua de Fontenla Leal, 
na mesma capital. 

Esta política informativa está en total consonáncia cos 
ventes antinacionalistas que sopran desde Madrid e 
que Xosé Manuel Beiras denunciou na Quintana. Ao 
longo destes 25 anos a celebración do Dia da Pátria 

tentouse proibir pola forza. Posteriormente tratouse 
desde o poder de impedir a celebración no casco 
histórico de Compostela. Fracasado o intento, quíxose 
desterrar de Santiago contrapoñéndoo á ·celebración 
relixiosa, co"ma se non pudesen coexistir 
pacíficamente. 

Agora, chega o tempo da asimilación. O primeiro paso 
é facer a celebración case invisíbel aos olios da 
maioria dos cidadáns galegas, como un acto máis dos 
testexos que se celebran en Compostela. Coma un dia 
máis onde protestan os de sempre, descontentos e 
utópicos nun país "multicor" pintado por Fraga lribarne. 
Unha atracción máis para os turistas. 

O seguinte paso, xa comezou, é tratar de "unificar" a 
celebración. Quer dicer, de sementar a idea de que, 
como Galiza é de todos os galegos e como xa 
acadamos un teito impensábel de autonomía e 
benestar, imponse unicamente unha celebración 
institucional do conxunto das forzas políticas. No 
tra~fundo o que se está a negar é a necesidade do 
nacionalismo, a sua lexitimidade política a existir. 
Están a negar ideas e arelas de séculas. Pretenden 
negar o futuro, coutar o porvir, porlle portas e cancelas 
á liberdade, ao direito a ser e sentimos singulares, a 

decidir por nós e a relacionamos en pé de igualdade 
cos demais. Estase a negar ao mesmo tempo, nunha 
política de claro ideário fascista, a pluralidade. 

Mesmo co nacionalismo no poder autonómico, mesmo 
que Galiza teña exercido o seu direito de 
autodeterminación, o Dia·da Patria terá que seguir 
tendo un carácter reivindicato xunto á .celebración. 
Seguirán a existir distintas ideas de ollar o país, de 
ollar o futuro, seguirá habendo distintas clases sociais 
e distintos intereses. Seguirán cumprindo metas que 
propoñerse. · 

Mentres tanto, o nacionalismo debe de rearmar o 25 de 
Xullo para que non perda o seu carácter tradicional. Non 
se pode converter unicamente nunha procesión, sermón 
na Quintana e romaria. A xente nova que, ano a ano se 
incorpora cpn máis forza á celebración e ao 
nacionalismo, necesita dunha épie:a colectiva. O plano 
eleitoral, coa sua importáncia, non serve en solitário 
para criar vincallos (todo o máis comunidades de 
intereses). Unha idea, para que triunfe, necesita 
símbolos pero tamén actos onde estaña presente esa 
comunión de identidade. Como primeira medida, o BNG 
necesita rachar co xustillo de granito da Quintana.• 

ANOSA '!'ERRA 
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A xornada combinou o espirito reivindicativo e o lecer. Reportaxe Gr6fica: ALOIA A. FEÁNS 

A festa do 25 de Xullo convértese en romaria na carballeira de San Lourenzo 

De palabras e outras pontes 
A palabra é ese coitelo incorpóreo que lidera a loita contra a opre
sión, a inxustiza e o esquecemento. Esa palabra, acompañada de 
tambores, bandeiras e consignas toma música cando a loita se con
verte nunha celebración do próprio. O Mércores, baixo unha pátria 
celeste xenerosa, houbo verbas punzantes, cálidas e húmidas pero 
tamén afogamos colectivamente os coitelos nunha garrafa de viño. 

Doce da mañ~ no paseo central 
da Alameda. E dificil manter os 
ollos abertos, os que non levan 
a marca da almofada na meixe
la é porque non volveron á casa 
a noite do 24. Un estrano silén
cio rodea unha concentración 
multitudinária, a dispersión 
asusta e fai pensar que a resa
ca vai ir en contra da mobiliza
ción. Botamos a andar e quén
tanse os motores a ritmo de 
muiñeira e consignas políticas. 
Un grupo de amigos de Vigo 
cria ambiente, incondicionais do 
Diada Pátria amenizan o paseo 
con gaitas, cunchas e tambores. 

De aqui e de acolá 

Por que nos miran? Como mora
dores de universos distantes os 
que irnos camiño da Quintana e os 
turistas curiosos que contemplan 
dende a distáncia, observámonos 
con mutua reprobación. Eles qui
zais esperan que o rei mago tire 
caramelos. Nós pensamos, non 
nos mires, únete. Alguns soben ao 
tren de xente e descobren que non 
ser galego non é hoxe un obstácu
lo para a diversión e a aprendiza
xe. Asistir ao Dia da Pátria é coñe
cer a nosa cultura popular, os no-

sos costumes e tamén a nosa gas
tronomia. O sentido político do ac
to non censura a presencia de per
soas doutras nacionalidades. 

E asi se constata. Portugueses, 
cubanos, cataláns e saharauis 
acollidos na Quintana e chama
dos pola palabra, a música e a 
xente. Galegas curiosos que 
buscan viver unha experiéncia 
nova e sobre todo, incondicio
nais pátrios dende hai case 20 
anos. A Quintana ferve e o rio 
de xente aplaude a palabra do 
BNG por enésima vez antes de 
desandar o andado na procura 
dun viño na rua do Franco. Ani
ma is de costumes reúnense 
sempre no mesmo lugar, o Su
so, o San Jaime, o Coruña ... e se 
pode ser na mesma mesa, ano · 
tras ano, viña tras viño a resaca 
desaparece e excítase o ánimo. 
Són os prelimina·res do xantar 
na carballeira de San Lourenzo. 

Os avezados apuran a carreira 
dende o casco vello ata San 
Lourenzo para coller o mellar si
tio, que para moitos ven sendo 
o mesmo dende a primeira vez. 
Se descobren un mantel que 
lles resulta descoñecido no seu 

lugar senten violada a sua inti
midada e pensan que ter que 
mudar a casa neste dia pode 
ser un mal presáxio. Unha vez 
ubicados, na mesa, baixo un 
carballo mesto ou aproveitando 
os raios dun sol que pouco nos 
quere pero que este ano decidiu 
acompañárnos, os manifestan
tes descorchan as botellas e 
descobren, marabillados, as cu
riosidades gastronómicas que 
cadaquén tr~uxo para este ano. 

Entre ta%as e bailes 

A invasión cultural de costumes e 
valores foráneos que vivimos pa
sa pola gastronomia, a música e a 
língua. Hai momentos nos que a 
rebelión se fai inconscientemente 
e cecais o único grolo no que tive
mos que claudicar foi no da co
cacola, apéndice cultural dende 
Sri-Lanka ata Ribadávia. lmaxinan 
unha romaría tradicional alimenta
da por rosbeef, champagne fran
cés e donuts? Non. Gastronomía 
fradicional, folklore galego e litera
tura de aquí e na nosa língua, to
do disposto para criar un ambiente 
único, cómodo e moi noso. 

Unha enorme variedade de em
panadas, embutidos de Sárria, 
viño e postres caseiros pasan 
de man en man entre onomato
peias de aprobación. Os máis 
preguiceiros fan cola nos pastos 
do polbo, alguns láianse de non 
ter traido nada próprio. Pero co-

mo do que se trata é de xantar, 
beber, conversar e bailar en co
munión a comida discorre ta
mén entre as mesas resultando 
asi un encontro gastronómico 
no que o único coñecemento 
entre o cociñeiro e o comensal é 
ese anaco de empanada. É un 
forma máis de tender unha pon
te entre indivíduos. 

Entre taza e taza lembranzas de 
anos anteriores, a chuva do pasa
do, aquel ano no que veu Fulanito, 
a fantástica sombra do carballo no 
98 ... entre cigarro e cigarro refle
xións sobre o futuro,. dun mesmo e 
do país, entre copa e copa bailes e 
abrazos sentidos. Mais non todo é 
lecer, diferentes asociacións, parti
dos poi íticos e editoriais do pais 
estiveron tamén ali vendendo li
bros, revistas, camisolas, autoco
lantes e cartaces. Unha das cami
solas que máis controvérsia susci
tou e que resultou ser a máis exito
sa levaba impreso o seguinte lema 
"son feminista porque son lista" so
bre a silueta dunha nena. Non, o 
conflito non radicaba no lema nin 
nas pretensións da asociación que 
a vendia. O curioso do asunto é 
que con esa consigna quen pode 
pensar que para embutir a camiso
la haxa que ter unhas medidas 
próprias de pasarela. Fermosas e 
estilizadas rapazas paseaban a 
nova adquisición mentres as que 
non entramos nese grupo conspi
rabamos contra as tendéncias da 
moda. 

Chegan as seis da tarde e a 
empresa ourensá que trae as 
mesas e os toldos ten que reco
ller, estiveron odia anterior nun
ha verbena até as catro da ma
ñá. En dous minutos meten todo 
nas furgonetas grácias a un cu
rioso exemplo de enxeñeria po
pular, o inventor é un carpinteiro 
de Ourense que ideou un siste
ma de bisagras que fai que me
sas e bancos queden converti
dos nun só vulto despois de su
cesivos pregados. Desapareci
das as mesas tumbámonos so
bre mantas e manteis para se
guir coa conversa distendida, 
verbas exaltadas e risos ou so
ños sobre camas improvisadas 
baixo os carballos. E asi pasa o 
tempo, a ritmo de gaita e tambor
até que a carballeira vai que
dando soa, aproximadamente 
ás doce da noite. Agarda xa o 
vindeiro ano esperando que o 
sol nos volva acompañar. 

Os que estabamos o 25 de Xu
llo en San Lourenzo gabámonos 
de ser galegas e a mellar forma 
de expresar ese sentir leva anos 
impresa nos troncos da carba
lleira. O Dia da Pátria congrega 
cada ano a milleiros de galegas 
e invita aos que non o son a vi
vir unha xornada de celebración 
na que o nacionalismo se canta 
como un encentro entre povos e 
indivíduos. A palabra faise car
po que é a mellar menciña para 
os que sofren o siléncio. • 
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Henúncia 'polo de agora' á concurréncia eleitoral 

NO~~Unidade PopUlar considera os seus obxectivos 
Contrários aos do 'nacionalismoJnstitucional' 
Caras novas dominaban o 
groso da manifestación que 
reuniu a perto de 1.500 per- ~ 
soas balxo as siglas de Nós
U nidade Popular, formación 
que se constituia o pasado 
mes de Xuño. A liberdade 
dos presos independentis
tas, o conflito do tren de Pla
ceres e os ataques ao na
cionalismo "lnstltuclonal" 
centraron unha marcha na 
que participaron convidados 
de Catalunya, Euskadi ou de 
colectivos como a AMI, os 
estudantes de AGIR, o Movi
mento en Defessa da Língua 
e de Mulheres Nacionalistas. 

Tras un percorrido que fixo que 
a mobilización chegara ao Tou
ral pasadas as duas da tarde, 
e antes de facer a leitura do 
discurso, deuse voz aos presos 
encarcerados pola pertenza ao 
EGPGC através dunha carta 
na que se reivindicou a sua li
berdade e direito a camiñar li
bremente polas ruas. Atoparon 
arroupamento na manifesta
ción os viciños de Placeres 
que coas suas pancartas for
maban un dos grupos máis rei
vindicativos. Nas suas consig
nas, ataques ao PP, PSOE e 
BNG por consentir a realiza
ción da obra do tren e por "per
miti r" as cargas policiais pade
cidas en Placeres. 

Tamén unha mensaxe da orga
nización independentista que 
non surprendeu a ninguén: non 
van concorrer as eleicións de 
Outubro "xa que non se cum
pren as condicións mínimas pa
ra que a nosa proposta rupturis
ta e soberanista atinxa os resul
tados que lle corresponden". 

Maurfcio Castro , en represen-

Na víspera do 25 de Xullo celebrouse a noite das bandeiras, na praza de Cervantes,_ na que participaron os mozos independentistas. 

tación da dirección nacional de 
Nós-UP, leu un discurso no 
que se fixo unha pequena his
tória do proceso que desembo
cou na organización indepen
dentista. Proceso que non está 
completo, tal como recoñeceu, 
xa que "a história do noso mo
vimento patriotico desmónstra
nos que é preferíbel avanzar 
paso a paso na acumulación 
de forzas " . O nacimento de 
Nós-UP é, segundo Castro, un 
froito "ainda necesitado do ca
lor, da ilusión e do traballo non 
só da sua filiación actual senon 
dos centos de simpatizantes 
para que atinxa a madurez pre-

cisa e poder representar con 
toda lexitimidade o instrumento 
político que faga da alternativa 
independentista a auténtica 
plataforma progresista-de lib~
ración nacional que Galiza ne
cesita". A dirección desta orga
nización considera que hai mi
lleiros de independentistas na 
Galiza que,. ao non ·estaren afi
liados a nengun partido, poden· 
ver nesta a sua alternativa. 

Consideran o seu ooxeetivo 
"contrário ao do nacionalismo 
institucional xa que a saude do 
sistema que representa Manuel 
Fraga non se combate aspiran-

-do a governar a Xunta para 
desde ali continuara respeitar a 
ilexitima legalidade que os es
pañois no$ 'impuxeron, senón 
recoñecendo abertamente e 
cultivando esa idea no seo do 
naso pavo". Na construción da 
sua alternativa, a participación 
viciñal no~ concellos, a implica
ci6n sindical, e a criación de 
meios de comunicación -pró
prios aparecen como pasos fun
damentais .. E, ao berro de -inde
pendéñcia ·nacional; socialismo 
e ántipatriarcado, Unidade Po
pular tamén celebrou un con
certo na noite do 25 de Xullo 
como fin da xornada.+ 

Só se construirá unha sociedade diferente coa~quebra do Estado, di Méndez Ferrin · 

Homenaxe ás vítimas do fascismo na manifestación da FPG 
Semellantes consignas ás es
coitadas na manifestación de 
Nós tamén se ouviron na da 
Frente Popular Galega: inde
pendéncia e socialismo. E, sen 
embargo, os de Mariano Abalo 
preferiron, coa mesma hora de 
saida ainda que con menos po
der de convocatória xa que se 
achegaban a cen persoas, tra
zar un percorrido alternativo pe
la zona nova de Compostela pa
ra rematar tamén na praza do 
Toral. Na cabeza da manifesta
ción, como é habitual, o escritor 
Xosé Luís Méndez Ferrin, quen 
atacou ao BNG como represen
tante dun nacionalismo peque
noburgues frente a reivindica
ci9n ·proletária da FPG. Cons-

. truir desde Galiza unha socieda
de diferente, independente e so
cialista só se pode facer desde 
a quebra do Estado, dixo Ferrin. 

Fixeron fincapé na FPG na im
portáncia de participar nos mo
vi me ntos antiglóbalización e 
gardouse un minuto de siléncio 
polo mozo italiano morto en Xé
nova de un disparo da p~licia. 

támonos quen son os ra
d i cais ou acaso non é 
violencia que un tren 
atravese a praza de Pla
ceres?", comentaron. 

Antes e cantar o himno, 
tamén dirixiron palabras 
aos participantes o xoma
lista Pepe Rei e o mem
bro de Herri Batasuna lg

·. nacio Gil Sanvicente. O 
primeiro agradeceu a so-
1 id ari edad e que desde 
Galiza se lle amosou ao 
ser encarcerado e quixo 
oferecer un mensaxe de 
esperanza. "Os meios de 

0 comunicación próprios, en 
~ galego, son instrumentos 
~ necesarios para o cám
< bio", indico. Pola sua par

xosé Luis Mendez Ferrin, á cabeza da manifestación, foi un dos que interviron na praza do Toral. te, o representante de HB 
tivo un recordatório para a 

etarra morta en Torrevieja. A si
tuación do agro e da pesca, a 
emigración que padece a moci
dade e o despovoamento do rural 
constituíron as preocupaciGns su
bliñadas polos líderes da FPG 
neste 25 de Xullo. • 

Para el e "para todas as vítimas 
do fascismo" sonou un aplauso. 
Luís Fernández foi o encarre
gado de ler o manifesto dos 
presos antifascistas no que de
n u nci ou os intentos dos "fa
chas" de criminalizar os moví-

mentas de liberación nacional. 
Tamén interviron na convocató
ria da FPG dous viciños de Pla
ceres que explicaron porque 
decidiron participar nesta mani
festación. "Pergúntanos porque 
irnos cos radicais. Nos pergun-

1 
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Rianxo acolleu os actos 
do partido· o 25 de Xullo 

Touriño pede 
o voto 'á 
tradición 
gQleguista 
do· PSOE' 
Emilio Pérez Touriño sabe cal 
, seria a análise de Castelao 
sobre a situación actual que 
vive Galiza. E reivindicou a 
sua-figura durante o 25 de Xu
llo, xomada que os socialistas 
celebraron en Rianxo cunha 
oferenda floral diante do busto 
do político falecido en 1950. 
Xunio ao candidato á 
presidéncia da Xunta, estive
ron ali o responsábel de orga
nización do-partido, Xosé 
Blanco, e o alcalde deste con
cello, Pedro Piñeiro. Tampou
co faltaron os cabezas de lista 
de cara aos comícios de Ou
tubro. O pensamento de Cas-· 
telao serveulle ao líder dos so
cialistas galegas para reflexio
nar sobre a falla de acordos 
pesqueiros con Marrocos, so
bre a crise orixinada pola apa
rición de vacas tolas e mesmo 
sobre as irr~ularidades no 
voto emigrante. 

Nun acto baixo o l~ma "É tem
po de futuro", Pérez Touriño 
reivindicou o Castelao exiliado 
e emigrante e asumiu os com
promisos do rianxeiro como 
valores nos que os socialistas 
teñen que afondar. Demandou 
o respaldo dos eleitores ao 

, seu proxecto por estar "pensa
do desde Galiza, enraizado na 

- tradición do galeguismo 
progresista e entendido como 
un compromiso co pavo gale
ga". Xunto a Touriño, na ala
meda de Rianxo, estaba apar
cado o autobus que os socia
listas poñen en marcha para a 
campaña de cara as eleicions 
por todos os municípios do 
país. Os socialistas apelaron 
ao tempo perdido polo gover
no do PP e a confianza traizo
ada deste partido aos seus 
votantes, para pedir un cám
bio na Xunta. 

Modernización e transforma
ción social foron os eixos dun 
discurso no que Touriño non 
dubidou, ainda que evitando 
mencionar pactos neste Dia 
da Pátria, en formular prome-

. sas eleitorais. Unha delas, 
frente aos siléncios de Manuel 
Fraga, someterse ao control 
do Parlamento. Outra, velar 
pala igualdade de direitos dos 
colectivos de emigrantes dos 
que subli~ou "ainda non teñen 
direito ao voto libre e 
segredo".-Para solventalo, o 
líder socialista comprometeu
se a criar a figura do valedor 
do emigrante. 

EdG en Bonaval 

Anxo Guerreiro e Xosé 
Manuel Pazos, de Esquerda 
de Galicia, participaron nun 
acto na mañá no Panteón 
dos Galegos Ilustres. Tras 
unha oferenda floral, realiza
ron un discurso sobre os 
máis graves problemas 
actuais do país.• 

\ 
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Os actos consistiron na leitura de· ban~os oficiais ante a presenza de viciños e auta:ridades 

Os coflcellos adiantaron á véspera as celebracións oficiais 
Os concellos, sobretodo aqueles 
nos que governan os nacionalis
tas, sumáronse ás celebracións 
do Día da Pátria con actos insti
tucionais próprios que en xeral 
adiantaronse á véspera para 
non coincidir cos que se progra
maron no ámbito nacional. 

Foron Vigo, Ferrol e Pontevedra 
as cidades nas que se produ
ciron os actos municipais máis 
importantes deste 25 de Xullo, 
ainda que noutros concellos nos 
que a alcaldía está nas mans do 
BNG, como Fene, Poio ou Vila
boa tamén tiveron lugar celebra
cións de carácter institucional .. 

No Paseo de Santa Maria de 
Pontevedra, ante o monumento 
a Castelao, tivo lugar un acto 
municipal dese concello na tar
de do 24. No mesmo, a profeso-

- ra Engrácia Vidal leu un discur
so central no que foron moi rele
vantes tanto presenza de Gaste:. 
lao nesa cidade, onde viveu par
te da sua vida, como o compro
miso da localidade co país. Ta
mén o alcalde Miguel Anxo Fer
nández Lores tomou parte no 
acto para proclamar o compro
miso dos nacionalistas para a 
"construción dunha Galiza diná
mica", ademais de reivindicar o 
"direito a existir con dignidade, a 
coñecer a nosa própria história 
e a defender a nosa língua". 

En Vigo, os actos celebráronse 
nos xardins do Pazo de Castre
los na tarde do 24 e nos mes
mos o empresário Alfonso Paz
An d rade leu un discurso no 
que lembrou que "se repasa-

O concelleii-o de Cultura de Pontevedra, Luís Bará, ante o alcalde ft\iguel Lores e a pro
fesora Engrácia Vidal. 

mos a história de España, virite 
séculos de invasións e sucesi
vas imposicións de foráneos 

xeitos de vida, non foron quen 
de asulagar a enerxia e o ím
peto rebelde deste sentimento 

: Ataques fascistas en Ferrol 

de galeguidade". No acto· ta
mén tomou a palabra o alcalde 
Lois Castrillo para confirmar o 
compromiso da cidade co país , 
e sinalar que pesca e ferroca
rril son os dous grandes retos 
da localidade. 

En Ferrol os actos tiveron lugar na 
Praza do Hino Galego en Esteiro 
e tamén se celebraron na tarde do 
24 de Xullo. Os actos nesta cida
de consistían nunha oferenda flo
ral e unha homenaxe a Fontenla 
Leal, que conta cunha estátua ne
sa praza. No discurso que pronun
ciou o alcalde Xaime Bello recla
mou unha "meditación patriótica 
para saber de que se doe a miña 

. terra, cales son as suas mágoas e 
cal é a miña obriga". 

Nas restantes cidades nas que 
o nacionalismo governa cos 
socialistas tamén houbo actos 
institucionais e en vilas nas 
que o BNG ten a alcaldía suce
deu outro tanto. Asi, en Poio, 
onde tomou parte nos actos o 
deputado do BNG no Congreso 
Francisco Rodríguez, destacou 
a entrega de bandeiras por 
parte do concello ás persoas 
que asi o solicitaron. Noutras 
localidades, como Fene, Vila
boa ou Allariz, tamén tiveron 
lugar celebracións de carácter 
oficial. O mesmo aconteceu en 
Rianxo, localidade con alcalde 
socialista, onde, como cada 
ano, Castelao -natural deste 
concello- centrou o groso dos 
actos do Dia da Pátria. • 

1 
1 contra unha libraria e a estátua de Fontenla Leal 

Na mañá do 25 de Xullo apa
rece ron pintadas fascistas 
nunha libraría de Ferrol e unha 
agresión contra. a estátua de 
Fontenla Leal en Esteiro. As 
pintadas producíronse na Li
braría Limiar, na rua Venzuela 
do Ensanche A, eran de carát
cer ultradireitista e -facéndose 
eco da campaña dalgunhas fi
guras do PP que vincula ao 
nacionalismo democrático coa 
ET A- vencellaba ao nacionalis
mo co terrorismo. De mesmo 
modo, as pintadas incluian ame
azas de morte contra os pro- . 

prietários do estabelecimento. 

Os donos da libraria apresenta
ron denúncia na Comisaria de 
Ferrol-Narón, asi como no xul
gado de garda. Non é a primei
ra. vez que este estabelecimen
to enfréntase a unha situación 
semellante, xa que no pasado 
foi incluída nunha páxina elec
trónica do grupo fascista Nuevo 
Orden, na que se acusaba á li
b rari a de apoiar economica
mente a terroristas. 

Tamén a estátua de Fontenla 

Leal, en Esteiro, foi vítima dun
ha agresión. Neste caso, na 
mañán do Dia da Pátria apare
ceu con manchas de pintura. 
Precisamente Fontenla Leal to
ra homenaxeado oficialmente 
por parte do concello na tarde 
da véspera, cando se ~elebrou 
no lugar onde está situada, a 
Praza do Hino Galego, un acto 
institucional e a colocación de 
flores diante do monumento. 
Esta circunstáncia outorga ca
rácter política á agresión, ain
da que non apareceron pinta
das que permitisen localizar 

aos autores do acto terrorista. 

Nos últimos tempos, na cidade 
do Ferrol sucédense os actos 
violentos vencellados con ele
mentos fascistas e ultradireitis
tas. Ainda que xa se produciu al
gunha detención, as autoridades 
policiais non foron quen de pór 
freo ás actividades destes gru
pos. Sábese que, ademais, nal
guns casos, rapaces que se ato
paban de vacacións na localida
de para visitar a familiares desti
nados en Ferrol, estiveron ven
cellados con actos fascistas.• 

Beiras acompañou a Galiza Nova na homenaxe a Rosalia e Castelao 

Música até o mencer para celebrar a Pátria 
Bandeiras da Pátria, gaitas e 
percusións nas escadas de 
Bonaval chamaban a partici
par na tardiña do 24 de Xullo 
na oferenda floral a Castelao 
e Rosalia de Castro que or
ganiza Galiza Nov.a. Ao reci
ta I poético seguiulle unha 
festa na Praza de Mazarelos 
que remataba poucas horas 
antes do comezo da manifes
tación convocada polo BNG. 

Por quinto ano consecutivo as 
mocidades do Bloque xunguiron 
na véspera do Dia da Pátria o 
carácter reivindicativo desta data 
coa música e a festa. Con ver
bas novas celebraron os poetas 
Rafa Villar, Lupe Gómez, Carlos 
Negro e Mari ado esta xun
tanza no Panteón de Galegos 
Ilustres á que sempre acuden 
Manuel Maria e Saleta e diferen
tes cargos públicos do BNG. 

Desta· volta Xosé Manuel Bei
ras, que non adoita comparecer 
publicamente na véspera do 25 
de Xullo, quixo acompañar as 
mocidades e lembrar as dife
rentes xeracións de xente nova 
que nutriron o nacionalismo, co
mo unha cadea através do tem
po que os "inimigos" deste paíl? 
non foron quen de romper. A 
necesidade de recuperar a me
mória, nun momento no que se 
recrudecen os ataques ao na
cionalismo, referiuse Ana Pon
tón, membro da dirección de 

Antes do concerto as mocidades do BNG organizan unha oferenda floral no Panteón de Galegos Ilustres en Bonaval. A.N.T. 

Galiza Nova e candidata ao 
Parlamento galega. 

Nun cenário diferente, case que 
a média noite, e coa Praza de 
'Maz'Eirelos ateigada de xente, 
comezou a festa. O mítin de 

Ruben Cela, secretário xeral de 
Galiza Nova e da deputada do 
BNG, Olaia Fernández Davila, 
chegou despois da actu~ción 
dos gaiteiros Xarin do lncio. 
''Ternos que loitar e gañar o no
so futuro e nas eleicións do Ou-

tono que nengun mozo nen mo
za quede calado na casa!". Con 
estas palabras animou Cela a 
mocidade nacionalista a ser 
"parte activa do cámbio" de go
verno e "motor da transforma
ción de Galiza". 

A sua chamada chegaba des
pois de explicar a necesidade 
de "rebelarse"e "invertir o rumo" 
da situación actual no pa ís. 
"Son tempos tremendamente 
complicados e especialmente 
para a mocidade. Nós non víve
mos na Galiza imaxinária , na 
Galiza virtual que alguns tratan 
de vendernos -afirmou. O noso 
mundo é o de unha Galiza sa
queda e desmantelada". 

Cela sinalou "que ao longo des
tes anos asistimos a unha nula 
política en matéria xuvenil. Vi
mos unha Consellaria de cartón 
que non soubo ou non quixo ver 
os problemas que ten a mocida
de e moito menos intentar frea
los. Que xogou á política ficción 
e de foto para portada de xor
nais. Que entendeu a política 
xuvenil como algo residual e fol
clórico. Asi está o panorama e 

. desde logo, Galiza, a este paso, 
si que estará @ punto, pero a 
ponto de morrer de asfíxia". 

Tamén Olaia Fernández Davila 
criticou a xestión do PP e insis
tí u na importáncia de que a 
mocidade se comprometa cun 
cámbio de governo. Foron 
apresentados por Xurxo Souto 
e Sofia de Labañou e o concer
to, coas actuacións de Zenzar 
e Os Cempés, durou case que 
até o mencer,~ nunha noite úni
ca que despediu a música de 
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A entrega das Medallas Galicia aos trinta e seis galardoados, na fotografia, foi o principal acto institucional do Dia de Galiza. 

Fraga cualifica o mal das vacas tolas, os temporais e 
o peche dos caladoiros marroquinas como 'azoutes da natureza' 

Un país multicor 
-0. A. EIRÉ 

Gal iza fixo un ha transición do "gris ao multicor", afirmou 
Fraga lribarne. Para o presidente da Xunta xa non existe "a 
vella Galiza sempre de negro, sumida na depresión e no 
pranto das suas desgrácias e marxinacións". Existen pro
blemas? Se existen, para Fraga ou veñen de fora ou son 
"azoutes da natureza", desgrácias que "xa están vencidas". 

Os actos institucionais do 25 de 
Xullo tiveron este ano duas navi
dades nas roldas de convidados 
e ergadores. Por unha banda 
apareceu, máis unha vez, en cir
culación unha suposta enfermida
de de Fraga lribame que impedi
ría o peche das listas eleitorais do 
PP e a posíbel preséncia de Pio 
Cabanillas nelas como sucesor do 
até de agora presidente galega. 
Pola outra, a maleza de ollar a 
concelleira do BNG en Composte
la, Encama Otero, na recovaxe da 
Oferenda ao Apóstolo, tan cam
pante co seu bastón de alcaldesa. 

O demais foi case todo repetiti-

vo. Na Oferenda apresentada 
polo alcalde santiagués, Xosé 
Bugallo, non existiu nada que 
denotase a sua condición de so
cialista, nen de progresista e 
menos de galeguista. lncidiu no 
tema de sempre, o terrorismo. O 
monotema español, ainda que, 
o mesmo dia os inquéritos ofi
ciais afirmaban que a grande 
preocupación é o paro. Na Gali
za, mália as campañas mediáti
cas, o terrorismo tampouco ten 
un lugar destacado na preocu
pación dos cidadáns. Por outra 
parte, Bugallo utilizou sempre o 
español e só se pasou ao gale
go para despedir o seu discurso. 

Monseñor Bárrio contestoulle 
moito máis posto no seu lugar. 
Porque a lgrexa Católica ten tan
ta história como afouteza en ap
ropriarse das celebracións popu
lares institucionalizándoas como 
algo seu. O arcebispo reafirmou o 
compromiso dos crentes, esque
cendo que o Estado é laico, por
que non opera como tal na Ofe
renda. Asi, demandou .un novo 
impulso evanxelizador "neste am
biente de secularización". Tamén 
afirmou que "é tempo de pensar 
en Deus, non como garante das 
nosas esperanzas, senón como 
cumpridor das su as promesas". 

Para Monseñor Bárrio todos os 
males do mundo veñen dados 
por falta de fe, chamando a to
dos a colaborar "en darlle un 
rostro humano ao noso mundo 
global". Como non podia faltar, 
arremeteu contra a manipula
ción xenética "e o desprezo con
tra a vida nacen te". • 

Elóxio á clase traballadora e aos empresários 
Tampouco o discurso do presi
dente Fraga na entrega das 
Medallas Galicia, foi novidoso. 
Fraga apóntase os éxitos dun 
xestión que converte o noso 
país nun lugar ideal e olla os 
problemas como algo alleo á 
sua condicións de máximo res
ponsabe I político. O mal das 
vacas tolas, ou os problemas 
pesqueiros, dos que falou, son 
algo que, para Fraga veñen de 
tqra, pero xa están controlados. 
(A mesma hora que Fraga pro
nunciaba estas palabras, em
presários da pesca e sindicatos 
collian o avión cara a Marrocos 
para tentar abrir as nego
ciacións pesqueiras). 

Seria por iso polo que Fraga lou
vou as "atitudes honradas e res
ponsábeis dunha maioria dos ga
legas que apostan por procurar 
traballo e por desempeñalo con 

seriedade e calidade, e tamén as 
atitudes éticas e políticas das pa
tronais e dos sindicato$, ben me
recedoras de aplausos". 

Fraga tamén explicou por que 
Caixa Galicia era merecedora 
da medalla de ouro. Citou co
mo motivos principais dous: 
que foi a entidade que come
zou o proceso de concentra
ción bancária "antes ca nin
guén na Galiza" e que cedeu 
os terreas para a construción 
.da Cidade da Cultura. 

O director xeral de Caixa Galí
cia, Xosé Luis Méndez, apro
veitou o seu discurso, no que 
daba as grácias no nome dos 
galardoados, para reafirmar o 
papel importante das caixas de 
aforros, se cadra porque sobre
voaba nestes dias unha certa 
ac duma polas emisión das 

cuotas participativas realizada 
por esta entidade. Méndez afir
mou que "somos unha caixa de 
aforras e que.remos continuar 
con esta identidade", sinalando 
"diferéncias substanciais e im
portantes cos bancos privados" 
e referíndose aos procesos ita
liano e británico onde a trans
formación das caixas levou á 
sua desaparición. 

Referiuse tamén Méndez (que 
vén de ocupar a presidéncia de 
Ence) a entrada de Caixa Galicia 
no proceso de privatización das 
empresas "baixo a perspectiva 
de participar na criación dunha 
gran trama empresarial cada vez 
máis forte e inovadora". 

Foi Méndez o gran protagonista 
do acto institucional e todos os 
conselleiros andaban á sua pro
cura para cambiar impresións. • 

ANOSATERRA 

O Constitucional anula 
unha inabilitación a Xosé Castro 
O Tribunal Constitucional anulou unha senténcia do Tribu
nal Supremo que confirmaba un fallo da Audiéncia de 
Pontevedra polo cal se inabilitaba ao ex alcalde de Ponte
areas Xosé Castro (ex PP e agora da Unión do Condado 
Paradanta) a ocupar cargos públicos durante un ano por 
un delito de impedimentos cívicos. O Constitucional consi
dera que durante o proceso xudicial producíuse un claro 
caso de indefensión. A denúncia contra Castro viña dada 
porque o presidente da Fundación Centro Cultural denun
ciara a Castro por non enviarlle unhas invitacións e impe
dir a sua entrada no consello da Fundación. Castro pode
rá continuar como concelleiro, ainda que non poderá re
tornar á alcaldia, xa que desde hai un ano está a execu
tarse unha senténcia xudicial que o inabilita como alcalde 
durante dous anos por un delito de falsidade documental. 
Polo mesmo delito tamén tora condenado a tres anos de 
cárcere, pero despois foi indultado polo Governo central.• 

A Xunta oferece traballo aos galegos 
da Arxentina na véspera eleitoral 

7 

A recén abertura a princípios de Xullo dunha oficina de 
orientación laboral da Xunta de Galiza en Buenos Aires e 
rumoroloxia non desmentida oficialmente están a levar a 
numerosos tillos de galegos na Arxentina a chamarás 

. suas portas para conquerir un posto de traballo no noso 
país. Numerosos mozos enviaron o seu currículum vitae, 
ainda que ignoran que as taxas de paro na Galiza son das 
máis altas de Europa e que a oficina non oferece traballo. 
Agora a maioria dos mozos galegos da Arxentina están 
pendentes dunha resposta, que sen dúvida chegará 
despois das eleicións de Outubro. Por suposto será o 
Partido Popular que tire rendimento eleitoral desta 
situación. Ainda asi, Fraga manten que ten grande 
respeito pola emigración.• 

•recidos dous novos casos 
de vacas loucas 
Cando o mercado da carne case atinxira a recuperación 
total, veñen de aparecer dous novos casos de vacas lou
cas, un en Castro de Rei e outro na Estrada. Oeste xeito, 
xa se elevan a 23 o número de vacas loucas aparecidas 
no noso país. Non se detectaban novos casos desde o 28 
de Marzo e as autoridades xa advertiran de que se dispa
raria a incidéncia a partir do mes de Xullo, cando come
zou de novo un plano para aplicar obrigatoriamente o test 
Prionics a todas as vacas maiores de trinta meses desti
nadas ao sacrifício. As persoas proprietárias das duas va
cas acolleron son surpresa pero con serenidade a apari
ción dos casos. No conxunto do Estado xa suman 52. • 

Novas dificuldades na autovia do Noroeste 
A autovia do Noroeste non estará concluída antes das 
eleicións do 21 de Outubro. As autoridades do Ministério 
do Fomento veñen de descobrir o que os viciños de 
Pedrafita e do Bierzo levan tempo alertando: que as 
montañas polas que discorre esta via son ine~tábeis e 
que antes de iniciar as obras conviña facer prospeccións. 
A serra da Escrita, entre os concellos berciáns de Veiga 
de Valcarce e Trabadelo -a quince quilómetros da 
fronteira administrativa coa Galiza- apresenta unha 
xeoloxia que non permite a contención da trincheira tal e 
como está deseñada, o que impede o paso da autovia. 
Fomento xa se formula a posibilidade de construir un 
viaduto para salvar a dificuldade. Ainda asi, o Ministério 
planea inaugurar os treitos próximos da Galiza o vindeiro 
Luns 30 de Agosto, mália que a quince quilómetros os 
veículos teñan que sair da autovia para trasladarse por 
estrada até máis aló de Vilafranca. + 

Apreséntase a Fundación Enclave 
para contribuir 
a desenvolver q sociedade galega 
Cun manifest9 lido polo seu presidente, António Fernán
dez Oca, o Luns 23 de Xullo apresentouse en Compos
tela a Fundación Enclave, unha entidade que aspira a 
ser un instrumento na mellara e no desenvolvimento da 
sociedade galega ~ que defende a identidade cultural 
diferenciada do noso povo frente á globalización totali
zadora. A nova fundación tamén defende a participación 
das nacións sen Estado dentro da Unión Europea a 
meio do seu autogoverno. A Fundación Encalve está re
lacionada con coa forza socialdemócrata do BNG, Es
querda Nacionalista e no acto de apresentación Fernán
dez Oca aproveitou a oportunidade para reclamar a unifi
cación entre Esquerda Nacionalista e Unidade Galega.• 
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OPtNIÓN 

SOBRE A LACTÁNCIA MATERNA 

Mália estar claramente a favor da lactáncia 
natural -teño unha filla de oito -meses á 
que ainda lle dou o peito- síntome obriga, 
da a mostrar o meu desacordo con moito 
do dito pola asociación pro,lactáncia ma, 
tema Mámoa, nun artigo pJJblicado por es, 
te xomal no número 995. 

En prirneiro lugar resulta óbvio que non é 
viábel unha lactáncia natural até os dous 
anos, nun sistema de vida tan pouco natu, 
ral. As nais estarnos suxeitas a un horário e 
non vivemos en África, onde se eode ir co 
cativo pendurado a todas partes. E verdade 
que se lle pode dar o peito a unha criatura 
en calquér sítio, de feito eu fíxeno a pesar 
de que non sernpre está ben visto. Pero to, 
dos sabernos que non podemos entrar cun 
lactante no cine, nunha conferéncia, nun, 
ha clase, nun exame da UNED ou na bi, 
blioteca. T emos as nais que renunciar a to, 
do isto rnentres amamantamos? 

Certo tamén que se pode extraer o leite. Pe, 
ro, en realidade, isto ainda resulta rnáis es, 
tresante. Eu pasei semanas enteiras sacando 
leite e o que quitaba en catro días, ainda 
tendo leite abando, só me daba para unha 
toma. Co cal o único momento que tiña Pª' 
ra ler ou simplemente para me dar unha du, 
cha pasábao ocupada, munguíndorne no 
cuarto. Tampouco se trata dun problema de 
técnica e ademáis, polo menos a mín, o que 
menos me apetecía era: asistir a un curso de 
extracción láctea, porque o que realmente 
necesitaba eu era un momento para estar 
soa e poder ir recuperando pouco a pouco a 
vida, incorporando nela a miña filia. Utili
zar o pouco tempo libre en cursos posparto 
e en reunións con outras nais pode axudar a 
centrar as nasas vidas excesivamente nos 
pequenos, esquecendo outras formas de rea, 
lización persoal, co cal unha corre o risco de 
acab,ar, cando os fillos medren, frustrada, tal 
como lle aconteceu a moitas das nosas nais 
e avoas. O cal, dito de paso, tampouco re, 
sulta san para os pequenos. 

Logo está o problema laboral. Como incor
porarse ªº traballo en canto o nena non 
dorme toda a noite, cousa que non vai oco, 
rrer até que non tome biberóns? 

Fálase tamén no artigo da presión social. -
Pode que me engane, pero neste momento, 
de existir algun tipo de presión social, esta 
favorece á lactáncia materna. No Hospital 
Xeral de Vigo non lle deron nengun bibe, 
rón de glucosa aos acabados de nacer que 
eu coñezo. Ao contrário, nada máis nace, 
ren póñenos a mamar. Tampouco se submi, 
nistran pomadas para as fendas do pezón, 
senón que vén unha enfermeira a indicar 
cal é a postura correcta. Pero, unha vez 
máis, os médios pouco naturais son os que 
dificultan a lactáncia. As _pingas que pres
creben para contraer o útero, en certos ca
sos, poden retardar a subida do leite. E a 
min en concreto tardoume case sete dias e 
a nena non paraba de chorar porque o ca, 
lastro non lle chegaba. Sen embargo, a pre
sión por parte dalgun persoal sanitário e da 
família era tan forre que cheguei a tela 
mamando seis horas seguidas, para ao final · 
ter que darlle un biberón, porque estaba, 
mos as duas extenuadas. Dicíanme que se 
lle daba un biberón xa nunca máis ia que
rer a teta, e xa vedes, ainda mama. 

Non entendo tampuco esa presión anti-te
tinas. Unha amiga que asistía a un curso 
posparto, escandalizouse un día porque na 
casa tiñamos vários biberóns pequenos, ain
da que a miña filla se alirnentou exclusiva
mente co meu leite até os carro meses. Pero 
nós utilizabárnolos par:;t que tomase infu
sións contra os gases ou para auga. T amén 

RESPOSTA A MÁMOA-

Mal 

ANA MOSQUERA 

Ten que coller o pezón e 
a maior parte da areola. 

lle demos a chupeta desde que a aceitou, o . 
que supuxo un gran alívio para min, xa que 
puiden sair á rua. Se a rapaza choraba podía 
poñerlle a chupeta, sen necesidade de darlle 
a teta e, se cadra, coller unha <lesas mastites 
que se collen co frio (a miña filla naceu en 
Novembro e aquí ternos inverno). Desde la
go a chupeta non a fixo deixar antes o peito. 

Fíxense en que cando falo do biberón utilizo 

Ben 

A boca ben aberta 
cos beizos cara fara. 

o vínculo co bebé. Non mo crerán, .pero eu 
sentíame rnoito máis unida á miña filia can, 

· do lle daba algun biberón, porque iso era al -
go que eu podia escoller. Darlle peito, sen 
embargo parecíame unha carga. 

Contodo, quero insistir en que eu si estou a 
favor da lactáncia materna, porque, ainda 
que non teño dados, é de supoñer que as 
necesidades dun becerriño non son as mes-

mas cás dun bebé e lo, o plural. O biberón ten 
unha gran vantaxe para 
as mulleres. Grácias a 
el a responsabilidade da 
crianza pode resultar 
compartida cos pais. 
Cando empezamos cos 
biberóns, o pai empe
zou a involucrarse rnáis. 
Antes parecía que a ne-

'N ,,. on mo creran, 
xicamente debe ser o 
leite da sua nai o que 
mellar se adapta ao seu 
organismo. Do que 
non-estou a favor é de 
que isto seña levado 
até o extremo de con, 
verter a muller nunha 
escrava, porque a lac
táncia asi formulada, 
no caso de termos máis 
dun fillo, e rnentres a 
organización social 
non cámbie, exclúenos 
de calquer partici, 
pación pública, promo, 
ción profisional ou 
mesmo de escreber ar, 

na era só miña. 

No artigo fálase, por 
outra parte, de rnitolo, 
xia. Pero támén exis
ten un fato de falsida
des míticas sobre a lac
táncia. Para empezar, 
está, como <licia antes, 
a máxima de que o lac-
tante que toma un bi, 

. pero eu :sentíame 
moito máis unida 
á miña filla cando 

lle daba algun biberón, 
iso era algo que eu 

podia escoller. Darlle 
peito, sen embargo 

parecíame unha carga" 

tigos coma este. 

berón xa non quere nunca máis o peito. Lo, 
go vén esa adicada ás nais eh relación coa 
preocupación pola figura. Oise que a lactán, 
cia adelgaza, cando as nosas avoas saben 
que aumenta o apetite e algunhas mulleres 
engordarnos rnáis coa lactáncia que co pró, . 
prio embarazo. T amén se di que se fortaleze 

Será moi errado sospeitar que esta presión 
social, disfrazada de modemidade, e apoia
da desde as institucións, en favor dunha 
lactáncia exclusivamente natural, ten non 
pouco que ver co interese en que ás mulle
res retomen ao fogar, como via para redu, 
cir o desemprego? + 

. · Xosé Lois 
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ESTAC.IÓN 
XÉNOVA 

LUIS HERNÁNDEZ NAVARRO 

As mobilizacións de Xénova en contra do 
Q,8 tiveron un selo .distintivo que as dife, 
rendaron doutras xomadas de protesta. 
A primeira característica pola que a esta, 
ción Xénova se diferenciou das ·protestas 
realizadas no marco do ciclo de Seattle foi 
a amplitude da converxéncia que logrou 
artellar. No pasado formáronse amplas co
alicións de organizacións usualmente en, 
frontadas entre si, pero nengunha tivo la 
amplitude e coesión que alcaruou Genoa 
Social Farum (GSF). A pesar dos intentos 
govemamentais por dividir os participan
tes entre bons y maos, violemos e pacífi
cos, os seus integrantes mantiveron a uni, 
dade en todo momento e compartiron li, 
ñas de acción como o da desobediéncia 
civil e o paso á zona vermella. 

No centro do discurso e a prática de moi, 
tos manifestantes colocouse a idea da de, 
sobediéncia civil, coma un terceiro cami, 
ño entre a violencia insurrecional e o par
lamentarismo de vello cuño. T rátase dun
ha acción ~mparentada tanto co movi
rnento polos direitos civis de Martin Lut
her King como coa insubmisión cara ao 
servizo militar. Non é a primeira vez que 
isto sucede, pero moi probabelmente é a 
ocasión na que este instrumento de loita 
tivo maior capacidade de convocatória. 

En Xénova se construiuse unha ponte en
tre vellos e novos movimentos sociais. 
Distintas xeracións de loitadores que non 
coincidiran na acción até agora. Pais e fi, 
llos, en ocasións en tomo á radicalidade 
da loita, a cultura e os valores, encontrá
ronse nunha plataforma de loita comun. 

Na construción <lestes vínculos interxera
cionais e intraorganizacións tivo partici
pación destacada a clase obreira e unha 
parte das suas organizacións sindicais. An
que as grandes centrais se abstiveron d 
incorporarse ás protestas, importantes e, 
deracións como a de metalúrxicos da 
FIOM, organizacións gremiais de base e 
traballadores no individual desempeñaron 
un papel relevante nas xomadas de loita 
Non sucedeu o mesmo noutras citas con, 
tra a mundialización, onde a incorpora
ción de grupos de obreiros foi limitada, en 
relación con outras organizacións sociais. 

As mobilizacións de Xénova tiveron un 
ton claramente propositivo. Non foron só 
parte dun ciclo de loitas en contra da glo
ba liza.ción, senón que insistiron en 
apresentarse corno un paso máis na co~ 
trución dun mundo distinto. Ante a libre 
circulación de capitais os manifestantes 
insistiron na necesidade de globalizar a 
loita polos direitos universais e o libre 
tránsito dos seres humanos. Nese sentido 
é moi importante a influéncia que cobrou 
o Foro de Porto Alegre nestas correntes. 

As protestas acompañáronse dun novi, 
doso esforzo por analizar a loita, caracte
rizar os inimigos aos que se enfronta e 
conceptualizar o novo momento que 
atravesa. As reflexións de Ignacio Ramo
net, Samir Amín, Antonio Negri, James 
Petras, Giovanni Arrigui, lnmanuel Wa
llestein, Noam Chomsky, Naomi Klein, 
J eremrny Rifkin e do subcomandante 
Marcos -por citar alguns pensadores- so
bre o neoliberalismo, o lmpério, a resis, 
téncia circulan con vitalidade inusitada 
entre activistas e cadros médios do movi
mento. Para quen loita por un mundo 
distinto, a estación Xénova foi, realmen
te, unha estación de esperanza. + 

Publicado no periódico mexicano 
LA )ORNADA o pasado 24 de Xullo de 2001 
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O primeiro mor e lembra 
Ramón Garcia E J pai. Non 
chegaba daquela JS tres anos 
pero se apura a mente ainda 
pode reconstruir a imaxe. O car
po xacia no velório sobre unha 
manta na aldea de Almeria na 
que naceu. O pai para Ramón é 
só un morto, non ten del ningun- -
ha lembranza en movimento. 
Non é de extrañar que este 
acontecemento saia na conver-
sa con este viciño de Campañó 
(Poio). Talvez el o situe mesmo 
no início do que chama as suas 
"desgrácias", xusto a primeira 
das moitas martes que ia pre
senciar ao longo da sua vida. A 
primeira e tan temprana. 

Buscamos a Rarr '3arcia para 
que relate a sué 'riéncia no 
campo de cor ación de 
Mauthausen (AL , do que é 
un dos últimos suorevivintes. 
Gústalle falar e non aforra esfor
zos a primeira hora da mañá pa
ra dar publicidade a uns feitos 
históricos para os que non quere 
perdón senón xustiza e lembran
za. Coida que as novas xera
cións teñen que coñecer todo o 
que aconteceu baixo o rexime 
fascista alemán, cando a vida 
"non valia nada'', e o extermínio 
pasaba por cotiá. Ramón García 
é un home sereno. Afirma que, a 
tal altura, xa non se pon nervioso 
por nada. Sabe que o seu teste
m uño é importante e gústal le 
contribuir á denúncia daquel ho
rror, tan importante na história e 
para el un dos peores episódios 
da sua vida. Un dos peores, por
que momentos malos non faltan 
na biografia deste home que só 
se pode definir como resistente. 

A Ramón García mobilizárono en 
Barcelona para formar parte do 
exército republicano cando tiña 
21 anos e destinárono á Valén
cia, a formar parte da Brigada 
22. Participou na toma de Teru~I 
e na defensa de Barcelona. E 
quen ainda de reconstruir polo 
miudo todos os movimentos mili
tares nos que participou, ao igual 
que se fose un estratega. Fascis
ta non é na sua fala un adxecti
vo, é o substantivo empregado 
para definir ao exército de Fran
co contra o que el loitaba. O 3 de 
Febreiro de 1939 Ramón García 
pasa a fronteira para Francia coa 
primeira batalla perdida ás cos
tas. Como tantos republicanos, 
Ramón García pasa a residir en 
campos de refuxiados, onde a 
comida era escasa e o futuro in
certo. No de Argelés había colga
do un anúncio do que ia tomar 
boa nota. Oferecian postos para 
ingresar na Lexión Francesa. 
Apuntouse e aceitárono. 

Comboios 
que conducen á morte 

"Os republicanos fixeron moito 
na guerra a favor de Fráncia. 
Estiven en Arxélia e Túnez até 
que veu a guerra, Alemánia in
vadía e entón trouxéronos a 
Fráncia para facerle fronte na 
fronteira con Bélxica. Os fran
ceses non querían loitar e á fin 
Alemánia tomou todo. Vímonos 
cercados por seis divisións e 
2.000 tanques. Non tiñamos 
saida. Habia que entregar as 
armas. Leváronos e dixéronos 
que iamos pasar á zona non 
ocupada". Ramón García entra 
nun vagón de tren no que con
viven pechados corenta homes 
e oito cabalas. As portas só se 
abren na Aústria invadida polo 
exército nazi. "Engañárannos". 

A antesala de Mauthausen foi 
un campo de prisioneiros onde 
pasa seis meses traballando vi-

·-~ · GALIZA -
ANOSATERBA 

Ramón Garcia 

'Mauthausen, 
Deus no ceo e Hitler na terra' 

-0- CARME VIDAL 

O 6 DE MAIO DE 1945 IA SOL. RAMÓN GARCIA CONSERVA, CASE SESENTA ANOS DESPOIS, A LUZ COA QUE 

AMENCEU AQUELA XORNADA. DEIXABA DE SER PRISIONEIRO NOS CAMPOS DE CONCENTRACIÓN NAZIS E 

PUÑA FIN Á ETAPA MÁIS DURA DA SUA VIDA. CON 86 A HISTÓRIA ESTÁ FIXADA NA SUA MEMÓRIA CUNHA 

PRECISIÓN QUE ASOMBRA. MILITAR REPUBLICANO, EXILADO, MEMBRO DA LEXIÓN FRANCESA, PRISIO

NEIRO EN CAMPOS DE CONCENTRACIQN E EMIGRANTE. A HISTÓRIA PASA FACTURA NA SUA BIOGRAFIA, A 

VIDA DUN SOBREVIVINTE QUE EL RESUME COMO UN PASO "DE DESGRACIA EN DESGRACIA". 

xlado por aler'náns. Outro tren 
conduciríao a comezos de 1942 
ao que ia ser o destino máis 
cruel, o campo de Mauthausen 
onde chega de noite, recibido a 
puntapés palas SS. A alambra
da é a primeira fotografia que 
lembra do recibimento. A banda 
sonora non era menos espiñen
ta: "Aqui viñeron a traballar e 
obedecer. Quen non o faga asi 

regará o chan co seu próprio 
sangue". 

E non era unha frase metafóri
ca. Os tornos crematórios lem
braban aos prisioneiros nos vin
te barracóns que a morte estaba 
ben cerca. De duascentas a 
trescentas persoas vivian amo
readas en cada estáncia. Con
seguir resistir aquilo era case 

A.N.T. 

unha miragre e Ramón, mália 
todo, repite a cada pouco que el 
tivo sorte por continuar con vida. 
Pero a boaventura non o acom
pañou no reparto dos destinos. 
Tocoulle a canteira, un dos máis 
duros no que a xornada era 
imensa e remataba.subindo 187 
escalóns acarretando ao lombo 
unha grande pedra que ia for
mar parte dos muros do campo. 
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En presente, 
para non esquecer 

Leva Ramón a falar da sua vida 
por volta de media hora e cando 
chega a Mauthausen os verbos 
comezan a conxugarse en pre
sente. Como se a história estive
se ainda máis viva. "A comida é 
un desastre. Pola mañá un pou
co de auga con achicória e sa
carina e con iso traballas até 
meio dia. Despois danche un 
prato de auga con catro espina
cas ou nabos que chega até a 
noite cando recibes auga con 
manteiga e un pan para catro". 

Porque a vida dos prisioneiros de 
Mauthausen non valia nada. "To
dos os días morren cincuenta ou 
cen e até máis, asasinados, de 
castigo, e_nfermidade ou fame. To
dos queremos resistir e fuximos de 
ir á enfermeria porque ali separan 
á dereita e á esquerda, os que en
tran no furgón non volven nunca e 
os que volven pasan ao b!oque 
con meia ración de comida. E algo 
incríbel. Din co seu fanatismo: 
Deus no ceo e Hitler na temí', con
ta Ramón para pasar a relatar as 
maiores atrocidades que viviu no 
campo. Comeza tarareando unha 
festeira e popular música de sons 
tiroleses. Era a que en Mauthau
sen tocaban para acompañar ás 
execucións públicas. Seis presos 
subían a un palco de madeira. Ca
da un ia introducindo a -corda no 
pescozo do que tiña a sua beira. Á 
fin o último colocábase el mesmo 
a soga. A música soaba cando to
dos caian aforcados. Lembra ta
mén como, con ansia de humi
llalas, os SS abrigaban a máis de 
duas mil persoas a facer o salto de 
rá no pátio do campo. E para falar 
con Ramón García hai que berrar 
máis do habitual porque, como el 
explica, a xordeira dun ouvido é ta
mén herdanza dunha malleira que 
recibiu en Mauthausen. 

Foron máis de tres anos os que 
viviu nos campos de concentra
ción alemáns. Pasou do central 
austriaco a outros dependentes 
del nos que fixo caixas para unha 
fábrica de tecido, bombas ou pla
taformas de madeira para con
servar as patacas baixo terra. Es
ta foi a tarefa que lembra con 
máis agrado. Daquela conseguía 
bulrar á fame metendo patacas 
baixo a roupa. Como non tiñan 
lume para as asar, Ramón Gar
cía facia un troque cos seus com
pañeiros albaneis e xuntaban as 
patacas e máis a cal viva. Cun 
pouco de auga as patacas fer
vian e se convertían no mellor ali
mento de· todo o seu cautivério. 

la sol o 6 de Maio de 1945. Os 
presos viron como os alemáns de
saparecían do campo. Antes inten
taran sen éxito dinamitalos nun tu
ne! próximo, co fin de que non 
quedara testemuño daquel lugar 
de extermínio. Entraron os ameri
canos no campo e púñase fin a 
unha etapa que ainda polas noites 
lle volve á memória a este viciño 
de Poio. Despois dunha convale
céncia de seis meses, Ramón 
Garcia pasou un tempo na Franza 
até que decidiu marchar para Bue
nos Aires, co medo de ter que par
ticipar en calquer outra guerra. Na 
capital arxentina é onde casa cun
ha galega que morreria pouco 
despois de cancro. Ramón casa 
de novo cunha irmá da primeira 
muller que sofrena a mesma enfer
midade e que, antes de morrer, lle 
pide que marche coas duas tillas 
para Campañó. Desde antón vive 
na Galiza este almeriense que gar
da na fala o sotaque andaluz mes
turado co bonaerense e que consi
dera que tamén labor seu é talar 
do horror do que é supervivinte. • 

,,. 
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Cúmprense dez meses de protestas semanais · 
contra as minicentrais hidroeléctricas 

'A Xunta xestiona os rios 
como obras de fontaneria' 

Xoán Louzao 
~ PAULA BERGANTIROS 

Comezaron hai dez meses e nunca pensaron 
chegar tan lonxe. A Praza de Gallza en Com
postela convértese cada Sábado no cenário 
desde o que a Coordenadora Galega pala 
Defensa dos Ríos denúncia as negativas 
consecuéncias que acarrea a construción 

masiva e indiscriminada de minicentrais e enco
ros. Hal 300 proxectos pendentes pero Xoán 
Louzao, o seu secretário, é optimista. Di que a 
Xunta sabe que o tempo xoga na sua contra 
porque a sociedade galega é, a cada paso, máis 
belixerante coa actual política hidroeléctrica. 

A Coordenadora Galega pola 
Defensa dos Ríos é unha en
crucillada na que conviven en
tidades d·e moi diferente tipo. 
Desde asociacións de· viciños, 
até colectivos· de· p~scadores, 
clubes deportivos ou empresas 
de ·turismo activo, sindicatos e 
asociacións ecoloxistas. Úne
os a sua oposición aos proxec
tos cos que a Administración 
vai permitir represar os nasos 
rios en favor das empresas 
eléctricas. Xoán Louzao é un 
deses pescadores. O rio no 
que gosta de pasar o tempo 
coa caña, o Ulla, está amea
zado polo construción de oito 
minicentrais. 

"As nasas concentracións ser
ven para seguir unidos e man
ter a chama encendida, con
vencer á xente de que este é 
un problema que sobrepasa o 
ámbito local. Loitar contra a 
Administración non é doado 
pero hai que pór de manifesto 
os efeitos que provocan este ti
po de obras", comenta Louzao. 
A enerxia hidraúlica é verde, 
renovábel e promociónase con 
grandes investimentos euro
peus e da própria Xunta, pero 
a sua produción, igual que 
acontece coa eólica, no noso 
país, non supuxo a redución 
das contaminantes ou a desa
parición da central térmica das 
Pontes. 

que producen estas minicen
trais". 

O engano da minicentral 

Minicentral é unha espécie de 
diminutivo, non asusta. Non é 
o mesmo dicer minicentral, que 
grande encero. Sen embargo, 
os seus efectos, segundo ex
plica Xoán Louzao poden ser 
moi semellantes. "Hoxe non se 
tan grandes encoros porque 
desde o ponto de vista ambien
tal non son xustificábeis. Fála
se de minicentrais, que é un 

, termo enganoso. Colocar nun 
rio de cinco metros de ancho, 
un muro da mesma altura pro
voca os mesmos efeitos que 
unha gran presa no Miño, rom
pe o seu sistema. O problema 
é que a Administración xestio
na as concas como se foran 
obras de fontanería". 

27 DE XULLO DE 2001 

A.N.T. 

"A Coordenadora nace como 
unha necesidade hai aproxima
damente dous anos, cando non 
cesaban de aparecer novas pro
xectos de presas. Nórmalmente 
a sua ubicación está prevista en 
zonas rurais poueo povoadas e 
oporse a elas non é doado. O 
obxectivo principal era organi
zarnos e intercambiar informa
ción para tentar frealas", expli
ca. Despois de case dez anos 
de certa parálise en política hi
droeléctrica e cos viciños dos 
concellos de Cuntis, Caldas e 
Maraña enfrentándose a cons
trución dun encaro no Úmia, a 
Xunta iniciaba unha nova ofen
siva. O resultado é que na ac
tualidade está prevista a instala
ción de 300 minicentrais, o que 
suporia que, dos rios galegas, 
só o Sor, nos _Aneares, salvaría 
a sua canle. 

"A Xunta sabe que a sua políti
ca hidroeléctrica ten data de 
caducidade, porque a oposi
ción social ás presas cada vez 
é maior. Exportamos máis da 
terceira parte do que se produ
ce, soportamos os seus impac
tos, o deterioro do ecosistema 
e a destrución dos ríos, e nen 
sequer ternos un subministro 
eléctrico adecuado ás nasas 
necesidades. A xente decátase 
de que a construción dunha mi
nicentral non supón benefício 
económico algun. A produción 
irá para a Rede xeral e parte 
perderase polo camiño". Faise 
necesário, segundo explica Xo
án Louzao, como representan
te da Coordenadora, un cám
bio cara unha política que free 
o despilfarro "que permitira afo
rrar moita máis enerxia que a 

Pero as presas non só son de 
cinco metros. Algunhas poden 
ter até un ha poténcia de 1 O 
megawátios e a altura dalguns 
dos proxectos supera os 20 
metros, ou o que é o mesmo 
un edifício de sete andares. 
Louzao lembra que máis de 
cincuenta profesores da Uni
versidade de Santiago teñen 
denunciado os danos que re
presentan as minicentrais e so
licitado unha moratória á sua 
construción. "Nos nosos ríos xa 
ternos ao redor de 40 grandes 
encaros e non hai só un que 
cumpra a lexislación, non te
ñen escalas para que as espé-

cies migratorias poidan remon
tar o río, por exemplo. Que ga
rantías ternos de que os que se 
construan a vaian a cumprir?", 
pergúntase. 

rios nos que ten previsto insta
lar máis de cinco encaros, co
mo o Lérez ou o Ulla" comenta 
Louzao que tamén engade co
mo outra das contradicións do 
Executívo, "que a política hi
draú lica dependa en última 
instáncia das decisións da 
Consellaria de Obras Publicas, 
a do cemento, e non da de 
Meio Ambiente".+ 

Os días que a Xunta celebra consello, o axu
da de cámara do Presidente dispón, á parte 
das gravaras azuis, unha dose extraordinária 
de "sales de froitas" no almorzo, non só para 
o alívio do inquilino de Roxos, senón tamén 
polas salutíferas consecuéncias que ten para 
os conselleiros evitar as arduras presiden
ciais. Así, desaparecidas esas molestas con
tinxéncias pode a Sua Exceléncia entregar
se con arroubo a ir dando paso aos sucesivos 
expedientes e reparando nas notas de prensa 
que lle fomecen. Pero o outro dia debeu-se
lle ir a man ao dilixente fámulo na adminis
tración do tónico estomacal e o Excmo. apa
receu un tanto eufórico e rebuldeiro na sua 
comparecéncia perante os médios, até o 
ponto de substituir o habitual tantán por en
xeñosas referéncias musicais. Á conta das 
corenta medidas urxentes de governo para 
os cen primeiros dias apresentadas polo 
Sr.Beiras, calificou-no de Hércules de zar
zuela. Uns dias antes, o responsábel de co
municación da formación nacionalista suxe
riu a quen isto escrebe a posibilidade de dis
tribuir personaxes e papeis dunha determi
nada ópera entre as figuras sobranceiras que 
nos governan, idea tentadora certamente, 

As obras hidraúlicas teñen 
provocado que o salmón sexa 
un espécie en perigo de extin
ción. "A Xunta gasta miles de 
míllóns no repovoamento de 

INNERE STIMME 
lo; o director incorporaria necesariamente 
logo do seu nome as siglas A.M.F.G. , talco
mo na sonada novela de Pérez de Ayala, se 
ben que substituindo o D do lema da Com
pañia de Xesus polo F como o avisado leitor 
terá observado; só así se evitará a zúnia do 
Presidente en dirixir e protagonizar. Entre 
as personaxes haberia que incorporar o con
selleiro Cuiña como o Duque de Mantua do 
Rigoletto verdiano, e á conselleira Besteiro 
como a raiña da noite de A frauta má.xica; o 
titular de Sanidade interpretaría a Dulcara
ma, o médico ambulante de L' Elisir d' Ama
re, e o de Xustiza e Interior, que vai de barí
tono, seria o Barón Scarpia de Tosca. Non 
se precisaria argumento: abondaria cunha 
série de árias laudatórias escolmadas polo 
conselleiro Pita que apareceria vestido de 
tiraboleiro. Naturalmente o "atrezzo" corre
ría da conta do alcalde da Coruña que hai 
ben poucos dias nos ilustrou cun documen
tado traballo sobre o sombreiro, á parte do 
orixinal deseño que loce a guarda de gala da 
policia municipal. A promoción estaría a 
cargo dun verdadeiro experto. o conselleiro 
Pérez Varela, manager da cantante galega 

A CORTE. DO FARAÓN 
' ~DUARDO GUTIÉRREZ 

ainda que resulte agora un tantó turbadá po
la referéncia presidencial á zarzuela, .el.do 
mais atinado para compor un retábulo go
vemamental, pero mais afastado das nosas 
afeizóns. Ben é certo que tamén está a ope
reta, modalidade sen dúbida mais próxima 
ao talante e até á fasquia do xefe do executi
vo e non hai mais ca reparar nesa espécie de 
trasunto dun figurín que campa como retra
to no Pazo de Raxoi e que reflecte un rotun,
do Fraga adobiado. co chamado "traxe rexio
nal de gala", ao xeito dos usos típicos da Ba
viera onde constitue unha das indumentá
rias de etiqueta, idea que acariñou no seu 
momenfó o Sr.Presidente ao se facer retratar 
desta guisa. Foi unha verdadeira mágoa que 
non teimase nela en troques de se deixar le
var pola opinión de catro bulrentos. Non 

me digan que non conformarian un conxun
to de feliz recordación contemplar así ata
viados aos conselleiros Pita, Diz, Pérez e 
Besteiro, mesmo sen o complemento de gai
ta, caixa, bombo e pandeireta. 

E, xa que nos convida a ocorréncia de 
O.Manuel, compoñamos a zarzuela ou a 
opereta utilizando a técnica do "collage", is
to é, tirando préstamos de aquí e de acolá. 
Para o título dubidamos entre A corte de Fa
raón e Unha vú1a polo Zar, co permiso, res- . 
pectivamente de Lleó e Glinka. Ben pode
ria ser a primeita e empregar a segunda non 
como título da obertura, que iso está muí 
visto, senón como epítome coral, sobretodo 
se a estrea é en Outubro. O protagonista 
non pode ser outro mais có aludido no títu- Carmiña Burana. + -· -, 
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Aznar reuníuse cos líderes do seu partido na Gali:z:a. Na fotografia saúda a Xosé Luís lravedra á sua chegada a Compastela. 

Aznar arremete contra o BNG na sua visita a Galiza 

O PP busca 
a 'guerra' co nacionalismo 
-0- A. EIRÉ 

ET A é a disculpa en Euskadi, pero na Galiza non existe violéncia. 
Ainda asi, o PP deseñou a mesma campaña eleitoral para criminali
zar o nacionalismo, neste caso o BNG. As declaracións de Aznar na 
sua recente visita, cualificadas, por Pérez Touriño como a "procura 
da guerra co nacionalismo", reafirman o decome(limento de Fraga. 

Ecoaban ainda as soflamas de 
Fraga lribarne agoirarido miles 
de mortos en Euskadi e louvan
do a Stalin por ter eliminado os 
anarquistas, cando chegou José 
Maria Aznar de visita-lóstrego 
ás suas posesións galaicas. O 
presidente do Governo español, 
despois de percorrer a paso de 
can a nosa xeografia, con Fraga 
sinalándolle os seus poderes co 
caxato, sentou ante as cámaras 
da TVG e deixou a sua mensa
xe: "o nacionalismo non só é un
ha proposta de futuro equivoca
da, senón rechazábel". 

"Rechazar", esa .é a palabra 
clave do discurso de Aznar, da 
sua filosofia política e do que 
vai ser a campaña eleitoral ga
lega. Aznar rechaza o naciona
lismo per se, "porque é un pro
blema histórico" e "neste mun
do globalizado, non poden 
existir propostas nacionalistas". 
E, nesta idea demonizadora, 
arremetou contra o BNG. Non 
só o in'validou como aposta de 
futuro, o que seria lóxico na 
sua visita de eminente calado 
eleitoral, senón que tentou, 
máis unha vez, criminalizalo, 
relacionándoo "con organiza
cións terroristas'', por entender
se co partido gañador dos últi
mos comicios. Aznar deixou 
claro que o nacionalismo é 
mao porque pon en cuestión a 
sua idea de España. 

Estas declaracións do presi
dente do Governo español le
varon ao candidato socialista, 
Pérez Touriño, a afirmar que 
Aznar veu a Galiza "co afán de 
procurar a guerra co naéiona-

lismo". Touriño denunciou a 
política de Aznar de "alarmar e 
criar divisíóns, nunha atitude 
que non é própria dun presi
dente do Governo nen dun po
lítico responsábel". 

O BNG, pola sua parte, denun
ciou que Aznar refrendou na 
sua visita que pretende impoñer 
na Galiza a "mesma estratéxia 
de guerra que no País Basco", 
recordándolle os resultados, 
contrários aos agardados, que 
acadou en Maio". 

O BNG considera que a viaxe 
de Aznar a Galiza, en teoría ins
titucional, supuxo unha "clara e 
intolerábel intromisión na poi íti
ca galega". Os nacionalistas 
mostraron a sua esperanza de 
que "o sentidiño dos galegos le
ve a que a política sectária do 
PP non teña acollida no eleitora
do galega". Asemade, o BNG 
criticou a ''total falta de respeito 
poi as regras democráticas", bo
tándolle na cara a "política sec
tária" que pratica Aznar. 

Liquidar os anarquistas 

José María Aznar, de randón, 
apoiou co seu discurso o reali
zado por Fraga o 19 de Xullo 
en Sanxenxo, ante os mozos 
de Nuevas Generaciones. 1 n
tervención que cousara bada
ladas en sectores do partido, 
sobretodo en Madrid. 

Fraga non só condenou os na
cionalistas, senón tamén os 
socialistas e, xa en faena, co
mezou a disparar dialectica7 
mente contra todo o que se 

move na poi ítica afastada dos 
seus posicionamentos, que ca
miñan cara ao seu próprio pa
sado. Asi, "os anarquistas rea
parecen por todas partes con
tra a globalización e contra cal
quer idea da arde". Chegado a 
este momento, esquéceo o dis
curso por escrito e voltándose 
máis novo, Fraga afirmou que 
"o único bon que fixo Stalin foi 
liquidar os anarquistas". 

Tamén recordou o Maio do 68 
"empapado das ideas socialis
tas do materialismo dialéctico, 
que provocou a destrución dos 
valores tradicionais". Pois Fra
ga teima co socialismo porque 
"ainda que os socialistas foron 
deixando todo o que tiñan de 
socialistas polo camiño e dis
frazándose, ainda andan por aí 
as pantasmas". Asi, pediulle ao 
PSOE que mudase de nome 
porque "o socialismo segue a 
ser perigoso". 

Pero o grande inimigo P,ara Fra
ga é o nacionalismo. E o cau
sante da desorde existente nos 
Balcáns e do tribalismo africano. 
Fraga prometulles aos novas de 
Nuevas Generaciones que non 
vai deixar que "se estropee este 
país nen se rache en mil peda
zos. Non irnos deixar que se fa
ga, de nengunha das maneiras". 
Fraga ten a fórmula, proposta 
moitas veces, desde que era Mi
nistro da Governación en 1976, 
a intervención do Exército se fai 
falta, comezando, claro está, 
por Euskadi. Fraga agoirou que 
a "aplicación insensata da idea 
de autodeterminación sobera
nista suporia só nos primeiros 
días a marte de miles de bascas 
non nacionalistas que hoxe non 
están suficientemente defendi
dos por lbarretxe". 

Un dia despois, Galiza recorda
ba os 65 anos do "levantamento 
nacional".+ 

Os 
intelectuais e 
a revolución 

Sae, en EL PAÍS do Martes 17 
de Xullo, o escritor Manuel 
V ázquez Montalbán en defensa 
do papel que xogan os intelec, 
ruais en apoio de movimentos 
que moitas veces non fan máis 
que reclamar algo que Montal, 
bán define como " perfeitamen, 
te chamábel democrácia 
formal" e faino ante as críticas 
de "ex esquerdistas ainda trau, 
matizados polas suas deixazóns 
ou de neolíberais desorientados 
que van á procura de neorrevo, 
lucionários para non perder en, 
teireza e mesmo identidade". 

A reflexión vén ao caso porque 
V ázquez Montalbán recebiu 
críticas por ter acompañado aos 
zapatistas na sua entrada en 
México, Distrito Federal. As 
críticas veñen de "vixilantes 
intelectuais da ética persoal e 
colectiva, tan sensíbeis ás inxe, 
réncias dos desocupados 
diletantes estranxeiros, [que] 
non extremaron demasiado as 
suas preocupacións nen polos 
perdedores de México nen po, 
los perdedores noutro lugar da 
terra que non fose Iugoslávia e 
[que] consideran que a tortura, 
os desaparecidos ou os executa, 
dos polos paramilitares forman 
parte do folclor mestizo". 

Frente a esa análise, o escritor 
lembra que o zapatismo forma 
parte da "recén nada dialécti, 
ca entre globalizadores e glo, 
balizados". "Estes novos 
inimigos do sistema están a 
salvo do paráguas antimísis de 
Bush e mesmo da programada 
cerimónia da confusión 
mediática ou da comuñón en, 
tre os santos ex marxistas e os 
sectários profetas neoliberaiS. 
Esta vez eses subversivos non 
están educados en Moscova, 
senón polas quebras de todo 
tipo ,que exibe a nova orde so, 
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cial e internacional. Camara, 
das, ex camaradas, asumamos 
dunha vez por todas que exis, 
ten as contradicións internas 
do capitalismo, ainda que se 
cadra deberiamos chamalas 
doutro xeito para non ofender 
ao sonsonete único".+ 

A trégua de ETA 
O veterano dirixente de Herri 
Batasuna, Ion Idígoras, nunha 
entrevista na revista basca Hn.
KA, amosa unha grande ampli, 
tude de miras e capacidade críti, 
ca cando analisa a realidade no 
seu país, ao tempo que manifes, 
ta que preferiria que ET A tivese 
mantido a trégua. "A trégua foi 
a consecuéncia dun acordo. 

, ET A, no seu momento, maní, 
festouse disposta a retirarse do 
primeiro plano da cena política. 
O que podia pedir ao mundo 
abertzale eran garantías de que 
as posicións de fundo de Lizarra 
non ian quedar en papel molla, 
do. Creo que aquela decisión foi 
un grande acerto por parte de 
ET A Ao meu modo de ver, o 
que foi un erro foi a rotura da 
trégua. Persoalmente penso que, 
a pesar de que o PNV non cum, 
priu, na prática, en grande parte 
o asinado en Lizarra,Garazi, eu 
particularmente creo que ET A 
podia e debía ter mantido a tré, 
gua, que se tiña que ter prolon, 
gado e agardar a ver se o PNV 
era quen de reconducir a situa, 
ción. E isto teria colocado á es, 
querda abertzale nunha 
situación moito máis favorábel 
para liderar o proceso de 
cámbios en curso". 

No que atinxe a outros erros, 
Idigoras considera que "as con, 
versas de Alxer, rompéronse, 
en parte polo menos, por culpa 
dos erros da esquerda abertzale 
de querer protagonizar moi en 
exclusiva a negociación sen 
deixar sítio a outras forzas, á 
maioria social basca, especial, 
mente ao PNV". 

Por último, no que atinxe ao 
papel do PSOE, o histórico di, 
rixente nacionalista considera 
"que a particupación do PSOE 
na resolución do conflito é fun, 
damental. A mifia esperanza 
radica en que nas vindeiras 
eleicións xerais, a posición do 
PSOE no conxunto do Estado 
se forzaleza e isto lle permita 
gafiar autonomia en relación 
co PP. E é que a participación 
dos socialistas non é somentes 
importante nas Bascongadas; é 
o, e moito, en N afarroa e, 
tamén, no conxunto do Estado 
e en Europa".• 

RICKY MARTIR / VIENTO SUR 
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É hábitat dunha esPécie protexida como o falcón peregrino e en xeral de todo tipo de fauna vertebrada 

Un parque eólico ameaza o emblemático monte do Testeiro 
-0- H.V. 

Un proxecto de parque eólico 
no monte do Testelro, conce
llo do lríxio, ameaza esta em
plemática paraxe paisaxística 
ao inzar de veletas todo o 
cordal do sistema meriodio
nal do Macizo Central. A em
pres a promotora, Gamesa 
Energia, S.A., superou os 
obstáculos do concello e dos 
tratantes de gado pero os 
ecoloxistas seguen a lembrar 
ali aniña o falcón peregrino. 

O proxecto de Gamesa sUJ:>ón 
instalar uns sesenta aeroxenera
dores no Testeiro nun grande 
parque que se estenderá por to
da Terra de Montes e o lríxio e 
irá a desembocar ao xa existen
te no Deza. O cordal do sistema 
meriodional mudará a sua face e 
todos os cúmios estarán cheos 
de taravelas separadas entre si 
por vintecinco ou trinta metros. 

Gamesa superou un dos proble
mas iniciais pala mesma via que 
sempre empregaron.as eléctricas, 
que 'foi ameazar ~eladamente coa 
expropriación forzosa aos comu
neiros de Carballeda, que se de
dican á cria de cabalas e que ao 
apresentarse o proxecto parali
saran o parque. Posteriormente, 
ante o temor de recebir cantida
des irrisórias pala expropriación 
forzosa, admitiron chegar a un 
acorde con Gamesa para recebir 
oito millóns a cámbio dos terreos 
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e de que a eléctrica permita 
que os cabalas continuen na 
zona. Ainda asi, pecharase o 
contorno imediato dos aero
xeneradores. 

O outro obstáculo vencido 
era municipal. Gamesa 
apresentara un proxecto 
en torno aos trescentos mi
llóns de pesetas e liquidara 
ante o concello os direitos 
municipais corresponden
tes a esa cantidade. Poste
riormente, o alcalde do lrí
xio averiguou que o custo 
do proxecto ascendía a 
mil seiscentos millóns de 
pesetas, polo que parali
sou o proxecto en tanto 
Gamesa non pagaba as li
céncias polo montante to
tal do proxecto. 

Impacto ambiental e 
paisaxístico 

paisaxístico e eéolóxico ás 
veces pode ser moi grande. 
Por que non hai destes ae
roxeneradores en Castela? 
Eles precisan de enerxia e 
sempre gostaron dos mui
ños, de modo que podian 
instalalos ali". 

Superados os dous obstácu
los, xa se fixeron os primei
ros buratos para a instala

Castelao retratou o alto do Paraño e ao fundo o monte do Testeiro pola sua natureza emblemática." 
Cos aeroxeneraclores perderá ese valor. 

Unha das piores consecuén
cia da instalación destes ae
roxen·eradores é que poden 
·afectar ao hábitat do falcón 
peregrino, unha espécie pro
texida que apareceu por pri
meira vez no noso país hai 
vinte tinos precisamente no 
Testeiro, cando habia moito 
tempo que deixarp de surcar 
os nosos caos. "E un hábitat 
extraordinário para todo tipo 
de aves rapaces e en xeral 
para a fauna vertebrada -ex
plicou o presidente do Grupo 
de Acción Ecoloxista Outei
ro, Francisco Valeiras-, o 
probl~ma en si non só son 
os aeroxeneradores, que ta
mén o son polo impacto pai-
saxístico, senón as liñas de 
alta tensiónr xa hai duas, a ción das veletas e no monte, 

desde o alto do Paraño ao cimei
ra do Testeiro, trazáronse várias 
pistas, algunhas delas de até oito 
metros de ancho e con firme 
compactado. En poucos meses o 
parque será unha realidade por
que aos ecoloxistas non lles que
dou máis remédio que protestar. 
"Non caben alegacións concretas 
a cada parque eólico, senón que 
habia que facelas a tocio o Plano 

, 

Galego de Enerxia Eólica, é a for
ma que teñen de evitar que lles 
boten atrás os parques", denun
ciou o presidente· do Grupo de 
Acción Ecoloxista Outeiro, Fran
cisco Valeiras. 

O fortísimo impacto paisaxístico 
que se producirá en lugar tan 
emblematico :-límite provincial 
entre Ourense e Pontevedra e 

cun ecosistema moi típico-, le
vou Xosé Luís Diz, membro do 
Grupo de Acción Ecoloxista Ou
teiro, a manifestarse en contra 
desta instalación. "A enerxia eó
lica pode que ~exa mellor que os 
encaros e as minicentrais -dixo 
o ecoloxista-, pero hai que po
ñerlle un límite, non podemos in
zar todo o país deste tipo de ins
talacións porque o seu impacto 

DIA DE GALICIA 

'Idioma en que garulan os paxaros, 

en que falan os ánxeles aos nenas, 

en que as f antes saloucan e murmuran 

· entre as follosas árbores os ventas" 

Aires da miña terra 

Curros Enríque~ 

CONCELLO DE LUGO 
Área de Benestar Social - Concellería de Cultura-Educación 

que vai desde Lindosp a Mesón 
. do Bento e a que sae do parque". 

Valeiras considera que "hai que 
poñer límite á produción de ener
xia porque tanta central xenera
dora provoca que haxa liñas de 
transporte de electricidade por to
das partes, a Xunta aproveita to
da a terminoloxia dos ecoloxistas 
para darlle a volta de agredir 
máis ao meio ambiente".• 
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Unha delegación pesqueira galega xa visitara Bruxelas en Outubro de 1999, convidada polo deputado nacionalista Camilo Nogueira. 

Armador~s e mariñeiros critican a distribución das axudas para o despece 

O sector pesqueiro de Ribeira 
procura en Rabat o apoio froJ1te á UE 
Ao tempo que o comisário de Pesca da UE, Franz Fischler, re
partia os menos de 200 millóns de euros de axuda para o des
pece da frota de Marrocos, os armadores, mariñeiros e alcal
de de Ribeira ultimaban a sua viaxe a Marrocos para se entre
vistaren coas autoridades magrebis e procuraren unha rene
gociación con Bruxelas. Na maleta desta delegación figura 
como obx,ctivo principal convencer o ministro de Pesca nor
teafricano de que o acordo é positivo para os seus intereses. 

A comisión ribeirense que aterrou 
o pasado Mércores, 25 de Xullo, 
en Rabat, está composta polo 
presidente da Asociación de Ar
madores do palangre de Ribeira, 
Xosé Arestin, o secretário xeral 
da CIG-Mar e portavoz da Mesa 
pola Defensa do Sector Pesquei
ro, Xabier Aboi, e o alcalde de Ri
beira e presidente da Deputación 
da Coruña, Xosé Luís Torres Co
lomer. Os tres, cada un en repre
sentación dos sectores sociais 
afectados, manifestaron o seu 
desexo de que esta primeira xun
tanza sirva para cambiar a diná
mica das relacións entre a UE e 
Marrocos e para que o governo 
magrebi comprobe que existe un
ha vontade moi clara dos pesca
dores galegas para chegar a un 
acorde que permita o lucro mútuo 
através da explotación dos seus 
caladoiros. 

Para Aboi, o máis importante á 
hora de talar cos representantes 
marroquis é convencelos de que 
é. o mellor para o seu próprio 
desenvolvimento. "Nós aqui sa
bemos que a pesca ten un futu
ro espléndido, un mercado que 
outros países lles queren tirar 
aos galegas. Para o sector, é 
importantísimo seguir faenando 
porque seria ilóxico tirar pola 
borda a nosa oportunidade de 
gañar diñeiros facendo algo que 
dominamos perfectamente." 

O sindicalista ten claro que Rabat 
quere o acorde pero choca de 
fronte cunha estratéxia progra
mada adrede por Fischler. "Inte
resa que quedemos tora do pas
tel. Os países do norte saben que 
hai moito que gañar nesta loita e 
non lles importa destruír o tecido 

industrial galega con tal de avan
zar na sua cota de pesca." 

Pola sua parte, os armadores ri
beirenses que -representa Ares
tin, confian en que o encentro 
resulte positivo e que Marrocos 
manteña as portas abertas a un
ha recondución da negociación. 
"Se obtemos do ministro marro
qui un xesto de interese sobre o 
noso pedimento, a UE terá que 
dar a cara e explicar por que só 
enfocou a sua política cara ao 
despece dos barcos", comentou 
o representante da patronal. 

Colomer quere servir de ponte 
entre a Administración marroqui 
e a galega. "Ribeira non pode 
asumir o fracaso da pesca. De
bemos esgotar todos os cami
ños ,antes de permitir o despe
ce. E unha responsabilidade bá
sica que ternos cos nasos conci
dadáns", relatou. 

o reparto do cadáver 

A pesar de que denantes de sa
beren que parte dos a penas 200 
millóns de euros destinados por 
Bruxelas para o despece ia ser 
para os concellos galegas, os al
caldes do Morrazo mantiñan as 
suas reservas e anunciaban un 
rexeitamento frontal ás medidas, 
agora todo mudou. Os primeiros 
edis de Moaña e Cangas afirma
ron sentírense "moderadamente 
satisfeitos" pola distribución final. 

O alcalde cangués, Henrique 
Sotelo, queixouse de que os 
programas da UE non contem
plan a diversificación e a rein
dustrialización. "Pero sei que o 
governo central vai paliar estas 

caréncias con axudas comple
mentárias". 

Pola sua parte, o alcalde de Mo
aña, Xabier Barreiro, recoñeceu 
que o reparto das axudas é satis
factório para os intereses da co
marca. "As administracións están 
actuando dunha maneira áxil e 
habelenciosa. Estou convencido 

·de que, ademais, a Xunta de Ga
liza investirá ainda máis diñeiro 
na reconversión. Calculamos 
que haberá, en total 630 millóns 
de euros", explicou, contando 
con que desde San Gaetano se 
aprobe un investimento de máis 
de 400 millóns de euros. 

As declaracións destes dous 
alcaldes contrastan coas atitu
des de Xunta e Governo cen
tral neste asunto. Desde o pri
mei ro momento no que a UE 
falou de despece, o conselleiro 
Amáncio Landin, recoñeceu 
que seria ben difícil asumir un 
custo por parte da autonomía, 
xa que o seu orzamento está 
moi limitado. 

Mentres tanto, o ministro Mi
guel Arias Cañete, nunca admi
tiu que houbese maiores axu
das das que xa estaban anun
ciadas denantes de que Fisch
ler publicase as suas cifras. "O 
noso investimento previsto 
completa a nosa expectativa", 
afirmara naquel momento, lago 
de se confirmar que o investi
mento para o despece ia ser 
un 50 por cento menor có re
clamado desde Madrid. 

Contemplando pormenoriza
damente o proxecto de distribu
ción, parece claro que o mon
tante máis cuantioso será o des
tinado ao despece de buques e 
ao pagamento dos subsídios 
por paro forzoso até finais do 
ano, polo que parece ben aven
turado pensar que para 2002 
poden poñerse en marcha pro
gramas de reciclaxe económica 
con garantías. + 

Na liña de saída 
MANuELCAO 

Nesta altura temporal, en pleno período vacacional, xa 
están dadas as claves do que vai ser a competéncia eleí~ 
toral do 21 de outubro. As principais decisións xa están 
tomadas~ elaboración de programas, eleición e apresen~ 
tación pública dos candidatos e liñas básicas a seguir na 
contenda preeleitoral. Son as persoas o factor fundamen~ 
tal na busca do . voto popular polo que a opción por uns 
ou outros perfis nos membros das listas de cada partido 
subsume, dalgún xeito, o que cada grupo político lle ofe~ 
rece á sociedade. Parece claro que as vindeiras eleicións 
autonómicas serán as máis competidas e incertas dos úl, 
timos anos polo que os partidos han esmerarse á hora de 
faceren política. · 

Globalmente, as estratéxias partidárias resultan claras. Ao 
PP só lle vale a maioria absoluta e tentará acadala cos ar, 
gumentos típicos de todo govemo vixente, é dicir, realiza, 
cións e proxectos futuros. O seu apoio básico será o cha~ 
mado "govemo amigo" e a sua estratéxia eleitoral a denún~ 
ciado perigo dun govemo BNG,PSOE liderado por X. M. 
Beiras. Os recursos utilizados son supercoñecidos: liderato 
de M. Fraga, uso abusivo dos médios de comunicación, 
clientelismo e voto emigrante. 

O BNG, como forza maioritária da oposición, disponse a 
governar Galiza asentado na mesma equipa e deseño es, 
tratéxico, é dicir, M. Fraga é un líder nefasto para a eco~ 
nomia e o desenvolvimento político de Galiza, propostas 
alternativas apoiadas na experiéncia de governo en im, 
portantes cidades galegas e liderato político-eleitoral 
claro e forte na figura dun X. M. Beiras como presidente 
da Xunta. 

No referente ao PSdG-PSOE, existirá unha dupla estra
téxia destinada, por unha banda, a con verterse na segun
da lista máis votada e, pola outra, privar da maioria abso~ 
luta ao Partido Popular. A estratéxia eleitoral tentará 
vender a renovación do proxecto político liderado por 
X.L. Rodríguez Zapatero e E. Pérez Touriño atribuíndolle 
a M. Fraga a consideración de líder doutro tempo. Os re
cursos utilizados serán o importante aparato mediático 
estatal e, sobretodo, a implicación dos grupos de poder 
local na contenda eleitoral. Neste sentido, o movimento 
das listas para que o alcalde da Coruña se implique na 
campaña é de gran significación política. 

'Nas eleicións trátase, 
basicamente, de acadar votos e, 
para iso, cada opción política ha 

de avanzar na busca do voto 
fronteirizo, aquel que non só é un 
sumando próprio senón un voto 

menos para o adversário" 

Das decisións tomadas até agora deducimos que, por pri, 
meira vez en moitos anos, os grupos políticos da oposi~ 
ción están actuando con determinación para arrebatarlle 
a maioría absoluta ao PP. Tanto para o BNG como para 
o PSdG-PSOE, ainda que por razóns moi diferentes, non 
gañaren estas eleicións e deixarlle a maioria ao PP pode~ 
ria ter efectos multiplicadores en sentido negativo. Ade; 
mais, importa o como e por canto do resultado obtidp. E 
por iso que as estratéxias dos grupos opositores son cada 
vez máis medidas, precisas e profisionais pois a captura 
do voto indeciso, do voto que pode cambiar de preferén, 
cia é amáis difícil e decisiva. Nas eleicións trátase, basi
camente, de acadar votos e, para iso, cada opción políti
ca ha de avanzar na busca do voto fronteirizo, aquel que 
non só é un sumando próprio senón un voto menos para 
o adversário. Os cámbios nas listas do PSdG,PSOE, se 
acadan o apoio real na campaña por parte dos líderes das 
institucións locais -aquí a influencia e determinación de 
F. Vázquez será decisiva- poden resultar letais para o PP 
e se este non é capaz de neutralizalo, perderá, con total 
seguridade, a ma1oria absoluta.• 
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·os traballadores celebrarán un ha manifestación -o Sábado 28 én Compostela 

Plantel e comité de Santa Bárbara na Coruña contra 
a venda anunciada pola SEPI 
A decisión da Sociedade de Participacións lndustrials, SEPI, 
dependente do Estado, de vender a empresa de armamento 
Santa Bárbara á norte-americana General Dynamics foi mal 
acollida polo plantel da fábrica coruñesa e o seu comité de em
presa, xa que temen ~ sua desaparición ao cabo de dez anos. 

A venda implica que se centrali
zará a produción nas fábricas de 
Trúbia e Uvieu para realizar a 
montaxe definitiva en Sevilla, de 
modo que a continuidade da fá
brica da Coruña está seriamente 
comprometida -de feito, nos pla-

nos de produción só se contem
pla a fabricación de elementos 
mínimos. A adquisición, por cinco 
millóns de euros, completouse o 
25 de Xullo. O contrato implica 
que General Dynamics encargará 
á sua nova filial pedimentos por 

un valor.total de 13.800 millóns 
de pesetas, ainda que a SEPI in
siste en que os contratos serán 
de 158.000 millóns de pesetas en 
dez anos. As oontas da SEPI im
plican que o 15% dos mesrnos, é 
dicer, 23.700 millóns serán _para 
a fábrica coruñesa. 

o temor do comité de empr-esa 
da factoria coruñesa é qu~ ao 
cabo deses dez anos, peéhe a 
fábrica e General Dynamiés 

venda OS seus térreQS, !.mha &'u
C U lenta parcela no ,·centro da 
Coruña cun valor imobiliário moi 
elevado. Tanto é asi, que oito 
dos nove representantes sindi
cais no comité galego opoñense . 
á venda. Só o delegado das Co
misións Obreiras está a prol da 
venda, mentres os seis da UGT 
e os dous da CIG están en con
tra. Os 218 traballadores que 
cbmpoñen o plantel opóñense. 
No comité intercentros só se 
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opoñen a UGT e a CIG, mentres 
as CCOO están a favor. 

Contra esta venda están inter
postos sendos recursos, un deles 
diante do Tribunal Constitucional 
e o outro ante a Fiscalía Anti-co
rrupción .. No plano das mobiliza
cións, CIG e UGT chamaron a 
participar nunha manifestación a 
celebrar conxuntamente cos tra
balladores de ENCE o vindeiro 
Sábado 28 de Xullo. • 

O CENTRALISMO DAS MAIORIAS ABSOLUTAS 
SOBRE O ANTEPROXECTO DE LEI DA FORMACION PROFESIONAL 

O Governo español parece d isposto a levar ad iante a 
"Lei de Formación Profesional e das Cualifi cacións" a 
pesar da significativa oposición de todas as C omunidades 
Autónomas non governadas polo Partido Popular, tal e 
como quedou de manifesto n a discusión do Anteproxec
to no Consello Xeral da Formación Profesional, o pasado 
31 de Maio. Pero este proxecto si conta co apoio da or
ganización empresarial CEOE e máis dos sindicatos 
CCOO e UGT, polo que, unha vez máis, van ser os sin
dicatos españois máis representativos os que van deixar 
só ao PSOE ante a maioria absoluta que ostenta o parti
do governante nas duas C ámaras. 

Até agora, outras reformas educativas propugnadas desde 
o Ministerio de Educación e C iencia quedaron no tintei
ro pola carencia de apoios suficientes nun tema (educa
ción-formación) que require amplios consensos máis alá 
da maioria política existen te nun determinado momento. 
Sen embargo, no caso da Lei de Formación Profesional, 
todo está preparado para que se dea unha rápida aproba
ción á proposición guvernamental. 

Como dicia, o pasado 31 de Maio abandon aron o Pleno 
do Consello de FP, a representación de oito Comunida
des Autónomas, desde Cataluña ata Extremadura, pasan
do por Aragón, lllas Baleares, País Basco, Castilla-La 
Mancha, Andalucia e Asturies. E antes de marcharse, a 
ministra tivo que escoitar algunhas intervencións con
tundentes en defensa das competéncias autonómicas e en 
protesta polo irrespetuoso procedemento de elaboración 
do Ant proxecto, xa que non fora convocada previamen
te a Conferencia Sectorial. Tan só as representacións de 
Galicia, Navarra, Valencia e Cantabria pronunciáronse 
expresamente a prol do procedemento e do contido. 

Na CIG tamén estamos peocupados polo comido da lei e 
asi o fixemos constar no debate do CES español o dia 2 7 
de xuño, presentando varias enmendas e un voto parti
cular. Unha cousa é que o Estado, en exercicio das súas 
competencias para a ordenación do sistema educativo, 
elabore unh a lei de bases da Formación Profesional e ou
tra ben dist inta que invada competencias autonómicas, 
inten te definir totalmente a política educativa neste eido 
e remita toda a regulación a un desenvolvemento poste
rior via Real Decreto. 

En educación e formación non se parte de cero. Existen 
competencias plenas en Galicia e nas dúas Comunidades 
bascas respecto ao ensino, en todos os graos e niveis, 
modalidades e especialidades, como rezan os Esatutos de 
Autonomia. Existe unha LOGSE,. que no seu artigo 4º in
terpreta e aplica o que é normativa básica ao respecto do 
artigo 149. l. 30ª da Constitución española, de xeito que 
os contidos mínimos fixados polo Estado en nengún caso 
requerirán roáis do 55% dos horarios escolares para as Co
munidades Autónomas con língua oficial distinta do caste
llano. Existen transferencias, mesmo de centros de Forma
ción Profesional "de referencia nacional", especializados 
por sectores productivos. 

En definitiva, unha Lei de Formación Profesional debe 
contemplar todo iso, es tabelecer as bases e non intervir 
e invadir competencias que xa están a exercerse, respal
dadas por Programas de Formación Profesional elabora
dos con consensos sociais importantes nos distintos te
rritorios. N on se pode tampouco substituir, nen na ela
boración nen no desenvolvemento, a participación das 

Lu1s BURGOS 

Comunidades Autónomas pola consulta ao Consello de 
Formación Profesional. Unh::J. lóxica xurídica elemental 
determina que as relacións entre o Estado e as Comuni
dades Autónomas é unha relación de poder entre dis
tintos ámbitos políticos lexitimados pola 
Constitución, que non pode ser suplantada 
por un órgano de consulta e participación 
institucional como é o Consello de FP, do 
que forman parte, ademais das Administra
cións Públicas, outras entidades de repre
sentación social. 

Outras cuestións son tamén inquedantes, co
mo a apertura privatizadora que se prec_oniza 
para o ensino profesional, de forma que as 
empresas poidan qar formación (sen especifi
car se se trata da inicial, da ocupacional ou 
da contínua) con cargo a subvencións públi
cas ou ben o ramalazo autoritario que implica 
a previsión de que a persoa que exerza a di
rección dos Centros Integrados sexa nomea
da pola administración correspondente, en 
vez de ser escollida polo Consello Escolar 
que é o que establece a lexislación vixente 
(artigas 17 e seguintes da Lei Orgánica sobre 
a Participación , A valiación e Govemo dos 
Centros Docentes). 

Finalmente, parece que todo o mundo con
sidera positiva a consecución dun sistema 
unitario de fo rmación porfes ional que in
clúa aos tres subsistemas e que integre esta 
formación coas políticas activas de empre
go. Pois ben, isto é o que hai que facer real
mente e hai que facelo respetando as reglas 
de xogo e os Estatutos de Autonomia, de 
xeito que a formación profesional reglada, 
ocupacional e contínua sexa xa de compe-

. tencia plena da Xunta de Galicia . ¿De que 
outro xeito se vai producir a integración dos 
tres subsistemas? A lei non o aclara adrede e 
perde así a oportunidade de acabar coa ac
tual bicefalia da formación profesional. ¿Va, 
mos a seguir na actual situación onde a for
mación profesional inicial ou reglada é 
competencia exclusiva de Galicia, onde a 
'xestión da formación ocupacional e de de
terminadas políticas activas foi tamén trans
ferida, mentres se nos nega categoricamente 
a transferencia da formación contínua? 

Pois parece que sí, porque hai veces que os in
tereses creados son capaces de xustificar o irra
cional e o sinsenso. Determinadas dinámicas 
sindicais e patronais españolas explícanse en 
base a intereses comuns das suas cúpulas. Por 
iso tamén será necesario insistir unha vez máis 
en que a CIG non está a gosto na FORCEM. 
Está a disgosto pero está, porque chegou a un
ha decisión consciente e ponderada de que así 
defendia mellor a súa afiliación e á clase traba
lladora galega, tal como o aprobou a maioria 
do Consello Confederal e o último Congreso. 
Pero tamén arela e loita pola lexítima transfe
rencia a Galicia da Formación Continua e pro
pón a criación dun Instituto Galego de Forma
ción e Emprego que dea coherencia á política 

de formación profesional e remate coa situación caótica 
dalgunhas das súas modalidades.+ 

Lms BURGOS é o representante da CIG no Consello Económico e Social 
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Cinco mil 
pesetas 
de multáaun 
concelleiro 
do PPpor 
cortar 52 
carballos 

Unha multa por cortar oito 
carballos pode sup~rar as 
duascentas mil pesetas. Sábeo 
ben un viciño de Mondariz ao 
que a cons~llaria de Meio am
biente impúxolle recente
mente unha multa de 
214.000 pesetas. Pero ao con
celleiro do PP da mesma vila 
Emílio Barros Andión, a con
sellaria só lle ordenou pagar 
unha multa de cinco mil pe
setas por cortar 5 2 carballos. 
Segundo o DOG do pasado 
10 de Maio a razón da multa 
está en ter deixado as polas de 
carballo esparexidas, non en 
ter cortado as árbores. A tala, 
que tivo lugar nunha proprie
dade do concelleiro na parró
quia de Lougares, vai contra a 
lei de pesca, a de incéndios 
forestais, a de montes e a pró
pria ordenación do meio rural 
de Mondariz que abriga a soli
ci~ar licéncia municipal. 

Segundo denúncia o portavoz 
nacionalista neste concello, 
Alberte Reboreda, existe un 
trato de favor cara os conce
lleiros do PP. Explica que no 
ano 1999 outro edil popular, 
Ernesto Godoy, transladou 
sen nengun permiso un auto
bus de 60 prazas a un monte 
comunal da parróquia de Sa
baxáns. Este feito non só foi 
denunciado polos nacionalis
tas senón tarnén polo Sepro
na e os mesmos axentes fores
tais, pero non se tomou nen
gunha medida contra Godoy. 
O Valedor do Povo instou no 
pasado mes de Marzo ao con
ce llo para que ordenara ao 
edil a retirada do autobus, que 
ainda non se realizou. 

As actuacións de Emílio Ba
rros e Ernesto Godoy, leva
das a cabo por outros cida
dáns, supoñen multas que 
van das 50 mil pesetas ao 
medio millón. "A condura da 
consellaria de Meio Ambien
te evidéncia como a corrup
ción e o amiguismo guian a 
maneira de obrar e facer do 
PP'', aponta Reboreda. Os 
nacionalistas queren SJ.Ue o 
conselleiro Carlos del Alarno 
explique no Parlamento a ac
tuación do delegado provin
cial de Meio Ambiente. 
Lernbran que a Leí de Mon
tes proibe "taxativamente" a 
tala incontrolada de carba-

. lleiras para evitar a redución 
de bosque autóctono • 
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Fa/a· Ceibe insatisfeita co acordo de cooperación asinado 
entre a Junta de Castilla e a Xunta 

A língua e literatura galegas serán 
matérias optativas no Bierzo e Sanábria 
Que a nosa língua poida es
tudarse nos centros de ensi
no é unha vella reivindica
ción da comunidade galego
falante do Bierzo que ven de 
obter o seu primeiro froito. 
Através dun acordo de coo
peración, a Xunta de Galiza e 
a Junta de Castilla compro
métense a ofertar como ma
térias optativas a língua e ·li
teratura galegas nos centros 
de ensino das zonas limítro
fes coa comunidade autóno
ma. Pero o colectivo cultural 

· Fa/a Ceibe, abandeirado desta 
demanda histórica, afirma que 
o documento é insuficiente. 

"Potenciar o idioma nos territó
ri os limítrofes das províncias 
de León e Zamora, isto é, nas 
zonas do Bierzo e de Sanábria, 
nos que tamén se fala a nosa 
língua", é o obxectivo que re
colle o acordo de colaboración 
que, cunha duración de cinco 
anos, veñen de asinar a Xunta 
de Galiza e a Junta de Castilla. 
Sen embargo, os termos nos 
que se concreta non satisfan 
ao colectivo Fa/a Ceibe, para o 
cal este primeiro paso institu
cional denota "que non se quer 
aceitar o ensino bilíngüe no 
Bierzo". 

O acordo contempla como prio
ridade o estabelecimento da 
língua galega como matéria 
optativa nos centros de ensino 
non universitário. A administra
ción castelán comprométese a 
habilitar o profesorado necesá
rio e a galega a formar os do
centes e a dotar os centros de 
ensino do material didáctico 
necesário. Unha comisión mix
tá de seguimento, integrada 
polos representantes das duas 
comunidades, será encarrega
da de levar a prática o acordo. 
Entre as suas funcións -están 
as de delimitar, segun os estu
dos sociolingüísticos, a exten
sión xeográfica da área de apli
cación do convénio, concretar 
os centros e alunas afectados 
e as adaptacións curriculares. 
Tamén fixará os critérios de 
selección e de formación do 
profesorado. 

Pero o documento non . recolle a 
contia orzamentária inicial a en
gad ir polas duas administra
cións, unha das eivas das que 
se queixa Xabier Lago, coorde
nador de Fa/a Ceibe. Lago criti
ca tamén o escaso tempo que 
se vai adicar ao ensino do gale
ga en Infantil e primeiro ciclo de 
Primária, unha hora á semana. 
"Procúrase principiar polo nível 
máis baixo cando o convinte se
ría ofertar o galega na Secundá
ria, onde hai máis demanda por 
razóns óbvias, para acceder aos 
estudos universitários de Galiza 
ou opositar", di. 

O representante de Fa/a Ceibe 
explica que utilizar critérios pu
ramente lingüísticos para deli-

mitar a estensión xeográfica ta
mén é problemático. "Lembre
mos que Ponferrada está fóra 
da zona galego-falante segun 
recentes estudos filolóxicos, 
pero é nós últimos séculos o 
principal centro 

A.N .T. 

güística. A sua presidenta 
Concha Costas lamenta que 
este tipo de medidas non se 
teñan tomado antes. "Facemos 
unha valoración positiva pero 
desde logo consideramos que 

se trata dunha 
urbano comarcal 
receptor de po
voación galego
f alante p-or ra
zóns socioeco
nómicas. Este 
colectivo -enga
de- vai ser de
mandante po
tencial do ensino 
do galego para 
os seus fillos po
la afectividade 
que representa 

¡Non se quer 
aceitar 

conquista da 
presión social, 
froito do traballo 
dos diferentes 
colectivos impli
cados na defen
sa do uso da lín
g ua galega ne-

o ensino 
bilíngue 
no Bierzo" 
FALA CEIBE. 

ses territórios, 
e·specialmente 
Fa/a Ceibe", in
dica. A presiden
ta da Mesa agar-

a sua língua fa-
miliar". Asi pois, 
seg.undo Fata 
Ceibe, Ponferrada debe incluir
se no ámbito territorial de ac
tuación do ensino en · galego, 
"ainda que sexa como unha ra
zonábel excepción", mantén 
Xabier Lago. 

Na Gal'iza, o acordo tamén é 
valorado con 'moderación pala 
Mesa pola Normalización Lin-

d a que o docu
mento non fique 
en papel mollado 
e aponta que 

"oferecer estas matérias como 
optativas non garante que os 
rapages vaian a poder cursa
las. E necesário que exista un 
compromiso para a promoción 
desta medida, qu~ as adminis
tracións informen de que existe 
esta posibilidade para que os 
centros a soliciten e, por su
posto, que os respalden".• 

, . 

Exitos galegos 
en piragüismo e triatlón 

A canguesa Sónia Molanes 
conseguiu a medalla de ouro 
na categoria de 200 metros 
en K-2, no Campionato de 
Europa de piragüísmo que se 
celebrou en Milán entre o 20 
e o 22 de Xullo. Ao tempo, a 
parella formada por Alfredo 
Bea e David Mascato 
obtiveron duas medallas. A 
de prata, na categoria de 
1.000 metros en C-2, e a de 
bronce, nos 1.000 metros en 
C-2. Entretanto, na cidade 
canadense de Edmonton, 
lván Raña acabou en cuarta 
posición no Campionato do 
Mundo de triatlón. O atleta de 
Ordes culminou asi unha 
brillante participación, logo de 
obter o ouro na proba de 
acuatlón ( carreira-natación
carreira) . + 

Faros turísticos 
na Costa da Mor1e 

Durante o mes de Agosto 
abrirase ao público o faro 
do cabo Vilán, en 
Camariñas, que poderia 
albergar en breve un museu 
con histórias de naufráxios. 
Este será o primeiro faro 
que se abrirá aos turistas, 
segundo os planos da 
Asociación Neria, a 
Deputación da Coruña e a 
Autoridade Portuária, que 
asinaron un acorde para 
recuperar os edifícios cun 
custe inicial de 300 millóns 
de pesetas. Os obxectivos 
formulados converterian o 
faro de Touriñán, en Muxia, 
nun centro de património 
costeiro, o de Cee nun 
servizo de información 
sobre os castelos do 
Príncipe e do Cardenal, e o 
de Fisterra para consultas 
sobre o Camiño de 
Santiago.+ 

·A ta.xa de reclusos 
con VIH é do 13,85%, 
segundo o Govemo 

O Governo desminte os 
dados feitos públicos por 
asociacións de defensa dos 
presos referidos a que a 
porcentaxe de reclusos 
afectados polo VIH chegaria 
ao 70%. Nunha resposta ao 
deputado nacionalista Carlos 
Aymerich, o Executivo sinala 
que a cantidade de presos 
enfermos abala entre o 13% 
e o 15%, e actualmente é do 
13,85%. Sobre as 
deficiéncias no subministro 
de auga potábel do cárcere 
de Teixeiro, denunciadas 
polos internos, o Governo 
sinala que se suprimiron as 
botellas de auga mineral 
porque comezaron a 
funcionar dous pozos con 
todas as garantias para a 
saude. Contradi tamén a 
resposta do Executivo aos 
presos cando asegura que a 
calefacción funcionou todo o 
inverno, xa que estes 
denunciaron que se suprimiu 
durante semanas por falla de 
orzamento.+ 
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O Cúmio de Bonn encauza os acordes do Protocolo de Kioto 
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O mundo rebélase contra a política medioambiental dos Estados Unidos 
~ CÉSAR LORENZO GIL 

Ao final, os Estados Unidos 
quedaron sós no seu rexeita
mento ao Protocolo de Kioto 
para reducir as emisións de 
gases contaminantes á at
mosfera. Logo de difíciles de
bates na cidade alemana de 
Bonn, o resto do mundo apro
bou un acordo que encauza e 
actualiza todas as medidas 
precisas para impedir que o 
cámbio climático avance e 
acelere o quecimento da Terra. 

Os acordos tomados en Bonn 
son máis políticos ca técnicos 
pero permiten salvar o ameaza
do Protocolo de Kioto. Sobre 
as bases duns regulamentos 
xerais e concisos pero sufi
cientemente claro r; , os estados 
teñen agora a m1_,ión de ratifi
caren estas medidas. Incluso 
os grupos ecoloxistas manifes
taron a sua conformidade co 
desenvolvimento do cúmio. 

A compllicada negociación en
tre os tres grupos de países 
presentes en Alemaña conse
gui u o éxito grácias aos com
promisos dos aliados dos Esta
dos Unidos no ámbito climáti
co. A corrente liderada por 
Washington (o grupo "Pará-

Do 24 ao 26 de xullo 

Martes 24 

Os ecoloxistas temian que o exemplo dos EE UU cundise entre os países desenvolvidos •. 

guas") deixou sós os nortea
mericanos. O Canadá, o Xa
pón, Austrália, Noruega, lslán
dia e Nova Celándia estaban 
en contra de que as normas de 

Kioto fosen vinculantes no ní
vel legal, mais finalmente 
aceptaron o documento pro
posto pola Comunidade Inter-
nacional. · 

As outras duas faccións tiñan 
máis cllaros os obxectivos me
dioambientais e puxéronse ra
pidlamente de acorde entre si. 
A UE temia que a presión esta
dmmidense deixase en água 
de bacallau todo o traballo des
tes anos no intento por reme
diar o quecimento terrestre. 
Por iso se apoiou no G-77 
(grupo dos países subdesen
volvidos) e máis na China, inte
resados sobretodo en que se 
aprobasen axudas para o Ter
ceiro Mundo. 

Diñeir:o que entra e que sae 

Finalmente, o pacto de Bonn é 
un documento de 14 páxinas 
nas que se contempla o finan
ciamento do Protocolo de Kioto 
e os subsídios aos países sub
dese nvolvi dos para lle facer 
fronte ao cámbio climático e aos 
seu impacto nocivo. Especifica 
os fundos mundiais para canali
zar e xestionar esta axuda, divi
de o que lle corresponde á Con- · 
vención do Clima e ao Protocolo 
de Kioto e non especifica canti
dade nengunha de diñeiro, por 
non estaren aprobadas as can
tas definitivas. 

Ao lado das axudas están as 
sancións, o elemento máis 

complicado na sinatura. Estas 
multas por incumprimento dos 
"sócios" dalgunha das medidas 
prevista non teñen ainda ca
rácter definitivo e non se cuan
tificarán nen regularán até a 
primeira conferéncia que se or
ganice internacionalmente logo 
de entrar en vigor o acordo de 
Kioto. 

Vitória cidadá 

Os ecoloxistas sairon satisfeitos 
de Bonn. Nun comunicado con
xunto das máis importantes or
ganizacións, admitiron qu-e . era 
unha boa nova que se salvase o 
protocolo medioambiental e re
cordaron que "o cámbio climáti
co atínxelles plenamente aos ci
dadáns, polo que este acordo é 
unha vitória deles." 

Este colectivo organizara a mo
bilización cara ao cúmio baixo o 
lema dun "bote salvavidas" que 
recuperase a alma do protocolo. 
Nas suas demandas habia 
maior calado social e un com
promiso férreo coa redución de 
gases contaminantes, mais os 
líderes ecoloxistas · quixeron ser 
posibilistas e admitiron que se 
dan pasos importantes por con
ve rter o cámbio climático nun 
problema de todos.+ 
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NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA 

O estudo está baseado nas opinións dun amplo grupo de profisionais 

Un informe do Consello da Cultura 
recoñece a perda continua de falantes en língua galega 
A língua galega está a experimentar unha pereta continua de talan
tes e sofre unha falla de transmisión lnterxeraclonal. Esta é unha 
das conclusións da prlmeira sondaxe do Consello da Cultura Gale
ga que recolle as oplnlóns dun amplo grupo de proflsionals de sec
tores relacionados coa língua. cando se están a recoller os segun
dos cuestionários enviados aos participantes, a maior parte das va
loracións dan a razón ao estudo do Mapa Sociollngüístico de Ga
llza da Real Académla que alertaba sobre a situación da língua. 

Unha das principais conclusións 
tiradas das valoracións dos con
sultados alerta sobre a progresi
va perda de talantes que coinci
de co proceso de urbanización 
dos últimos vinte anos. Os en
quistados e'ntenden que a língua 
non está a ter un proceso de 
transmisión xeracional, feíto que 
se comproba na merma de mo
zos que teñen o galego como a 
sua língua habitual. Pola contra, 
o asentamento no ámbito cultural 
e político leva a unha progresiva 
"ritualización" dos usos sociais. 

O informe do Consello da Cultu
ra indica tamén que é comun a 
esixéncia dun maior protagonis
mo da Xunta na promoción do 
galego como uso normal. "Dada 
a situación de perda de talantes 
pola desigualdade social de fun
do entre o galego e o castelán, 
as administracións públicas de
berán intervir en senido com
pensatório, usando preferente
mente o galego e promovendo o 
seu uso", sinálase ao tempo que 
se critica a falta de planificación 
e caréncia dunha política definí-

da da Xunta ao respeito da nor
malización lingüística. 

Un dos apartad.os do estudo · 
céntrase asi na avaliación das 
políticas lingüísticas da Adminis
tración galega e, ao respeito, os 
consultados califican de "pouco 
eficaz" o labor do departamento 
específico para este fin, a Direc
ción Xeral de Política Lingüísti
ca. Do órgano agora dirixido por 
Xesus Paulo González Moreira 
critícase a "excesiva discredo
nalidade nas accións e no uso 
dos fundos públicos" e a falta de 
comunicación cos "actores so
ciais máis relevantes que po
dían apoiar as accións". En can
to á lexislación, as respostas ta
lan da existéncia dun marco . 
"acaído" pero sen desenvolver 
xa que1 en especial en ámbitos 
como o ensino e os concellos, 

non se están a cumprir as leis 
referidas ao uso da língua. 

Continuase, de feito, a conside
rar o ensino como "ámbito des
galeguizador" que contribue á 
perda de talantes para o galego. 
Neste apartado, chámase a 
atención sobre a imposibilidade 
dos país e as nais de conseguir 
a primeira escolarización dos 
seus tillos en galego, pola au
séncia de escalas infantis que 
desenvolvan as suas activida
des na nosa língua. 

Desmobilización social 

Considérase que os meios de 
comunicación son un "ámbito 
fundamental para a normaliza
ción lingüística" e, amais devalo
rar de xeito positivo a criación da 
televisión e a rádio públicas ga-

legas, laméntase a moita menor 
preséncia do galego nos meios 
de comunicación privados que 
na sociedade en xeral. "Son reá
cios ao uso do galego", recóllese 
no informe e, polo miudo, con
témplanse que nen se recolle a 
realidade lingüística xa que se 
traducen as manifestacións en 
galego nen se cumpren as condi
cións de aumento de uso con
sonte ás axudas xestionadas en
tre as empresas de comunica
ción pola administración pública. 

Diante desta situación que re
clama unha política decidida por 
parte da Xunta a prol da língua, 
o informe reflicte tamén unha 
disminución da mobilización do 
activismo a favor do galego que 
conleva un cada vez menor pro
tagonismo da sociedade civil no 
proceso de normalización.• 

Ao redor de cen representantes da cultura apoian a iniciativa LEVAVAS MUITO TEMPO 

Obras de arte pola legalización de 'Galiza' SONHAND0-0 SEM SABER 

Unha exposición de artistas 
plásticos que terá lugar no Outo
no deste mesmo ano vai ser un
ha das actividades centrais da 
campaña que, promovida por un 
grupo de intelectuais, ten como 
obxecto acadar a legalización de 
Galiza como nome oficial do pa
ís. O documento co que se re
clama a normalización do termo 
e que serve como ponto de par
tida da Proposta Galiza, xa con
seguiu a sinatura de case que 

. un cento de representantes de 
diferentes eidos da cultura. 

material gráfico que 
ten como protagonis
ta a letra "z". 

A publicación dun es
tudo teórico da auto
ría do profesor doutor 
Martinho Montero 
Santalha no que se 
analisan as razóns 
históricas e filolóxicas 
·que acreditan a lexiti
midade da forma Ga
liza como nome pró
prio do país e a cele
bración dunha Ultra
noite na Sala Nasa, 
son outras das activi

1 
r 
i 

: 

Isaac Diaz Pardo e Xurxo Souto 
foron os encarregados de apre
sentar a Proposta Galiza o Sába
do 21 de Xullo no Instituto Gale
ga da Información en Composte
la, nun acto ao que acudiron boa 
parte das persoas que apoian a 
iniciativa. Tamén interviu o cate
drático Xosé Luis Rodríguez, que 
insistiu na autenticidade histórica 
e filolóxica do termo e Joam Gui
sam Seixas -como responsábel 
do seu des~ño- apresentou o 

dades que xa están 
programadas, ademais da edición 
e difusión de material gráfico, a 
comercialización de obxectos 
identificativos da campaña asi co
mo de mascotas e brinquedos 
pensados para os máis pequenos. 

normativas, o que pretende é 
sumar "un amplo apoio social", 
indicou. Para o manifesto co 
que se recollen as sinaturas os 
seus promotores empregaron a 
norma reintegracionista de míni
mos e para a campaña gráfica, 
segundo as probas apresenta
das o Sábado 21 de Xullo, úsa
se a de máximos.• 

1 GALf7A 
1 ' .',L!:;. LEGAL O profesor Elias Torres explicou 

que a inciativa non ten que ver 
co debate sobre as diferentes 11'2:.ALEGALIZALEGALIZALEGALIZ A 

En latín stilus .significaba "estaca" {de alí 
deriva o galego esteo) e máis tarde deno, 
minou outro esteo pequeniño: o punzón 
co que se escribía facendo incisións enriba 
dunha taboíña coberta de cera. Utilizando 
a mesma metáfora que facemos cando di, 
cimos dalguén que é unha das plumas máis 
brillantes do país ou que ten unha lingua 
afiada, pasouse a dicir dalgúns escritores 
que tiñan un estilo moi persoal ou un estilo 
moi elegante aludindo ao xeito de escribir, 
de se expresaren. Finalmente prevaleceu 
este significado sobre o de "punzón". Lem, 
bremos que a palabra estilográfica (en ex, 
presión completa pluma estilográfica) signi, 
fica "que eséribe á maneira dun estilo". 

Mestre procede do latín magi.ster, un derivado 
do adverbio magi.s "máis". O mestre é o que 
máis sabe, e por iso ensina. Desa acepción de 
"profesor" pasou a "a máxima autoridade 
nunha materia, o mellor, o máximo responsa, 
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O FÍO DALINGUA 

Estilo de mestre 
ble dunha área" e falamos, así, dun mestre da 
Pintura ou dun mestre da orde de Santiago. 

É curioso que, en canto que mestre proce, 
de de máis, ministro procede de menos (en 
latín minus). Minister significaba "servidor, 
axudante", sentido que aínda conserva en 
expresións como ministro de Deus. Os mi, 
nistros en sentido moderno, como respon, 
sables dunha área da Administración, son 
axudantes dun superior, que histórica, 
mente foi primeiro o reí e despois o Presi, 
dente do Consello de Ministros. 

Non son estes os únicos casos nos que 

se cornproba o ascenso ou descenso na 
consideración social dunha .profesión 
ou cargo a través da palabra que o de, 
nomina. O mariscal era orixinalrnente o 
criado encargado dos cabalos e o chan, 
celer o porteiro que controlaba a canee, 
la. Polo contrario, vilán, "campesino, 
paisano", recibe un sentido despectivo . 
polo rnenosprezo dos burgueses (habi, 
tantes dos burgos) e nobres, e cortesá, 
"dama da corte, do palacio", pasa a ter 
un sentido totalmente negativo corno 
censura á liberdade sexual das damas da 
alta sociedade nalgúns países da Europa 
do século XVI. 

Nin as palabras nin as linguas son seres 
vivos que nacen, se transforman e mo, 
rren. Son, sinxelarnente, instrumentos 
creados polas persoas, que as utilizan, as 
transforman ou as abandonan. A súa 
evolución e supervivencia depende da 
vontade dos homes e mulleres. Deles e 
delas depende tamén que a manipula, 
ción interesada da linguaxe por motivos 
políticos e ideolóxicos, comerciais e pro, 
pagandísticos, triunfe e a convirta en 
instrumento de opresión e non de libera, 
ción, como en principio é. 

Espero que estas notiñas do Fío da lingua 
non lles parezan pedantes aos lectores e 
lectoras. Pedante, unha palabra que sig, 
nificaba primeiro "mestre, pedagogo" e 
que despois pasou a significar presuntuo, 
so, "o que presume de saber, non tendo 
máis que unhas curtas noticias de latín". 
Vostedes disimulen.• 



~· ~ ~ l ~ r ~ "" 1 1 .. r • • .; 
: •'' ¡ ¡' \ ' .. • t t f-:'. 

SOCIEDADE · 19 
27 DE XULLO DE 2001 ANOSATERRA Nº 997 - ANO XXIV 

DEPORTES 

A Copa América que ninguén lembrará 
-0- CÉSAR LORENZO GIL 

A Copa América de Colómbia 
pasará á história pala via do 
trasteiro. Ninguén lembrará cos 
amigos as aliñacións que com
peti ron, ninguén pensará en 
vestir coa camiseta da sua equi
pa a case ningun dos xogado
res que até ali se trasladaron. 
Este campionato naceu tolleito, 
por unha abriga comercial, e iso 
nótase. 

Á espera de saber quen acom-

( ........................................................................................................ .. 
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pañará a México na final (Hon
duras e Colómbia estaban a xo
gar ao feche desta edición), os 
elementos máis importantes son 
os negativos. A auséncia da Ar
xenti na, a deserción en masa 
das estrelas "europeas", como 
Rivaldo ou Roberto Carlos e a 
confirmación de que o Brasil es
tá mergullado nunha crise ben 
difícil de resolver. 

Tristura dá pensar en que o fut
bol acabe convertido nunha im
posición, nun parche para ocultar 

a realidade dun continente que 
sofre unha situación social, eco
nómica e política que se transmi
te ao deporte. Colómbia está do
ente, en tensión polo que pode 
supor o proxecto de invasión es
tadounidense. Isa nótase nos 
campos, na afeizón. Até se des
prende no medo dos xogadores 
colombianos, que teñen a mi
sión, case de estado, de gañaren 
esta Copa para maior glória de 
Andrés Pastrana. Pena que Mé
xico tamén xoga, e faino tan ro
tundamente coma sempre. + 

! 
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BANDO 

DÍA DE GALICIA - DÍA DA PATRIA GALEGA 

1 

1 

Hoxe, todas as campás galegas badalean dun xeito ledo e renovado. Dende a roáis cativa espadana á ilustrada Berenguela compostelá festexan o día da Patria Galega, 

l 
! 

o día de Galiza. Día noso, de festa maior que Vigo quere celebrar coa grandeza da súa coi¡idición Atlántica e Universal. 

Cómpre nesta hora solemne e festiva de Galiza, deixar oír a voz do noso pensamento e do noso sen~ento. Todas as mulleres e homes, vigueses 

e galegas comprometidos co futuro da súa Terra deben propagar a conciencia e a decencia cidadá, reconquistada e triunfante, no goce da democr~cia. 

Nesta hora fala a voz da Terra, cos latexos máis enxebres e íntimos da n_osa Patria. Estamos entre todos construindo unha nova Galiza, cop otgullo·do'ipropio, 

con autoestima, xa somos unha nacionalidade señora de si mesma. Principiamos a ser oficialmente~ que dende hai s~cclos ~om~s · n~mrairnen.Ú: · . .. 

Galiza, ninguén o pode negar, é unha unidade hlstórica, xeográfica, espiritual; con lingua propia; con principios xurídicos propios; con ~~e~tacións ;trtísticas . diferenci-~d~¡ ~un 
rico e singular floclore. Non·fa.i falla máis que ver a arquitectura dos pazos e aldeas gali::gas, a nosa poesía, a nosa música, Santalices, Chané,·Qarlos Núíiez. 

• 1 ;:; .... ·;!'./' : .. ·.·· • .. :_. · .. . : . . · .w 

¿Pode alguén negar estas realidades?. Galiza é unha nacionalidade e non hai que ter medó en recgñecelo.. _ 

Se repasamos a historia de España, vinte séculas de invasións e sucesivas lmposicións de foráneos xeitos de vida, non fm:§Ilqii~de a5o1~,a en~~~ . 
e o ímpeto rebelde deste sen timen to de galeguidade que semélla es~ rexurdindo en nós, con máis pulo ~f9rza .que' :~1lllca. \(' .. . . . ··~ .. 

1 , ..•...•• :,:- ·····::.::•·,,····.-······ ··:· ····:·•-..... 

Mais non se trata de sectarismos de vía estreita, nin de egoísmos colectivos. O noso sen timen to xorde do fondal emotivqs!P noso{§~r. A f1:P§ª ra:zón;~ hwp.ana e' sofi~i~; ·. · ::<':: 

Me:::~:~::o0:::o~t:;::~::::::: 1:': =;::::~:::::o:::~:.~:c:~::i~::::~f~;~•ll~, ... 
Axifia da poesía pasamos a acordes de máis vibrante e comprometida resonancia. Castelao escribiu "Sedipre en Ga[I~" con valentía de himno. q~ n.:osos fillos e ml~·· ::::·:< \ :'E' 

están a recibir dende o berce un temple de alma moi diferente do que tifidn apañad9 :~ xeracións antergliS~•:y· :: .. ,::1;¡··¡,,1llji¡ilij~llfilll·i:¡[;~·~~:¡~¡:tw. .:·:::-;_} 
Escri~ores como Alfredo Brañas, M~uel Mur~a, Antolín"Fa_raldo ou ~cente ~seo propagaron as ideas fa ue hoxe <::o~form~ o cerne ~,m.µn.:~i :~~~~~~~~~;~~,~~lítico. . ;:::~~f 

futase a :~::•::~:o ~:~o::: :::::::':~;00~t=0 ~':n: ~ :::,~~::::::o~e~ri~=~~~:::::~~~:«:~.~~; .. ·•. ~f. motto ¿~ 
Ternos polo tanto que abordar unha reinterpretación a fondo do galeguismo, ternos que modernizar a súa 1~outrina. [i~os que fuxif;a~·{J~fü~~'.~~~t~fi~J~~'-~ - 'Ji ,,úns. JH!.:)¡: 

Fóra dogmatismos de dereitas e de esquerdas. Non aos clientelismos centralizadores~ clara e vi~iosa incomp~tifülidade cos yÍ~le~!~;::·:: · ' en... ri¡l·~ 

-~~ I 
Vigo agarda con esperanza a renovación das súas dotacións culturais, con abondosas e promJedoras inictl:~;,:··,~¿e ·~clm:inistracións .e,de.institµCió~rfinan~ieiras i :e:• 

comprometidas co noso, que acompañan e completan os /ogros acadadd~l~? ,,,,_ ... , 

As institucións están a fu~er un traballo s~rio e rigoroso na beiramar da c~dad~; tarefa que, xa e1 fase decisiv~, valt\~~¡::; 
pródigos en proporcionar benestar e progreso a esta mfangable colmea hru¡iana de fabncantes de ,~ _. 

O esforzo desas xentes fainos acreditar no anuncio de novas xornadas de/prosperidade. A urbe co~~ .,,,'"· , 

O arrastre quebrantador dunha prolongada situación crítica das súas institucións cívicas e profesionais diríase que est~ a ser vencido pola fo'" ' 

temper lo os animos da nosa vila na súa loita valerosa. Queira o Cristo da Victoria que, o que hoxe agroma como unha nova esperanza de cidade, calle en sólida cristalización mañá. 

A cidade existe cando sofia, cando recupera a memoria do que foi. Vigo foi historicamente un concerto de irnaxinación e traballo, referente exemplat da Galiza laboriosa e loitadora. 

Martín Codax nas súas cantigas deixounos dito: "O mar é para Vigo, para emeira nación dos galegas, a patria máis íntimá'. 

Vigo, 25 de xullo de 2001 Lois Pérez Castrillo 

..... -................................................................................ ............. ............ ____ ._ ... - ..... - ·----·-·--·--------·-·--·-~~~an~.!.~~~~~~?o por Alfonso ~az-Andrade 
____ ... ,,_ .. __ 
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A iconografia e a nova .qrganización principais navidades 

Para evitar c~nf Utos, Zapatero aparca 
o xi ro ao centrb -.na Conferéncia do PSOE 
* H.V. 

Para evitar unha imaxe de de
sunión, na Conferéncia Políti
ca do seu partido, o secretário 
xeral do PSOE, José Luis Ro
dríguez Zapatero aceitou o 
40% das duas mil emendas 
apresentadas e viu como o 
seu xiro ao centro quedaba en 
nada. Zapatero só conqueriu 
introducir un novo sistema or
ganizativo caracterizado polás 
listas abertas, as primárias e o 
límite de tres mandados, asi 

. como unha nova iconografia. 

Mália os resultados adversos, 
Zapatero non foi o perdedor na 
Conferéncia Política do PSOE, 
sobretodo porque é el quen ela
bora o programa eleitoral e 
quen domina o grupo socialista 
no Congreso dos Deputados. 
Con esas duas bazas, pode ig
norar a ideoloxia do partido e 
construir unha alternativa a Az
nar desde postulados centristas. 

Zapatero convocara a 1 Confe
réncia Poi ítica do PSOE cons
ciente de que a definición do 
ideário dun partido e a eleición 
dos cargos son algo que casa 

. mal. Solucionado o problema da 
renovación dos cargos no último 
congreso -no que el resultou 
novo secretário xeral-,1 ere que 
hai que mudar a ideoloxia para 
gañar o centro e recoller dous 
millóns máis de votos que lle 
permitan triunfar nas eleicións 
xerais, por iso a convocatória 
dunha Conferéncia Política era 
unha boa oportunidade. 

Pero a esquera do partido non 
gostou do texto político e elabo
rou tal batería de emendas que 
botalas abaixo abrigaba a em
pregar o xogo das maiorias e 
deixar ben ás claras que os so
cialistas non superaron a desu-

. nión. Ainda asi, xogou a partida 
e lizou bazas intelixentes co
mo chamar_ a un guerrista como 
o presidente estremeño Juan 
Carlos Rodríguez lbarra a presi
dir unha das tres comisións. 
Constituía un intento de compro
metelo coa dirección, un aceno 
a cámbio doutro. 

O primeiro que fixeron os gue
rristas foi botar por terra a pro
posta da nova fiscalidade socia
lista de estabelecer un tipo úni
co corrixido coa renda básica 
-así, o tipo de IRPF é igual para 
todos pero, . para evitar discrimi
nacións, cada cidadán recebe 

. un salário que é igual en todos 
os casos e que paga o Estado. 
Esa proposta non se eliminou 

. -do novo ideário, só se lle enga
diu a coletiña de progresividade, 
algo que anula o verdadeiro 
sentido da nova fiscalidade de
señada por Jordi Sevilla. 

Pero as cousas non quedaron 
aí, a esquerda fixo fincapé en 
desterrar calquer resábio cen-

. trista, o que levou ao presidente 
andaluz, Manuel Chaves, a di
cer que os PSOE saira da Con
feréncia "socialista, non liberal". 
Por se cabian dúvidas, as 
emendas impulsaron o modelo 
de reforzamento do Estado do 
Benestar e outorgaron un papel 

1· • 

Zapatero cedeu nos aspectos ideolóxicos pero amigou cos guerristas. Na foto, o dia no que foi elixido secretário xeral do PSOE. 

decisivo ao Estado na defensa 
da sanidade e a educación. 

Que mudou entón? 

Mudou o modelo de organiza
ción, a forma de designar aos 
candidatos, pero f íxoo sen estri
déhcias, como xa ensaiaran os 
socialistas nas famosas primá
rias, algo que non espartaba os 
temores nen de renovadores 
nen de guerristas. 

As listas abertas para a eleición 
dos delegados nos congresos 
da organización era algo que 
non debian temer uns e outros 
porque no PSOE as baronías 
identifícanse coas correntes e 
porque se introduciu un meca-

nismo compensatório que impe
de a un sector acaparar todos 
os postos en cada delegación. 

As primárias tampouco son de 
temer porque se excluen os lu
gares nos que se governa, de 
modo que servirán para desig
nar aos candidatos despois dun
ha derrota eleitoral. A limitación 
de mandados é a único que 
ameaza aos guerristas, sobreto
do porque é a corrente máis 
substentada en baronías. 

Ainda que o novo modelo de de
signar aos candidatos non bene
fícia a todos, este instrumento 
pode prexudicar aos socialistas 
se son a única forza que empre
ga este procedimento, xa que 

B. LAXE 

A necesidade de contar 
coPSOE 

O PSOE evidénciase como un partido esgotado, máis alá dos in, 
tentos qe promocionar a Rodríguez Zapatero. A renovación de 
ideas que teria que darse na sua ConferéhCia Política non foi tal. 
Zapatero e os seus estrategas teñen unha única idea fixa, chegar á 
Moncloa. Para logralo, tratan de mimetizarse o máis posíbel co PP 
para que o trasvase de votos se produza por osmose, ao estar Zapa, 
tero menos saturado. Por isa Zapatero pacta con Amar os asuntos 
máis importantes por máis que sen oposición non poden xurdir 
ideas novas. Por outra banda, os vellos socialistas non están dís, 
postos a renunciar a un ideário no que eren, moito máis cando es, 
tán na oposición ca no Governo, como veu demostrando a histó, 
ria. E os temas fulcraís de organización do Estado aprázanse para 
non criar división. Esta situación de mimetismo coa direita espa~ 
ñolista impédelle aos nacionalistas periféricos atapar un interlocu, 
tor no Estado para facerlle frente á dinámica de Alzamento Na, 
cional que están a imprimir de novo o PP e os seus meíos afins. + 

vai estar sometido a azarosos e 
contínuos procesos de renova
ción mentres os partidos contrin
cantes afianzan aos seus candi
datos con estratéxias a máis lon
go prazo. O das primárias é un 
método que funciona nos Esta
dos Unidos porque forman parte 
do sistema político, é o mecanis
mo que empregan os dous parti
dos existentes para garantir un
ha renovación imprescindíbel 
nun bipartidismo presidencialista 
como o americano, onde a ame
aza de acumulación de poder é 
moi grande. 

Aprazado o debate federal 

Ninguén pode acusar a Zapate
ro de atropelarse nos debates, 
senón máis ben de falta de am
bición. A Conferéncia non só se 
concebiu para evitar a coinci
déncia entre debate de ideas e 
eleición de cárregos, senón que 
tamén é resultado da premisa 
de non misturar o debate entre 
as ideas polémicas e as menos 
polémicas. Esta quenda tocoulle 
ás menos polémicas, a aquelas 
que son ideário pero que non 
afectan a cárnbios no sistema 
político no Estado, por iso Zapa
tero decidiu non abordar as 
cuestións do modelo territorial 
do Estado nen o financiamento 
das Comunidades autónomas. 

A proposta federal é minoritária 
no PSOE e, de feíto, é algo que 
só manteñen os socialistas cata
láns e galegos. A dirección do 
PSOE sabe que o federalismo, ou 
mesmo fórmulas máis avanza
das, haberá que abordalo no futu
ro, pero destas compri~ amigar 
cos guerristas e non enfrentarse 
con praticarp~nte todp o ,partido, 
renovadores e guerristas. + 

27 DE XULLO DE 2001 

A autodeterminación 
ausente da reunión 
entre lbarretxe e 
Juan Carlos de Borbón 

A polémica sob¡e a 
autodeterminación no País 
Basca quedou nunha 
invención do Governo 
central. A reunión mantida o 
Martes 24 de Xullo entre o 
presidente basco Juan José 
lbarretxe e Juan Carlos de 
Barbón non abordou esta 
cuestión e na mesma o 
lehendakadi asegurou que 
a prioridade do seu 
Governo "foi e vai ser a 
loita contra a violéncia e a 
defensa das liberdades de 
todos os cidadáns". 
Mentres a reunión era 
"clara e proveitosa", o 
ministro do Interior advertía 
que non admitirá nengun 
referendo de 
autodeterminación. Mariano 
Raxoi dixo que cando dirixiu 
Administracións Públicas 
non autorizou moitos 
referendos de importáncia 
municipal. + 

Absolto o reitor 
que apar1ou á profesora 
que repartiu exames 
en castellano 

Tanto o reitor da 
Universidade Rovira i 
Virgili, Lluis Arola, como o 
seu coordenador de 
Selectividade, Joan Igual, 
actuaron dentro da 
legalidade e non 
incorreron en represálias 
de nengun tipo cando 
apartaron da Selectividade 
a unha profesora que 
repartira exames en 
castellano, segundo ditou 
o xulgado do penal 
número dous de 
Tarragona. A Generalitat 
acolleu con satisfacción o 
fallo e lembrou que hal 
unha "perfeita convivéncía 
entre o catalán e o 
castellano" e que sempre 
estivo garantido o direito a 
contestar os exames en 
castellano.+ 

Mans Unidas e 
Bispado de Valladolid 
investiron en Gescartera 

A intervención da Comisión 
Estatal do Mercado de 
Valores no fundo de 
investimentos Gescartera 
non só permitiu descobrir un 
burato de 13.000 millóns de 
pesetas, senóh que grazas 
a isa sóubose que no 
mesmo investiron cartos 
tanto Mans Unidas como o 
Bispado de Valladolid. 
Descoñécese a razóns pala 
cal a lgrexa Católica decidiu 
optar por investimentos 
especulativos pero si se 
sabe que Mans Unidas tiña 
cincuenta millóns e o 
Bispado de Valladolid mil 
millóns, que retirou en 1999, 
cando a Comisión do 
Mercado de Valores 
advertiulle das 
irregularidades. O principal 
cliente de Gescartera era a 

· Mútua da Policía. + 



MUNDO 
27 DE XUUO DE 2001 ANOSATERRA 

A policia cargou cantni os manifestantes e provocou numerosas denúncias por vulnerar direitos-fundamentais. 

O Cúmio do G-8 en Xénova 
pon en dúvida o respecto aos direitos hurJ1anos da policia italiana -

A morte de Cario Giuliani marca 
un ponto á parte na loita contra a mundialización 
9* CÉSAR LORENZO GIL 

Nas ruas de Xénova morreu Cario Giuliani mais xurdiu unha nova 
fase dentro da dinámica da lolta social no século XXI. O anúncio de 
que, a partir de agora, a meirande parte das xuntanzas dos podero
sos do planeta se van facer en lugares de difícil acceso e a gran ca
pacldade das organizacións alternativas para convocar centos de 
miles de persoas en cada cidade sede abrirá un novo cenário no 
que está en xogo o futuro da "arela de democrácia mundial". 

ltália amenceu o pasado Luns, 
23 de Xullo, con resaca. Con gó
mitos en forma de coches incen
diados, trinques escachados, se
cas pucharcas onde callou o san
gue das porras da policía, centos 

de flores murchas polo sol na 
Praza Alimonda, lugar no que 
Cario Giuliani recibiu a morte. No 
plano institucional, poucos dos 
responsábeis políticos do país fi
carán tranquilos. O Parlamento 

decidiu pedir explicacións do mi
nistro do Interior, Claudia Scajola; 
o alcalde de Xénova tivo que de
nunciar publicamente a actuación 
policial e os grupos antiglobaliza
ción preparan arestora un texto 
comun para iniciar o procesa
mento contra políticos e policías 
pola sua actuación na protesta da 
pasada fin de semana. 

O certo é que este novo capítulo 
do que se deu en chamar "espí
rito de Seattle" lembrarase pala 
sua violéncia. Se denantes de 
comezar o cúmio, as medidas 

Os países industrializados, co paso cambiado 
A iinguaxe empregada polos diri
xe ntes dos Estados Unidos, 
Fráncia, Gran Bretaña, ltália, Ca
nadá, Alemaña, o Xapón e Rúsia 
(a proba neste selecto club) roza 
o cinismo. Entrementres a policia 
mallaba nos manifestantes, Tony 
Blair afirmaba que a loita contra a 
inxustiza no mundo pasaba polos 
seus labores nestes dias. Mais, 
en realidade, os acordos toma
dos en Xénova só poñen panos 
quentes en problemas para os 
que non serve unha solución de 
urxéncia senón que necesitan un 
cámbio de rumo radical. 

Se ás portas da zona vermella 
-exclusiva para as delegacións 
do G-8- se pedia a condonación 
total da débeda externa, dentro 

. ,asináqas~ un c;qmpromiso p~r,a 
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perdoarlles 1 O billóns de pese
tas aos 23 países máis pobres 
do planeta. Esta medida só ten
ta protexer a factibilidade do pa
gamento, xa que estes países 
non poderian asumilo nunca nas 
condicións actuais. Contra a Si
da, o G-8 aprobou unhas axu
das de 220.000 millóns de pese
tas, unha cifra ridícula, se temas 
en canta que as Nacións Unidas 
precisan sete veces máis cartas 
para poñer en marcha un pro
grama contra a doenza. 

A recesión económica é a gran
de preocupación das empresas 
ocidentais . . George Bush com
p rometeuse a colaborar coa 
Unión Europea (UE) na busca 
de políticas que favorezan o 
cre_cirpepto a partir .. de finais de 

ano. Mais a longa crise que so
fre o Xapón e o mal momento 
da Arxentina e Turquia tan dubi
dar de que se chegue a evitar o 
enfriamento nos vindeiros anos. 

O conflito de Oriente Médio cen
trou a axenda de política inter
nacional. O G-8 defende a viabi
lidade do Programa Mitchell 
contra a violéncia mais deixou 
escapar a oportunidade de con
denar as últimas accións israeli
tas, nunhas datas nas que me
drou a tensión na zona. lago de 
vários ataques do Exército e dos 
colonos. Bush tamén lle deu via 
libre á UE para que xestione a 
paz en Macedónia, iniciando a 
nova política estadounidense de 
esquecerse, alomenos de mo
mento, de intervir nos Balcáns. 

' <' 

de seguridade previstas polo 
governo Berlusconi taran xa co
mentadas por esaxeradas e pro
vocado ras, con certeza a sua 
actuación foi máis alá. 

O ataque dos uniformes 

A marte de Giuliani é un símbolo 
de como está a xestionar o po
der ocidental a sua crise de lexiti
mación por parte da sociedade 
civil. Moitos médios de comuni
cación escudaron o asasinato no 
feito de que o mozo italiano per
tencia ao Black Block (Bloque 

Como conclusión do cúmio 
quedará tamén a constatación 
de que este grupo non serve 
para solucionar nengun proble
ma real, tal e como se viu nas 
ruas de Xénova, por mor de 
contar cun modelo aristocrático 
de negociación. Mais nengunha 
das delegacións parece dispos
ta a mudar ese estilo. Se ben 
diante dos xornalistas se fala 
de apertura á sociedade, ampli
tude de miras e diálogo social, 
na realidade buscaron a esta
ción estival de Kananaskis, no 
Canadá, para que, a falta de 
manifestantes que rabeen, poi
dan gozar da beleza da fauna e 
da flora, incapaces de protesta
ren pola sua situación, tamén 
deteriorada polo modelo que 
este club defende. • 
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Negro), de ideoloxia anarquista, 
que utiliza tácticas de guerrilla 
urbana para rachar os círculos 
de seguridade sobre os líderes 
do G-8. "Era un membro dun 
grupo violento e o policia dispa
rou en defensa própria, por me
do de que o linchasen", declarou 
un portavoz policial. Mais as foto
grafías que fixeron do intre Dylan 
Martínez, Stefano Rellandini e 
Luca Bruno mostran claramente 
que houbo intención criminal, pri
meiro con dous tiros na cabeza 
de Giuliani, lago cun dobre atro-

. pelamento. 

Mais este feito viuse refrendado 
co resto das medidas policiais 
que adoptou persoalmente o vi
cep rime i ro ministro italiano, 
Gianfranco Fini -pertencente ao 
partido neofascista Alleanza Na
zionale-, e defendeu o seu su
perior Silvio Berlusconi. Na noite 
do Sábado, as unidades espe
ciais da policia (as máis odiadas 
polos italianos) entraron a saco 
no centro de prensa do Foro So
cial de Xénova, sede dos relató
rios e actividades alternativas ás 
discusións do G-8. Baixo a es
cusa de procurar os dirixentes 
da violenta manifestación desa 

· mesma tarde, os axentes des
truí ron ordenadores, levaron 
montes de disquetes, titas de ví
deo e carretes fotográficos. Sa
bedores de que habia probas da 
brutal represión, os dirixentes 
policiais precisaban eliminar os 
testemuños da sua actuación. 

Son moitas as vítimas do trata
mento antidemocrático da policia 
italiana. Cada delegación canta 
ca testemuño dalgun dos seus 
membros, golpeado nas comisa
rias, abrigado a darlle vivas a 
Mussolini e asinar follas en bran
ca para poderen saír en liberda
de. Nunca antes houbera tantas 
denúncias por vulneración dos 
direitos humanos nen tanto des
prezo desde o poder. Os líderes 
do G-8 emHiron tan só un pe
queno comunicado de lamento, 
sen nengunha condena contra a 
atitude dos uniformados. 

Refacer alcázares 

Os líderes do mundo opulento 
buscan alcázares para as suas 
próximas reunións. Os repre
sentantes da democrácia preci
san illarse do seu pavo, fuxiren 
ás montañas do Canadá ou pro
curaren o respaldo dun réxime 
sen liberdades, como Qatar. A 
principal conclusión do poder 
ocidental é cortar de raíz o mo
vimento antimundialización, co
as armas que faga falta. A es
t ratéxi a parece clara, se nos 
atemos aos feítos. Cómpre cri
minalizar o movimento, por ser 
violento e non respectar a de
moc rácia. A prensa interna
cional debe reflectir que os gol
pes da policia son respostas ás 
agresións de anarquistas e de
mais grupúsculos antisistema. 

Mais, de momento, a tendéncia 
cara ao futuro parece a contrá
ria. A coesión entre os grupos, 
de moi diversa procedéncia, fai-

. se máis sólida en cada cita das 
protestas; eláborase unha sólida 
teorización do movimento ao 
tempo que medra o seu calado 
social e os líderes de opinión 
convencionais fracasan no seu 
intento de restarlle importáncia, 
de convertelo nunha anécdota. 
"Este é o movimento de masas 
máis importante desde Maio de 
1968", afirmou Toni Negri~ coau
tor de Empire, un éxito editorial 
que recompón, por primeira vez 
desde 1989, o pensamento da 
política económica marxista.• 
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XÉNOVA: A LOITA CONTRA O PENSAMENTO ÚNICO 

Cario Giuliani foi abatido por dous disparos antes de ser atropelado várias veces polo coche policial. 

A oposición exixe a demisión do ministro do Interior 

O primeiro borrancho do retorno de Berlusconi 
Silvio Berlusconi xa lle deixou a 
primeira· amosega ao seu fusil. 
O mundo enteiro pon a ollada 
en Xénova para procurar res
postas sobre as consecuéncias 
da represión policial. A dia de 
hoxe, ainda hai máis de 200 de
tidos nos cárceres italianos, ou
tros tantos foron deportados do 
país sen que mediase acusa
ción xudicial nengunha e a inter
net converteuse nunha pota de 
caldo a ferver con múltiples tes
temuños sobre desaparecidos. 

O 23 de Xullo, ao redor de 1.000 
persoas saíron ás ruas de Roma 
para exixiren a demisión do mi
nistro do Interior, Claudia Scajo
la, e dos demais responsábeis 
da seguridade do cúmio do G-8. 
Convocados por diversas orga
n izacións e sindicatos de es
querda, arrouparon as deman
das de Francesco Rutelli, líder 
da oposición no Parlamento. Ru
telli manifestou a necesidade de 
que se aclaren as actuacións 
policiais. "ltália está no ponto de 
mira de todo o mundo democrá
tico. Se non damos mostras de 
que aqui a liberdade non estivo 
nunca en perigo, estaremos con
firmando as piares sospeitas", 
afirmou o ex alcalde de Roma. 

Outro ponto quente da repulsa 
pala actuación do gabinete de 
Berlusconi estivo no enterra
mento de Cario Giuliani. Duas 
mil persoas arrouparon a família 
do asasinado, nun acto emotivo 
no que o pai da vítima, Giuliano 
Giuliani, salientou a inxustiza da 
actuación policial. "Por levar a 
camisa esgazada ou o cabelo 
longo, ninguén debe ser xulga
do. Detrás de todo isa hai cora
zóns que laten por un mundo 
mellar'', faloulles aos asistentes. 
Nunha cerimónia tensa, o carpo 
de Giuliani foi soterrado cuberto 

pola bandeira do Roma, a equi
pa de futbol da que era grande 
afeizoado. 

Desaparecidos? 

Diante do volume de rumores so
bre desaparecidos, o xefe policial 
de Xénova, Francesco Colucéi, 
negou calquera tipo de conduta 
antidemocrática cos detidos. 
Mais o caso é que moitos mozos 
foron deportados e outros tantos 
permanecen presos, caso da xor
nalista alemana Kirsten Wagens
chein, contra a que non se espe
cificou nengunha causa punitiva. 

que moi 'poucos destes perten
cian á facción anarquista. 

Destemidos e anguriados 

Estase mastigando arestora o fu
turo do movimento antimundializa
ción e mais a reacción dos líderes 
mundiais. Unha parte da esquerda 
europea, a máis integrada na si
tuación actual, responde con eva
sivas e tenta impedir que as suas 
siglas se vexan imiscuídas excesi
vamente coas manifestacións. 
Son os anguriados por unha situa
ción para a que non estaban pre
parados teoricamente e que os 
desborda. Na outra estrema fican 

os destemidos, intelectuais e co
rrentes ideolóxicas conscientes do 
poder desta protesta, que conse
guen agora aglutinar o sentimento 
global de que cómpre parar a ma
quinária neoliberal. 

O ministro de Asuntos Exteriores 
alemán, Joschka Fischer, consi
derou que a antimundialización 
canta cos mesmos elementos 
que caracterizaron o Maio do 68. 
"Daquela, o grande erro foi terse 
deixado arrastrar por un anticapi
talismo obsoleto, na teoria, e por 
utilizar a violéncia, na prática. 
Agora pasa o mesmo", explico u 
augurando un mal fin para o mo-

vimento alternativo. Ademais, vários fiscais 
italianos culminan in
vestigacións sobre tor
turas. Reporteiros sen 
fronteiras cualificou a 
actuación policial de 
totalmente despropor
cionada e a xustiza 
grega abriu dilixéncias 
contra o próprio servi
zo secreto heleno para 
averiguar se este lle 
deu información ao ita
liano sobre a identida
de de diferentes acti
vistas desta nacionali
dade. 

Na imaxe, vários policias disfrazados de activistas, que participaron 
nos ataques do "Black Block" Na banda dos anguria

dos polo fenómeno de 
Xénova está tamén o 
xornal inglés The 
Guardian. O rotativo 
pediu que nunca máis 
se realicen cúmios 
deste tipo, xa que non 
serven para nada e fa
vorecen as protestas. 
"Era normal que Roo
sevelt, Churchill e Sta-
1 in se axuntasen en 
lalta para falaren do 
futuro de Europa por
que daquela a tecnolo
xia non permitia nego
ciar doutro xeito. Pero 
hoxe ternos videocon
feréncia, a internet... 
Hai métodos diferen
tes para evitar confli
to", relata un dos seus 
editoriais. Non saben 
en Londres que entre 
os destemidos tamén 
hai piratas informáti
cos e que as protestas 
non son por mor dos 
cúmios, senón en con
tra da política das 
transnacionais. • 

Ao mesmo tempo, cada 
día que pasa obtéñense 
novas probas da partici
pación de· axentes da 
policia de paisano nos 
destrozos de material 
urbano durante a mani
festación. Váriás foto
grafías confirman a re
lación entre supostos 
activistás do Black 
Block e carabinieri, ao 
tempo que se descobre 
que a maioria dos pro
cesamentos contra acti
vistas teñen en comun 
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Un millón de cubanos 
saen á rua contra 
o 'imperialismo' 

Máis de un millón de persoas 
asistiron á manifestación que 
organizou en La Habana o go-
verno de Cuba na "Jornada de 
la Rebeldía Nacional". A mobi-
lización rematou ás portas da 
Sección de Intereses dos Es-
tados Unidos, a embaixada 
oficiosa dos estadounidenses 
na illa caribeña. Ao berro de 
"Abaixo o bloqueo xenocida" e 
"Liberen os heroes que 
defenden o seu povo da mor-
te'', os cubanos protestaron 
pola detención en Miami de 
cinco supostos espias castris-
tas, en homenaxe aos que o 
presidente Fidel Castro iniciou 
unha campaña internacional 
para conseguir apoios para a 
sua liberación. Curiosamente, 
entrementres todo isto pasaba 
en Cuba, o Congreso dos Es-
tados Unidos aprobaba elimi-
nar as restricións para os que 
queiran viaxar ali, un primeiro 
paso para normalizar as rela-
ción con este estado, bloquea-
do economicamente desde os 
anos 60.+ 

Washington, 
contrário a regular 
as armas biolóxicas 

O governo estadounidense 
rexeitou aceptar a 
renovación do Tratado 
sobre Armas Biolóxicas, 
que as Nacións Unidas 
están a negociar en 
Xenebra, polo que non 
haberá aprobación final. Es-
tados Unidos argumentou 
na sua defensa que actuall-
zar este convénio, datado en 
1972, pon en perigo a sua 
seguridade. Outravolta, 
Washington lévalles a con-
trária aos seus aliados euro-
peus e íllase neste tema, ao 
igual que fixo no escudo an-
timíslles ou no tratamento 
do cámblo climático. Bush 
pretende impoñerlle ao resto 
do mundo unhas regras fel-
tas polo seu gabinete para a 
exportación e control de ma-
teriais susceptibels de seren 
empregadas para faceren ar-
mas deste tipo. Ademals, 
pretende criar organizaclóns 
que castiguen a Corea do 
Norte, Irán ou lrak se adqul-
ren materiais químicos.• 

Sharon busca avogado 
por se o acusan 
da masacre de Chatila 

O primeiro ministro israelita, 
Ariel Sharon, contratou os ser-
vizos dun avogado belga por 
se a xustiza de Bruxelas inícia 
contra el un procesamento po-
la sua responsabilidade nas 
masacres nos campos palesti-
nos de Sabra e Chatila, no U-
bano, en 1982, segundo confir-
mou a Rádio militar de Tel 
Aviv. Esta é a primeira 
reacción do dirixente hebreo 
logo de que a xustiza belga ad-
mitise a trámite unha querela 
de 23 sobreviventes daqueles 
sucesos contra Sharon, naquel 
momento xeneral en xefe do 
Exército israelita e responsábel 
dos batallóns militares que 
asaltaron ese campo.• 
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Para cando 
literatura popular 
galega? 

lnteresoume a reportaxe asina
da por Carme Vidal co título 
"Novelas a dous pesos" (ANT 
993, 28-6-2001 ). Primeiro por
que me fixo recuperar lembran
zas que eu tiña moi vivas de 
cando a xente acudia case por 
moreas aos quiosques a cam
biar aquelas noveliñas de amor 
e de vaqueiros, das que moitas 
limos tamén mália sermos no
vos e xente "estudada". Quero 
dicir que eramos tan "populares" 
coma a xente se cadra sen moi
tos estudos 
pero apaixo-
nada pola lei-
tu ra, como o 
era tamén po
lo cinema de 
xénero. Xa 
sei, daquela 
Hase máis 
porque tamén 
se falaba 
máis, e até 
haberá quen 
diga que da
quela a vida 
era máis sin
xela, menos 
agobiante, po
de ser. Pero 
sobretodo o 
artigo abriume 
os ollos á re
flexión. 

Literatura 
deste tipo se
g u e habén
doa, só que 
agora tira 
máis alto e 

Probade a ler os 
últimos premios 
literários e a ver 
que sacades en 
limpoquenon 
sexa unha dor 
de cabeza a 
proba de 
otalidóns. lso de 
escribir para as 
elites nen 
favorece a 
língua, nen 
favorece a 
literatura galega. 

chega apadriñada por Brugue
ra, por Planeta ou por Alfagua
ra, as ".multinacionais" españo
las que arrasan as editoriais 
galegas, por exemplo. Edicións 
de peto que se mercan, lense e 
seguramente se tiran. Cambia
ron os hábitos, cambiaron os 
temas, e desde logo nestas co
leccións xa non hai noveliñas 
de vaqueiros ainda que haxa 
seriais de amor e intriga como 
as infumábeis de Danielle Ste
el, por exemplo, que son un no
xo pero que a xente le. É ocó
rreseme a reflexión do que esta 
a pasar coa literatura galega. 
Os nosos escritores andan polo 
Olimpo, non baixan á Terra, 
norr poñen os pés no asfalto, 
nas corredoiras, nos bares, nas 
colas dos autobuses, no mer
cado, nas consultas dos médi
cos, nas discos, nas tabernas, 
nas aulas, na memória ... Escri
ben para eles. Falan raro. Non 
hai quen os entanda. Priorizan 
a língua sobre a comunicación, 
inventan histórias que non hai 
por onde collelas, non hai deus 
que pase da páxina dez. Todo 
porque se pechan na cova e a 
parir tocan. Asi non hai nada 
que facer. 

Probada a ler os últimos pre
mios literários e a ver que sa
cadas en limpo que non sexa 
unha dor de cabeza a proba de 
otalidóns. lso de escreber para 
as elites nen favorece a língua, 
nen favorece a literatura gale
ga. Quizá a culpa sexa das 
editoriais, que publican peda
zos en lugar de novelas, que ti
ran contra o leitor en lugar de 
agarimalo. E os relatos? Por
que non se publican máis rela-
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tos e alguns teiman en escribir 
200 páxinas cando non son ca
paces de facer dez? Nomean 
xúris con complexos e logo sae 
o que sae. O artigo de A Nosa 
Terra lévame a soñar o dia no 
que nos nosos quiosques taña
mos noveliñas populares ga
legas (nada de traducilas), que 
non quer dicer caralladas. Sin
xelamente noveliñas que falen 
de nós e nos afagan a ler, a vi
var e a sentir. 

Preservemos a nosa literatura, 
pero que sexa unha literatura 
viva. Cando escoito algun es
critor queixarse de que non 
vende un exemplar porque fai 
boa literatura, e para mazalo. 
O argumento de que a miña li
teratura é como "botarlles ro
sas aos porcos", non vale. Rei
vindico a literatura popular. 
Que algun escriba histórias 
dunha vez por todas.+ 

MILo92®YAHoo.coM 

Sobre aAGAL 
Dado que é assunto público e 
publicado, agradeceria que ANT 
também publicasse urnas pre
cisóes sobre a notícia intitulada 
"A Agal renova a directiva ... " 
(ANT núm. 996, p. 26). A mar
gem de intervencóes de outras 
pessoas interessadas, "conti
nufstas" ou "renovadoras", que
reria assinalar o seguinte: 

1. Foi antes da eleiyao do "Con
selho" (presidido por Bernardo 
Penabade) que este prometeu 
convocar urna nova reuniáo de 
Assenibleia num prazo que náo 
ultrapassaria o mes de Junho. 
Pelos motivos que forem, essa 
reuniáo demorou-se para tem
p<;>s feriados (14 de Julho), que 
sem dúvida dificultariam bastan
te a assistencia. 

2. Quanto a revista Agália, até 
ao núm. 12 (Inverno 1987) foi 
diretor Joám José Costa Casas 
(e assim consta). Desde o 
núm. 13 (Primavera 1988) até 
ao 27 (Outono 1991) fui eu o 
responsável com a colabo
racao generosa de Henrique 
Rabunhal (embora náo cons
te). Fora decisáo do Conselho,· 
de que fazia parte Bernardo 
Penabade, tanto o meu nome
amento quanto a náo constan
cia. Os motivos desta nunca se 
me disseram apesar de eu os 

ter reiteradamente pedido ao 
Conselho. Seja como for, con
sidero acertado que de novo · 
conste quem é o Diretor da re
vista. 

3. Nao é de todo certo que a 
Agal fosse há vinte anos a "úni
ca organización [reintegracionis
ta]". Para além da AS-PGa de 
entáo, existiam as lrmandades 
da Fala e a Associayao de Ami
zade Galiza-
Portugal. 

4. O projeto 
de constituir 
urna Acade
mia Galega 
da Língua 
[Portuguesa] 
é bastante 
"velho". Eu 
próprio, have-

• rá uns quinze 
anos ou mais, 
elaborei uns 
estatutos (que 
constaráo na 
secretaria da 
Agal) para 
proceder a su 
legalizayao. 
Esta náo foi 
possível pelo 
veto da "Dele-
gacion del 
Gobierno de 
Madrid", de 
que entao era 

Oprojetode 
constituir uma 
Academia 
Galega da 
Ungua 
[Portuguesa] é 
bastante 
''velho". Eu · 
próprio, haverá 
uns quinza anos 
ou mais, 
elaborei uns 
estatutos. 

titular o Presidente da douta, 
Domingo García Sabell. 

5. Os objetivos e componentes 
da "Comissom Linguística" fi
cam estabelecidos nos arts. 
24.2 a 26. 2 dos Estatutos da 
Agal. Vale a pena. lembrar que 
no apartado c) do art. 25. 2 se 
estabelece, como "missom", 
"calquer outra tarefa, normativi
zado ra e normalizadora, na 
sua dimensom científica e téc
nica." Náo é que os redatores 
dos Estatutos tenhamos nen
hum privilégio de para os inter
pretar, mas faz bem o novo 
presidente da Agal em se to
mar um tempo para estudar e 
(imagino) consultar os temas 
relativos a "Comissom Linguís
tica" e outros. 

6. Por fim, ainda que pareca 
que "as coincidéncias son 
maiores que as divergéncias" 
(e quereria que assim fosse), a 
experiencia, a minha e a de 
muitos mais, amostra que infe-
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lizmente náo foi sempre des
sarte. 

Po~ isso também lhe desejo ao 
novo Conselho da Agal a máxi
ma colaborayao com toda a sor
te de entidades sem que as 
cadencias, previsíveis nesses 
casos, esmaguem a imagem da 
Agal e da lusofonia galaica.• 

ANróNIO GIL HERNÁNDEZ 
(A CORUÑA) 

Globalización e 
aculturación 
Nestes comenzos do sécclo xx1 
existe un estado no mundo que 
detenta os tres principais mo
nopólios do poder mundial (mi
litar, económico e informativo). 
Detrás da ideoloxia liberal ian
que atópase agachada unha 

. nova forma de totalitarismo po-
1 ítico. E polo médio do domínio 
dos médios onde se dirixe a or-

~un~ 
e.za~~ 

;%~A~ 

Mércores 18 de Xullo, 
Fraga chateou no 
ciberespazo até con 
cámara web. Mágoa 
que a Xunta non 
dixese con 
antecipación en que 
canle ia chatear, a 
bon seguro que o 
presidente non tiña 
medo ás perguntas 
que pudesen facerlle. 

Unha cativa parte da 
afeizón do Celta 
perdeu a cabeza e 
decidiu erixi rile unha 
estátua ao futbolista 
Mostovoi, que· está 
emocionadísimo. En 
Vigo xa hai un 
monumento dedicado 
aos viaxantes de 
comércio e, se as 
autoridades non o 
impeden, haberá 
outro para Mostovoi. 
Agardemos que non 
sexa unha estátua 
ecuestre. 

"Espero que, como 
nos tempos de 
Breogán palpitaban 
os espí ritos nos nasos 
frondosos boscos 
serpenteados por 

G a 1 iza necesita criar unha 
CONSELLARIA de TRABALLO para 
loitar contra o paro e criar emprego 

Esta é unha das 40 medidas 
"urxentes" que tomará o BNG 

en benefício de todo o País 
nos seus primeiros pasos á 
fronte do Governo da Xunta 

Se queres coñecer todas as 
medidas "urxentes"que 

propoñemos, solicita a nosa 
publicació~: Un cámblo 

transfonnadorl na sede do 
BNG máis próxima ou no 

tel. 981 55 58 50. Tamén na 
www.bng-galiza.org 

Se queres aportar ideas 
direitamente utiliza o 

caneo electr6nlco 
belras@bng-gallza.org 

A GAL/ZA que vén I 



------- ---- -------

1 asubiantes rios, latan - 1 os vosos corazóns", di 
1 o presidente das 
1 Novas Xeracións do 1 
1 PP na circular de 

1 recebimento da sua 
1 Escala de Verán. 

Retórica falanxista 
para os cachorros 
populares. 

Galiza vai ter un tren 
máis lento que o que 
agora vai de Madrid a 
Valéncia, ainda que 
este último vai 
substituirse por un 
AVE. Ainda así, , 
aproveitando que o 
AVE pasará por 
Valladolid,Aznarveu 

.1 á Galiza e puxo a 

1 primeira travesa do 
1 AVE galega. Sorte 
1 que a travesa non era 
1 de madeira. 
1 
1 

Rematou a folga da 1 
1 Unión e agora son os 
1 viaxeir0s quen 
1 padecen á compañia. 
1 A primeira medida de 
1 Raul López foi subir o 

prezo do billete por 
mor do ar 
acondicionado . . 

.- Mágoa que a maioria 
dos autobwses da 
compañia :non o teñan. 

O transporte é así e 
a Xunta cala tanto 
que se lle sube ás 
barbas. A úitima é 

1 que o empresários do 
ramo convocaron un 
peche patronal para 
non ter que xubilar os 
autobuse$ vellos. 

1 

O g~ineano 
Musambani fíxose 
famoso en Sidney por 
case afogar nos cen 
libres e veu entrenar á 
Península. Agora, nos 
Mundiais de Natación, 
quéixase a TVE 
porquf alquns 
africanos precisan de 
flotador mentres os 
europeus quedan fóra 
cando teñen marcas 
mellares. Hoxe 
Musambani ten 
marcas homologábeis 
aos españois, o que 
indica qúe hai que ser 
xenerosos e abrir o 
deporte a todos. 
Tamén españois van 

-:.. ás Olimpiadas de 
Inverno.+ 

, , 
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ganización id~olóxica que en 
definitiva vailles dar forma e 
estrutura ás sociedades. 

O mecanismo principal dos mé
dios de comunicación que pro
moven a actual cultura dominan
te norteamericana é pura e sim
plemente a 
propaganda, 
que atopamos 
implícita ou 
explicitamente 
en todos os 
soportes de 
comunicación: 
prensa, televi
sión, cinema, 
rádio, etc. Pa
ra que as so
ciedades se 
fagan máis 
"americanas" 
convén con
vencer da su
perioridade do mesmo 

· modelo ex- uniforme. 
pansivo ianqui 

Coa 
·globalización 
·galopando a 
toda présa polo 
planeta 
reamataremos 
todos cun único 
gusto e vestindo 
todos por igual o 

e para iso atá-
case a própria 
identidade dos 
pavos, a sua herdanza intelec
tual e afectiva que lles permite 
xulgar e decidir por eles mes
mos. Na teoría, os médios de 
comunciación están para face
ren criticas da sociedade, amo
sar os fallos do sistema etc. pero 
na prática os médios viven para -
convencer a xente de que a so
ciedade na que vivimos é xusta 
e equitativa ou, polo menos, ine
vitábel, a prensa, a rádio, a tele
visión son polo tanto institucións 
de lexitimación social (a batalla 
que manteñen os médios de co
municación trábanse na-cabeza 
das persoas e se a gañan, entón 
a paz e a tranquilidaCle _das so
ciedades están garantidas para 
os poderes do capital). 

ANOSATERRA 

O modelo de globalización, que 
tantos para bens recibe dos mé
dios consiste en favorecer o enri
quecemento dos mais fortes, en 
explotar ao máximo os traballa
dores. Os norteamericanos son 
os primeiros en manipular os 
médios. A publicidade é unha ar
ma coa que os poderes son ca
paces de até provocar comporta
m e ntos reflexcos nas persoas 
máis intelixentels, a publicidade 
apoderouse de ital forma do es
pácio mediático que o demais 
non deixa de ser anecdótico e 
permanece afogado nun infinito 
océano publicitário, todo isto é 
bastante grave, pois acaba por 
deteriorar a capacidade humana 
para a adquisición do saber e a 
cultura. Coa globalización galo
pando a toda présa polo planeta 
remataremos todos cun único 
gosto e vestindo todos por igual 
o mesmo uniforme. A cultura da 
globalización "norteamericana" é 
a grande simplificadora por exce
léncia, eles son sempre os bons, 
e os maos son aqueles que te
ñen a desgrácia de atoparse no 
médio dos intereses económicos 
do império universal.+ 

GONZALO BRANCO V ÁZQUEZ 
(ÜURENSE) 

Dúvidas 
na pesca de baixura 

' 1 

Hai uhs días nas ;primeiras páxinas 
dos xomais ollarrios a visita institu
cional de D. Manuel Fraga ás ins
talacións da empresa do mundo 
mundial, Pescanova. Como non 
poderia ser doutro xeito presidiu 
unha xunta de accionistas, que ao 
fin. e ao cabo, moito lle teñen que 
agradecer a este señor. Mentres 
isto acontecía, no Morrazo xurdian 
dúvidas no sector do litoral. 

Parece ser que en Bueu arma-
. dores e patróns dos barcos de 
baixura están preocupados por
que hai falta de mariñeiros, e iso 
que como eles din, gañan quin
ce mil pesetas á semana, pero 
tamén os hai que gañan corenta 
mil. O traballo dun destes mari
ñeiros de baixura, nasas, etc. , 
comenza ás cinco da mañá e 
remata ás oito da noite, é dicir, 
quince horas cada día que á se
mana suman noventa. Parece 
que os armadores e patróns· non 
se pararon a 
pensar que os 
que traballan 
en terra tan a Parece ser que 
metade das 
horas e prati- en Bueu 
camente co
bran igual, xa 
vai sendo ho
ra de que as 
persoas se 
dean canta de 
que na Galiza 
xa non existe 
a escravitude, 
polo menos, 
de maneira 
oficial. Pero 
existe tal man 
de obra cuali
ficada que 
volve emigrar 
da nosa terra 
para outras 
comunidades 
nas que lles 
valoran máis 
o seu traballo, 
ou sexa, pá
gaselles máis 
diñeiro, a pe-
sar de que is-

armado"5e 
patrónsdos 
barcos de 
baixura están 
preocupados 
porque hai falta 
de mariñeiros, e 
isoquecomo 
eles din, gañan 
quince mil 
pesetasá 
semana, pero 
taménos hai 
que gañan 
corentamil. 

t o último empéñase moito a 
Xunta en agochalo; no obstante, 
hai que ter fe, pois xa chegarán 
africanos, peruanos e alguns 
dos países do Leste para seguir 
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enriquecendo os mesmos de 
sempre, e as autoridades com
petentes xa traballan para que 
asi sexa. 

Outra preocupación xurdiu en Al
dán, ao primeiro todo foron facili
dades e parabéns para que Pes
can ova instalase as gaiolas do 
rodaballo na ria, incluso foi soada 
a inauguración con catrocentos 
invitados. Como non podia faltar, 
tamén estivo D. Manuel, home 
moi sensíbel para este tipo de ac
tos. Até aí contentos, os barcos 
pitaban, as gaivotas alborotadas, 
non era para menos. 

Ao pouco tempo sae nunha en
trevista, feíta na Comarca do 
Morrazo, na que o patrón da 
conf raria dicia que o penso po
de ser un problema para o mar, 
os mariñeiros protestan por esta 
privatización e tamén os bateei
ros. Sigo lendo e resulta que 
tampouco se fixo o estudo me
dioambiental, non é cachondeo 
nen o invento eu , é o que se di 
textualmente, os viciños din que 
foi todo moi ás présas e que 
houbo pouca información ao 
respecto, e agora todos os afec
tados pregúntanse de que están 
feítos os pensos, non hai res
posta. Eu pregúntame, onde es
taban todos vostedes mentres a 
UE advirte do posíbel efecto 
contaminante da acuicultura so
bre o mar, haberá quen se pre
gunte, que saben os da UE des
tas causas? disto quen sabe é o 
sr. presidente de Pescanova e 
máis o naso concelleiro de pes
ca. Teño dúvidas sobre estes 
señores, se se eren donas do 
mundo ou é unha fórmula para 
arrasar onde chegan. • 

Luís CHAPELA B ERMÚDEZ 
(MOAÑA) 

AOS NOSOS LEITORES VOLTAMOS O 6 DE SETEMBRO 
Mentrás tanto, · estaretnos a preparar o ll1onográfico 

esp~cial "Un novo ll1ilénio" que os subscritores 
recibirán gratuitatnente o 20 de Setell1bro xunto co 

número 1000 do xornal totalll1ente rell1ozado. 

Para que o. número 1000 non coincida nas vacacións de Agosto. 

~ 
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A equipaxe chea de libros 
O verán, unha oportunidade para reencontrarse _coa leitura 

-0- X.M. EIRt° méle fel (Positivas), co que Frank 

Antes de saír, ou xa no destino, merque libros para vostede e pa .. 
ra os seus fillos. É importante que eles estean presentes na visita 
á librarla. E que despois os adultos lean diante dos máis novos 
e falen positivamente do acto de leitura. Vexamos a. continua .. 
ción algunhas suxestións seleccionadas entre títulos r~centes. 

Meyer se estrea na poesía galega; 
para amantes da poesía do cqtián, 
unha voz persoal no panorama da 
nova poesia galega; en Hinterland 
(tamén de Positivas), Pilar Beiro, 
amósase como outra das poetas 
novas máis interesantes. Prosiga, 
mos coa Antología poética (Espiral 
Maior) do malogrado Eusebio Lo, · Libros de viaxes 

S'empre louvamos as guias de 
Galaxia, sen deixar de facelo, 
lembremos agora as que Xerais 
dispón, na colección "Montes e 
Fontes". O Xapón e O Brasil 
cantan con dous libros para o 
seu coñecimenro; Miguel,Anxo 
Murado é o autor de Cademo do 
Xapón (Galaxia), e José Sousa 
J iménez deAcuarela do Brasil 
(Tórculo). Manuel María é o 
autor de Andando aterra (A No, 
sa Terra), unha maneira de 
achegármonos á terra e ás xen, 
tes desde páxinas instrutivas e 
informativas. Destacábeis son 
as navidades da colección "As 
viaxes", de A Nosa Terra. Cos 
autores Lois Diéguez, Francisco 
Femández Naval, Xosé Manuel 
Martínez Oca e Xúlio Valcárcel, 
poderán dar un paseo literário 
palas paraxes de Lemas, a Costa 
da Morte, Terras de Montes e 
T abeirós e Chantada e a Ulloa, 
respectivamente. 

Narrativa 

A primeira leitura recomendada 
ha de ser, por forza, Ébora, Xosé 
C. Caneiro (Xerais); eis unha no, 
vela divertida, emocionante e 
emocionada pero tamén unha 
estilisticamente notábel. Males de 
cabeza de Fran Alon o (Xerais) 
está constituida a ba de cantos 
ou relato entr os que intermé, 
dian br ves "t lémias" líricas, 
ei urra novela qu arrapa lei, 
t r d de o in{cio. Quen prefira 
temáticas próxim á novela ne, 
gra, Narcos, Cario Reigosa (Xe, 
rai ) non o defraudará. Quen f aga 
voar (Laiovento) e A memoria do 
boi (Xerais), as <lúas últimas en, 
tr gas de Vázquez Pintor, son ta, 
mén moi recomendábeis; a pri, 
m ira é un fermoso canto á so, 
lidariedade que escolle persona, 
xes enfermas como protagonistas; 
a egunda representa outra renta, 
tiva de mderriización do costu, 

'mismo. Casarriba, Eulóxio R. 
Ruibal (Espiral Maior) e ÁbreUe a 
porta ao mar, Xavier Seoane (Es, 
piral Maior) son dous discursos 
emotivos. Fisteus era un mundo, 
Lupe Gómez (A Nosa Terra), 
resgata a memória da infáncia, 
desde unha perspectiva adulta. 
Eu tamén fun coas vacas, Afonso 
Eiré (Espiral Maior), comparte a 
lembranza da infáncia, mais aquí 
prima o tratamento épico. As 
ruaias de Bakunin, Antón Riveiro 
Coello (Galaxia) céntrase no re~ 
corda do anarquismo. O cademo 
(Sotelo Blanco) é a última nove, 
la de Xabier López López e relata 
o que lle acontece a un escritor · 
que quere repetir o roteiro que fi, 
xera Risco por Centroeuropa. 

Ensaio 

renzo Baleirón. Manuel Forcade, 
Nos derradeiros meses viron a luz la oferécenos Marte do f adista e 
unha boa cantidad e ,de in):#ek$, j , ~ Ri ', , · , da musa, ambas as duas 
tísimos ensaios.~ "Vé'.K1;1,i;llbs\áJ.~it ¡ ~ "- * !J.ral Maior como Li, 
En Galaxia, Potd$'. 'VQlfo~ ~ ~qtb. i: 1 '. 1 

' " Qonzalo Nava, 
dade e O espel1o oo {Eh-ár\;~ sé'du/~ '' ~ i ~ .,,,, dff io édito de 
cennos pala esct;ita .dó :- IJ\éff!r~ ~ · 1 ~. ,ra inche a luz 
~t~ro Pedrayc:>'; en C: vento aq;~,, ; '1; , /',. ""@t )ot consta 
pinto, Carlos Fern.andez ensa.1am k ¡if ..3,5 . ,, .0- amor. 
unha interpretación unitáriaJél.ar... sE..le~íé ,?' 

tradición galeguista desde o eon, l;zbr'ás ;~ · 
cepto de espirito; a cerca ele Cas, d~Jigf:s~ · 
t-elao, na mesma editorial, ternos 20D0ldb 
Castelao. Defensa e ilust:rtIGi6n do • · .:.*'°'" ·,,.~/¡~'/ i 
idioma galega, onde, Re:nríque 1 ¡jf ': v •. 01 ~ v0 

Monreagudo reflexiona sohte.; -0 f tl .. w · r,..é·~···~ , .. ; 
pen.samento ~a prácticalingtlís, ·~. ":>v;~r ;~~:/ 
tica de Castelao, e a indíSpensá~ :.: , -~Que non~fat~e"', ;;,..,...,,.,.-; • ., 
bel Cast:elao e os galeguistas d& in, • _, )i / f. 

terior <cartas de documentos?~ · 
1943,1954), en edición de X.a;0·' 

vier Castro; fib.almente, un título 
de altura: A nacencia ~ socialismo ·~ i 
en Gciliiiáf dígase que o · seu autor .'% :t;,.> 

é Borob6 · e xa: esta- ~tificadQ. p 0 
seu in erese. De XerafS;sa.1.ron J)a \, 
perif éria á rede, da aufuria: de Da~ ·'. 
niel Romero e I~eL Váqu~o~~ 
Globalizaci.ón e c4mbio de mi!énio; :· 
da Aula Castelao de Filosofi~; 
Pioneiros na corrente do golfa, de 
Eludo Villaverde;' sobre a pnrq,ei~ · · 
ra emigración galega a México 
(1837,1936) ademais de O dic
cionario enciclópedico de Eladio 
Rodríguez, onde Xoán González, 
Millán reflexiona sobre lexico, 
grafia e, na segunda parte, sobre 
o diccionário de Eládio Rodrf, 
guez. En Sotelo Blanco achamos 
Resistencia cultural e diferencia' his, 
córica, onde Xoán González,Mi, 
llán se interroga acerca de diver, 
as propostas para a sobrevivén, 

cia de sociedades dependentes; 
Deuses, heroes e lugares sagrados, 
de Rosa Brañas, versa sobre a 
preséncia de elementos célticos 
na Galiza castrexa. En Laioven, 
to, O nacionalismo kármico de Vi, 
cente Risco, de Joaquim Ventura, 
busca explicar unha das persona
lidades máis contraditórias da 
nosa cultura; Itinerario da concien, 
cia galega, de Xosé Chao Rego, fi, 
xase nos elementos identitários 
da sociedade galega; Manuel Ma, 
ría: os traballos e os días, de Cami, 
lo Gómez Torres, adéntrase na 
biografía dundos persoeiros máis 
importantes da cultura galega ac, 
tual; o que ninguén debe esquen, 
cer é España Uniforme, de José 
Ignacio Lacasta,zabalza, que pon 
ben clara toda a vacuidade escu, 
rantista e antidemocrática que 
aniña detrás do nacionalismo es, 
pafio l. 

Poesia 

Vexamos agora alguns títulos que 
permiten un achegamento <loado 
á poesía. Comecemos con Pele 

Que non falten 
libros para 

". os ma1s novas 
entre a grande 
puxanza que 
demostra este 
tipo de liteatura 
nas nasas letras 

ra eles entre a grande puxanza 
que demostra este tipo de litera, 
tura nas nasas letras. Procuren 
en Sálvora ou Kalandraka, segu, 
ro que atoparán títulos do seu 
agrado. Non se esquezan tam, 
pouco de Os bolechas, de Pepe 
Carreiro (A Nosa Terra) . Un 
bonito título é Paco Peco Peque, 
neiro e O mundo do revés, de Xe, 
lis de Toro (Sotelo Blanco). 
Bastón Bombín e Bombón, de 
Ana M. Fernández (Sotelo 
Blanco) ou María Triángulo, de 
Lino Braxe e Ana Pontón (So, 
telo Blanco). A partir de 11 
anos, Resalgario, de Antonio 
Reigosa (Xerais) é apaixonante, 
ou tamén Déixao medrar, de Sil, 
vestre Gómez (Xerais). Dous tí, 
rulos moi interesantes na narra, 
tiva xuvenil son Calella sen 
saída, de Víctor Omgbá (Gala, 
xia) e A máscara de Palma, de 
Fina Casalderrey (Galaxia). Un 
título moi suxerente é O que ven 
os ollos dos nenos, de Antonio 
García Teijeiro (Xerais). • 

Xénovae 

unha marte 

~ PILAR PALLARÉS 

A. ao fin, consiste todo: en 
acabar convertendo a condena a 

_ unha vida miserável e degradante 
para a maior parte da povoazón do 
planeta por un poder político con 
oito cabezas, executoras do que de, 
cicle o corpo -o poder económico 
das multinacionais- na traxédia 
dun mozo ao que dá marte outro. 
Un rapaz de vintetrés anos, Carlo 
Giuliani, vítima, mais tamén culpá, 
vel -estava a piques de arroxar un 
extintor contra a camioneta de ca, 
rabinieri acorralados entre contento, 
res de lbco; militava, din, no princi, 
pal sindicato italiano de esquerdas, 
mais foi contaxiado pala violéncia 
dun movimento ao que até Chirac 
ten recoñecido certa lexitimidade, 
mais que a perde ao parecer ao dei, 
xar ,se manipular por anarquistas e 
outras más ervas. Outro rapaz de 
vinte, italiano como o morto, cuL, 
pável <lesa inorte, mais tamén víti, 
ma. Tiña medo de ser linchado. 

&. que loitan contra o poder e o~ 
que disparan en nome dese poder, 
igualados. País e amigos similares a 
choraren en dores paralelas. Como 
cando un neno de doze anos deita 
unha pedra contra os soldados israe, 
lis na Palestina ocupada e estes res, 
panden e disparan. T amén son xo, 
vens, non poden decidir e teñen 
medo. A opinión pública deve com, 
prender que por vezes un estudante 
abrigado a empuñar as armas -ainda 
qu sexa tan imensa a desproporzón 
entre a eficiéncia destas e o croio do 
cativo-perde os nervos. E mara. 

~n dos grandes méritos do mo, 
vimento antiglobalización -un ter, 
mo máis neutro para o que alguns . 
ainda denominamos novas formas 
de imperialismo, agora 
transnacional- é ter unido nunha 
frente comun indivíduos e organiza, 
zóns con ideoloxias, métodos e ob
xectivos mui heteroxéneos. Que 
tantos e tan diversos, desde lugares 
tan afastados, coincidan en sinala
ren como culpáveis os mesmos, o 
G,8 e o capital en nome do cal ac, 
tuan, deveria levar a que todas as 
olladas os fitasen para recoñeceren 
o seu cinismo e a sua perversidade. 
Admiten que de pouco vale a con, 
donazón da déveda externa se con, 
tinuan a obstaculizar a comerciali, 
zazón de produtos de países do 
T erceiro Mundo, e simultaneamen, 
te recomendan que estes abran ain, 
da máis os seus mercados, por exem, 
plo. 

~ais, nunha carambola muí 
típica do sistema, a atenzón é des
viada cara a mesma heteroxeneida, 

' de dos loitadores antiglobalizazón. 
Talvez serian admisíveis os Tute 
Bianche e os seus métodos pacífi, 
cos, mais como pode ser aceitada 
como forza opositora semellante 
amalgama? Non actuan coas ceri, 
monias e cortesías das oposizóns nos 
parlamentos burgueses, polo tanto 
non son interlocutores lexítimos. 
Falta,lles moito para aprenderen a 
ser tan democráticos como Berlus, 
coni ou Bush. + 
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• Ribadávia viveu unha nova festa do teatro 

E van dezasete edicións dunha 
das mostras teatrais pioneiras no 
país. Do 18 ao 24 de Xullo polas 
ruas da vila Ribeiro pasaron 
compañías galegas e de fora, re, 
sultado dunha escolrna que o di, 
rector da mostra, Rubén Garcia, 
realiza tras visionar dúcias de 
rnontaxes ao longo do ano. O 
grupo Pai con Xogos para nenas, 
Teatro.do Aqui con Os Papalaui, 
Traspaso de Euskadi con Pepe el 
romano, 'la sombra de Bernarda 
Alba; Lagarta lagarta con Cartas 
de Amor, e o Centro Andalll.z de 
Teatro con Otelo el moro, entre 
outros, participaron da Mostra 
que contou con dezaseis pezas e 
catorce compañias. Roberto Vi, 
dal Bolaño puxo ali en escena 

Puro teatro, a sua última criación. 
O actor Manuel Lourenzo foi o 
encarregado de abrir unha mos, 
tra nun discurso no que non du, 
bidou en denominar a Ribadávia 
como a capital do teatro de Gali, 
za. Lembrou os inícios do festi, 
val hai perto de treinta anos co, 
rno a conquista dun espazo de 
liberdade e considerou a mostra 
como parte da riqueza do país. 
Lourenzo recebeu o prémio 
Abrente, nome da asociación 
xa desaparecida que promoveu 
a5 primeiras mostras de teatro 
en Ribadávia. A organización 
quedou satisfeita coa asisténcia 
de público, x¡:¡. que se acadou 
unha media de cincocentas per, 
soas por función. • Manuel Lourenzo ab"u a mostra. 

........................................................................................................ 

•Susana 
Seivane, Liarri 
O"Flynn e Pepe 
Vaamondeno 
lntercéltico do 
Morrazo 
O lntercéltico do Morrazo 
cámbia de escenário, celébrase 
no centro da vila -alguns con, 
certos ao lado da Casa do Mar 
e outros nas pistas polideporti, 
vas, e as entradas non custan 
un peso. Comezou o dia 26 e 
remata o 28 de Xullo. As 
actuacións previstas incluen a 
Susana Seivane, Liam 
O'Flynn, o grupo asturiano Te, 
jedar e o bretón Bal Tribal. No 
ciclo "Música de Raíz" están 
incluídos os concertos do gai, 
teiro galego Pepe Vaamonde, 
do estremeño Osear Duarte e 
do ravelista cántabro Cherna 
Puente.• 

• Ferrol convoca 
,, . 

o premio 
internacional 
de gravado 
Impulsar a arte do gravado co, 
mo un xénero interactivo aber, 
to a outras linguaxes ou no 
senso máis tradiciohal é o ob, 
xectivo do Prémio 
Internacional de Gravado que 
convoca a concelleria de Cu}, 
tura de Ferrol. Esta é a sua se, 
gunda edición na que se pode 
participar utilizando "todas as 
técnicas gráficas reproducíbeis 
asi como todas aquelas lingua, 
xes, soportes ou variantes gráfi, 
cas que o autor éstime convin, 
te, incluíndo a tridirnensionali, 
dade". Até o primeiro de 
Setembro artistas de calquera 
nacionalidade poden enviar ás 
obras, acompañadas dunha fi, 
cha técnica, ao apartado de co, 
rreos 2, XV Prémio de Gravado 
"Máximo Ramos" Centro T º' 
rrente Balllester, Ruado Hos, 
pital s/n 15402 Ferrol. Os pré, 
mios teñen unha importante 
contia: o primeiro, un millón 
de pesetas, o segundo, 500.000, 

e o terceiro 250.000. Ademais 
o Centro Internacional da Es, 
tampa Contemporánea, en Be, 
tanzos, concede dous accesit ert 
forma de duas bolsas de quince 
dias para cursos de verán ou 
Semana Santa. O departamen, 
to ferrolán de Cultura quer 
consolidar tamén através do 
certame a parte gráfica do Mu, 
seu Municipal.• 

• Max e Xaquin 
Marin no Salón 
do Cómic de 
Cangas . 
Talleres, proxeccións, 
colóquios con autores e un cer~ 
tame de banda deseñada 
enchen de contido o Salón do 
Cómic de Cangas, que se abriu 
no pavillón do Instituto de Ro, 
deira o 23 de Xullo e pecha o 
Domingo 29. Durante a serna, 
na esco lleranse aos gañadores 

do concurso. Os autores 
galegos centran as exposicións, 

~ como é o caso de Xaquin Ma, 
rin. Ademais, participan neste 
salón, entre outros, Max, Javi 
Rodríguez, David López e Kano 
Frank Quitely. • 

• Apresentada 
a edición 
do orixinal de 
Os dous de sempre 
O Museu de Pontevedra 
acolleu a apresentación o Mar, 
tes 24 de Xullo da edición fac, 
similar do orixinal de Os dous 
de sempre, a obra de Castelao. 
Esta edición, promovida polo 
Consello da Cultura, reune o 
manuscrito do rianxeiro rnáis 
as ilustracións, que se atopaban 
no' Museu de Pontevedra. Até 
agora as edicións desta obra es, 
taban baseadas na que en 1934 
fixera a Editorial Nós. O 

• Leo Bassi, protagonista 
do Festiclown en Pontevedra 
Rematou o 22 de Xullo unha semana de solidariedade coa risa da 
man do Festiclown, que encheu as ruas de Pontevedra de paiasos 
veteranos· e aprendices do ofíc.io que non dubidaron en praticar o 
aprendido diante do público. Jango Edwars foi o encarregado de 
clausurar o festival coa sua obra Classics, pero se houbo un neme 
que rnarcou o transcurrir <leste encontro foi Leo Bassi. O coñecido 
mestre de paiasos non só levou ao escenario a sua peza La Vendetta 
senón que foi o encarregado de impartir o curso "Na busqtieda da 
nosa identidade cómica". Por Pontevedra pasaron ademais Eric de 
Bont, Good Idea Company, Magos sen fronteiras, Néstor Muzo e 
Correfocs, entre outras compañias. A recadación do Festiclown 
destinarase ao Fondo Clown Solidário que este ano vai construir · 
unha escola na Selva Lacandona, no estado mexicano de Chiapas.• 

manuscrito foi requisado en 
1939 e actualmente o seu pro, 
prietário é o ernpresário de Pa, 
drón Xosé Manuel Cortizo, que 
llo emprestou á Fundación 
Castelao para esta 
publicación. • 

• Rosalia 
de Castro nos 
2001 poemas 
para o futuro 
Rosa do mundo. 2001 poemas 
para o futuro é o título do 
volurne que ven de editar a 

. sociedade Porto 2001 con 
motivo da capitalidade 
cultural na cidade portuguesa. 
Trátase dunha selección 
poética que inclue, corno 
representante da lírica galega a 
Resalía de Castro e os seus 
"sinos de Basta bales". É o 
poema númerado co 1.099. 
Teresa Amado é unha das 
colaboradoras principais do 
volume e a encarregada da 
poesía galaico,portuguesa. O 
libro tentou incluir poemas de 
todas as culturas do mundo e 
entre os 2.001 autores 
escollidos figuran Kaváfis, Paul 
Verlaine, Lewis Carroll, Emily 
Bronte, Lord Byron, Searnus 
Heaney, Vladímir Nabókov, 
Ted Hughes, Eugénio de 
Andrade, Egito Gonc;alves, 
Dylan Thornas, Octavio Paz e 
Julio Cortazar. • 

• Reivindican a 
figura de Delgado 
Gurriarán 
No ano 2003 cumprirase o 
centenário do nacimento do 
poeta valdeorrés Floréncio 
Delgado Gurriarán. Co gallo de 
solicitarlle á Real Académia 
Galega que se lle adique o Día 
das Letras Galegas do mesmo 
ano, pi versos grupos teatrais 
organizan unha xornada de 
teatro o vindeiro dia 28 ás 
once da noite en Córgomo, o 
lugar do seu nacemento. Esta 
iniciativa ten entre os seus 
valedores a Furafollas 
Agrupación Teatral, un grupo 
criado en 1997 nas aulas de 
Filoloxia Galaico, Portuguesa 
da Universidade Central de 
Barcelona.• 

• Lucia Aldao e 
Daniel Salgado 
gañan o concurso 
d'O Facha 
Convocouse un ano máis o 
concurso nacional de poesía da 
agrupación O Facho, da Coru, 
ña, que chega á 22ª edición. O 
xúri, formado por Xavier Vas, 
ques Freire, Ramiro Torres e 
Luis Mac;as, concedeuno ex ae, 
quo a Lucia Aldao, da Coruña, 
e a Daniel Salgado, de Lugo. 
Cada un deles apresentou cin, 
co poemas cos lemas Prostibula~ 
ria e Cinco poemas da fiestras 
respeitivamente. • 

ANOSA TERRA 

•Edición 
portuguesa para 
Carpo de Enma 
Pedreira 
O café Contertulia da Coruña 
acolle o dia 28 de Xullo o lanza~ 
mento de Corpo, poemário de 
Enma Pedreira que publica a 
portuguesa Edic;oes Tema. No 
acto participan o poeta 
portugués Alberto Augusto Mi, 
randa e a galega Iolanda Casta, 
ño. Actua a bailarina de danza 
exípcia Joana Saahira e recita ta, 
mén o bardo Aurelino Costa. • 

• A Fundación 
Neira Vilas 
apresenta o 
prémio Arume 
A Fundación Neira Vilas apre, 
senta o Venres 27 de Xullo no 
Pazo de Bendafia de Compostela 
o primeiro prémio Arume de po, 
esia para nenos. T rátase dunha 
iniciativa nova para fomentar a 
criación de autores que escriban 
para nenos. No acto de apresen, 
tación estarán presentes os 
membros da Fundación Luis 
Reirnóndez, Valentín Garcia e 
Miguel An:xo Femán Vello. • 

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

Marica Campo e Dario Xoán Cabana. 

•Recital e 
marcha 
dos poetas 
chairegos a 
Castro de Rei 
Celebrábase o Domingo 22 de 
Xullo a primeira edición das Xar, 
ruu1as de Identidade Chairega e, 

• dentro dos actos convocados por 
diversas asociacións culturais, ti, 
vo lugar unha marcha de seis qui, 
lómetros entre o Castro de Vila, 
donga até Castro de Reí. Durante 
o roteiro íanse lende os poemas 
gravados nas árbores e da autoría 
de escritores chairegos. en total, 
dezaoito poemas foron recitados. 
Entre o cento.de participantes na 
marcha atópabanse Marica Cam, 
po, Margarita Ledo e Darlo 
Xohán Cabana. • 
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,, . 
aventura ma1s 
Título: Homónima. 

Autor: Antón Riveiro Coello. 

Edita: Galaxia. 

Houbo un tempo no que a li
teratura galega se doía queixosa 
da necesidade de aventuras. Re
ferfmonos á aventura pura e du
ra, é dicer, a eses discursos nos 
cales a aventura é o fin primor
dial e na sua función interac
tuan todos os demais elementos 
diexéticos que a compoñen. In
clusive a sua "chegada" non esti
vo exenta de certa polémica (as 
páxinas de A Nosa Terra son 
testemuñas) pois corríase un ris
co evidente, os modelos foráne
os obviamente non estaban feí
to e axeitados para re ponderen 
de unha realidade como a gale
ga, xa que os modelos lit rários 
sempre son fillos da sociedade 
que os cria e nós estabamos xus
to no momento da sua asimila
ción. Foi. Hoxe a situación é 
ben diferente, a literatura galega 
con ta xa con escritores (non os 
mencionaremos, non son pou
co , que non vaia esquecer nen
gun) que senten preferéncia por 
este tipo de ·discursos e neles se 
desenvolven con habilidade e 
éxito comprobados. 

Antón Riveiro Coello, que no 
2000 viu publicadas Animalia e 
As rulas de Bakunin, é autor que 
sabe coidar especialmetne a es
trutura das histórias que incor
pora aos seus discursos. A ante
rior entrega, As rulas de Bakunin, 
e esta última que agora comen
taremos, Hom6nima, dan boa fe 
do que afirmamos. Tanto unha 
novela como a outra sobresaen 
pola traballada secuenciali-

Antón Riveiro Coello. 

zación, reflectida nunha calcula
da distribución da história nos 
capítulos que correspondan. O 
resultado son discursos que en
ganchan o leitor porque o abri
gan a ler un capítulo tras outro 
e, cando se percata, xa está moi 
metido na história, xa a novela 
está tan dentro del que non a 
pode deixar. Esa é a principal 
misión dos narradores de Rivei
ro Coello, narradores que se afa
nan en facilitar a asimilación do 
discurso por parte do leitor. Dei
ca aqui todo vai de maravilla, 
ese é o seu mérito. Sen embargo, 

Camilo Nogueira A memoria 
da nación 
O reino de Gallaecia 

X ERAIS 

~~ 
~~ 

este procedimento remata por 
facer que os discursos <lean a 
sensación de seren histórias 
pouco aproveitadas, lense con 
fruición pero acaban deixando 
ese regusto a moito fume e pou
co lume, a brevidade dos capítu
los e un narrador compracente 
permiten avanzar moi rápido na 
história, pero hai que sacrificar 
parte da mesma história, mo
mentos que lle podían outorgar 
meirande densidade pasan dian
te dos nosos ollos vertixinosa
mente, sen tempo a saborealos 
porque fican reducidos á mini-

ma expresión. Son, contodo, lei
turas moi axeitadas para esa ma
sa de leitores esporádicos, oca
sionais, pero que están aí e son 
moitos e todos quixeramos que 
fosen máis constantes. Para eles 
son leituras moi agradábeis, bus
can, ante todo, unha história 
que interese e atópana. Para eles 
ou para quen simplemente bus
que unha his-
tó ria. Pero 
quen queira 
algo máis, 
quen non 
queira só co
mer e si sabo
rear, ha de se 
sentir defrau
dado, que a 
literatura sen 
o valor enga
dido da for-
ma, e menos 
hoxe, onde 
outras plata
formas (tele
visións e, so
bre todo, ci
nema) fixe
ron cliso mo
tivo do seu 
existir. 

Homónima é 
a aventura de 
Xesus Parade-
1 a Soneira, 
escritor e ex-
garda civil 

Este 
procedimento 
remata por 
facer que os 
discursos 
deana 
sensación 
de seren 
histórias 
pouco 
aproveitadas, 
lense con 
fruición pero 
acaban 
deixando ese 
regosto a 
moitofume 
e pouco 
lume. 

que, fedellando na internet, ato
pa outra persoa con nome e ape
lidos idénticos. Querer saber 
quen é ese homónimo, vaina le
var a Tzataplán, pequena e per
dida aldea de Mexico. A busca 
do seu homónimo derivará nun
ha série de experiéncias aventu
rescas que comezarán por poñer 
en dúvida a sua própria identida
de e rematarán por facerlle duvi
dar da veracidade da história fa-

(Pasa á páxina seguinte) 
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canta de libros 
Poesia para o lecer 
Xosé Vázquez Pintor atravesa un pe
riodo frutífero en canto a 
publicacións: tras a novela A memoria 
do boi, aparece nas librarias o 
poemário Banza-· 
dos, co que gañou 
o I Prémio Uxio 
Novoneira do con
cello das Pontes. 
T amén en Espiral 
Maior edítase a Re
futación da musa, 
de Manuel Forcade
la, coque obtivo o 
premio Aula de Poe
sía de Barcelona. Es
tes versos serán tra
ducidos 
proximamente ao 
español, catalán, 
italiano e 
portugués. Por últi
mo, o primeiro li
bro de Juan Abe
leira, un dos máis 
importantes tra
dutores de poesia 
no Estado, en ga
lego. Animais 
animais supón un roteiro pola parte 
que os humanos posuen de fauna. Ta
mén en ESpiral Maior. t 

A rocha 
de Ramiro Ponte 
"Os felices oitenta, aqueles anos,/ Pa
s~on felizmente a mellor vida:/ En se
mellante década 
dourada/ Todos fo
mos xenios por un 
día". Ramiro fonte 
volta a reflexionar 
no poemário A ro
cha dos proscritos, 
como fixo noutros 
anteriores, sobre a 
década dos oitenta, 
pero tamén sobre o 
escepticismo dos no
venta cunha Repúbli
ca das Letras "vizosa 
en hampóns, toxos e silvas". Ponte 
apela nos seus versos ao leitor, ás caza
doras loiras, ao cazador de libros e ao 
xogador. Na colección Tambo da De
putación de Pontevedra. t 

Sobre 
o voluntariado soctal 
Santiago González Avión asina O vo
luntariado social. Un ca-
miñar compartí-

:~ d:~~~c~~~u- '~~.-·~ \ ~un1,,na® 
de ensai~ de xe... ·~ ~<o«;t.~Gl!S:~~ 
rais. Reflexiona o 
autor neste Ano In-
ternacional do Va- \l 
luntariado sobre a 
importáncia deste 
movimento pero ta-
mén sobre os perigos i1 
de que suplante con-
quistas do Estado de 
Benestar. González Avión entrou en 
contacto desde novo co asociacionis
mo e a cooperación, e hai tres anos ga
ñara o prémio Vicente Risco de An
tropoloxia cun traballo sobre a pobre
za na Galiza. • 

Dous milénios 
de cristianismo 
Dentro da colección "O saber 
de peto" da editorial 
Lóstre.go aparece 2000 
anos de cristianismo, 
de Xesús Femández Su
lleiro, que pretende 
axudar a entender como 
un pequeno grupo de 
discípulos de Xesús 
trasnformouse na lgrexa. 
Femández Sulleiro dirixe 
a sua ollada cara á lgrexa 
católica, á ortodoxa e ás reformadas. + 

f ) 
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Iniciativa socialista 
N2 61. Verán de 2001. Prezo 625 pta. 

Neste número dáse canta da última 
actualidade política e social do mundo 
cunha óptica de esquerdas. Enrique del 
Olmo, José Roca, Mikel lriondo, Ramón 
Jáuregi e lmanol Zubero reflexionan so
bre os resultados das eleicións bascas. José 
María Mendiluce explica o futuro da es-

querda unida 
ao ecoloxismo. 
José 
Santamarta 
xustifica a 
ecotaxa das 
Baleares. fu
mando Mon
tes conta o 
medo que 
Hes entr9u 
aos 
qanqueiros 
e demais 
donosdo 

mundo capitalis
ta por mor das actividades dos grupos an
tiglobalización. Ademais, colaboran neste 
número Carlos Camiceto, Gush Shalom, 
Gonzalo Sichar e Luis Antonio de Ville
na, entre outros. + 

Pueblos 
N11 5. Marzo de 2001-. · 
Dirixe: Luis Nieto. 

Edita: Izquierda Unida. 

Femando Hemández recupera os conti
dos do Cúmio Europeu 'de Niza, no que 
se aprobou unha nova política comun de 
defensa que non consegue desligarse do 
poder estadounidense. Angeles Maestro 
narra a sua experiéncia no Cúmio de 
Porto Alegr7 contra a mundialización. 
Alejandro Alvarez explica como fica o 
conflito de Chiapas logo dos acordos de 
San Andrés. Pascual Serrano dá conta 

. do primeiro 
ano de do
larización 
no Ecua
dor. Veró
nica Vidal 
fai un in
forme so
bre o xei
to no que 
as -petro-
leiras es
tán asa
quear as 
riquezas 
dos paí
ses sub-

desenvolvidos. Santiago González 
recupera a actualidade dos Balcáns para 
reflexionar sobre o uránio retardado e a 
actuación das poténcias ocidentais na 
zona. Tamén escriben Ruth Ferrero, Al
berto Arcos e Julie Flanagan, entre ou
tros. • 

Página Abierta 
N"l16. Xuño de 2-201. Prezo 650 pta. 
Dirixe: Manuel Llusfa. 

O tema prihcipal deste número é a elei
ción do novo lehendakari. J osetxo Fagoa
ga e Javier Villanueva investigan sobre os 
condicionantes sociolóxicos que explican 
a vitória de lbarretxe con maioiia relativa 

mais fol
gada. A 
redac:ción 
preparo u 
un infor
me sobre 
a evolu
ción das 
Forzas 
Anna
das es
pañolas 
desde o 
Golpe 
do 23-
Fe a 

sua adecuación ao Exército Profi
sional. Rosa Ruiz explica como funciona 
o sistema eleitoral italiano• 

(Ven da páxina anterior) 

miliar dos Paradela Soneira. A 
partir dos datos que vai obtendo 
Xesus Paradela Soneira volve 
sentir o pálpito das palabras e . 
ponse a escribir unha novela con 
.tirites biográficos pero que se to
rna licéncias que a afastan da re
alidade. O conflito de identi
dades tórnase un conflito sobre a 
veracidad.e da história, pois a no
vela: que vai escribindo ilumina 
partes das que o narrdor princi
pal non <lera conta detallada. 
Existe conflito sobre a veracida
de da história, pero en nengun 
momento aparece algo sernellan
te a unha cerirnonia da confu
sión. Con ser algo rnoi atractivo, 
o narrador insinúao pero en 
nengun momento se detén, a 
aventura manda non demorar 
para que as peripécias non vexan 
interrornpida a sua sucesión. 
Non se para nen con isto (ainda 
que moi posibelmente, o leitor, e 
rnáis co título que leva a novela, 
o agarde) e nen neutros momen
tos dos que tarnén se poderia ti
rar partido. Na novela hai ben 
momentos que estarian cerca da 
traxédia ou do drama, pero fican 
en nada -por non atender, mes
mo os frecuentes encontros amo
rosos do protagonista con Lucré- · 
cia resultan un . tanto insulsos, e 

% iso que o sexo .. ·é parte fundamen
tal case en calquer aventura. E é 
que a tarefa de escribir épica, a 
aventura sernpre á épica, ob
viando a dimensión tráxica, ou, 
cando menos, dramática, é desa
fio moi arriscado no que é máis 
fácil ser derrotado ca vencer. 
Con estas perspectivas, a confi
guración das persortaxes ha de 
ser forzosamente pobre porque 

~ ·. '+-·'t 

·a~~o 

eses momentos que antes cita
mos son os que lles proporcio
nan densidade. Polo que tarnén 
as personaxes están rnoi desapro
veitadas, empezando polo prota
gonista, seguindo con Lucrécia e 
Saladina (ainda que esta non pa
se de ser unha escusa) e rema
tando cos h.abitantes da aldea. 
Curiosamente é o avó Gabriel 
Zarnbrano (ao que coñecemos 
parcialmente e pouco a pouco) a 
personaxe máis atractivas a pesar 
de ser obxecto da acción e non 

, suxeito dela. 

A novela está contada por un 
narrador onisciente· hábil á hora 
de secuenciar e distribuír a ac
ción nos 3 7 capítulos que- a 
conteñen. Este é o aspecto sa
lientábel da novela. lso e a que
réncia pola adxectivación (ou, 

mellar, pola cualificación) e po
la palabra ocorrente. Pero é que 
o estilo é algo rnáis ca poñer ad
xecti vos e buscar palabras que 
resulten ocorrentes por seren 
pouco frecuentes nesa determi
nada acepción. Queda mencio
nar o recurso á árbore xenealó
x ica da páxina 87, pero iso é 
rnoi pouco. O discurso comple
rnentário da novela que escribe 
o protagonista, xa mentado, 
tampouco vai máis alá e carece 
dos mesmos defectos que o do 
narrador principal, iso é asi ain
da que se queira explicar adu
cindo que, corno se pretende 
esa complernentariedade, por 
iso semellan feítos pola mesma 
man. Dígase tarnén que a pre
séncia de discursos cornplemen
tários é moi querida do autor, 
xa a lembramos en A quinta de 

fi.CC1óN 3. FISTEUS 

l. NARCOS 
Carlos G. Reigosa 
Xera.is , 

ERA UN MUNDO 
LupeGómez 
ANosa Terra 

4. A MEMO~ IXJ BOi 
Vázquez Pintor 
Xerais 

l. MEMORIA 
DA NACIÓN 

Camilo Nogueira 
Xerais 
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Saler e As rulas de Bakunin, no
velas coa~ que se estabelece un 
diálogo, un xogo de referéncias 
(moi simples); Xesus Paradela 
Soneira é o escritor que en A 
quinta de Saler gañara o Premio 
Castelao e o barbeiro de T zata
p lán esá facendo inequívoca
mente As rulas de Bakunin, o 
barbeiro e todo o que de anar
quirno se respira. 

Se o que quería Riveiro Coello 
era escreber unha novela sen 
rnáis pretensión que oferecer 
unha leitura sen atrancos, o éxi
to é total. Pero para aqueles que 
pensamos que a literatura é algo 
rnáis có cinema do cerebro, isto 
resulta rnoi pouco e quédase ni
so: unha aventura máis. • 

XOSÉ M. EIRÉ 

4. 0 GALEGO 
(Thf)POSSÍVEL 

Valentin Rcx:lrigues Fagim 
Laiooent.o "' •. r 

2. DIARIO ÍNTIMO 
DUNVELLO 
REVOLTADO 

Antón T ovar 
Galaxia 

2. ESPAÑA UNJFORME 
José l. Lacasta-Zabalza 
Laiooento 

5.ARREI>oR 
DECASTELAO 

M11 Pilar García Negro 
ANosa Terra 

5~ Eu TAMÉN FUN 
COAS VACAS 

Afonso Eiré 
ANosaTerra 3. HISTORIA XERAL 

DA LITERATURA 
GALEGA 

M. Queixas & A Gómez 
ANosaTerra 
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O Borna, a primeira réplica dos barcos de coiro empregados por mariñeiros da ldade do Bronce. 

Unha travesia no tempo 
V Encontro de Embarcacións Tradicionais de Galicia 
-0- ALOIA A. FEANS 

Catro séculos de historia navegarán polas nosas augas o vindeiro 
mes de Agosto. Seis tripulantes direitamente chegados da ldade de 
Bronce farán travesia desde Euskadi até Galiza embaidos polo arre
cendo do coiro húmido da sua embarcación. Emulando tamén as 
medievais rotas marítimas que levaban os monxes irlandeses a na
vegar até a Galiza facendo escala na Bretaña, diversos "curraghs" 
procedentes destes lugares faránnos esquencer durante catro dias 
o tempo de aceiro e pintura contaminante que vive o noso mar. 

atractivo, mais semwe nunha 
aposta pola combinación do lú
dico e o cultural. 

Travesias pola ria, actuacións 
musicais e diversos encontros de 
carpinteiros de ribeira pecharán 
o programa en Poio. O Luns 2 7 
as embarcacións farán travesía 
até a dársena da Estación Maríti

ma de Vigo, 
onde tres ex, 
posicións: "O 
património 
marítimo de 
Galiza ( orga
nizada pola 
FGCM); "Iti
nerários celtas: 

Entre o Xoves 23 e Martes 28 do 
próximo mes de agosto dous por
ros Rías Baixas (Combarro, en 
Poio e a Estación Marftima de 
Vigo) mergullaránse en augas cel, 
tas para recuperar da rnem_ória 
unha parte da história comun de 
irlandeses, bretóns e galegos. A 
Federación Galega pola Cultura 
Marítima convoca a todas as aso, 
ciacións pertencente á mesma e 
ás de outros países (Irlanda, füe, 
taña, Euskadi, Portugal ... ) a parti, 
cipar nestes encontros, considera, 
dos polo historiador Dionísio Pe
reira como "a grande festa da cul
tura e do património marítimo de 
Gal iza". Este acontecimento ven
se repetindo cada dous anos des
de que se organizara por vez pri, 
meira no 1993 e contou sempre 
c n grande aceptación do públi, 
co e dos participantes. Nesta oca, 

Un curragh navigando polas augas das illas de Arán. 

os monxes na, 
vegantes" (da 
As oc i ación 
bretona Aux 
Marches du 
Cranou); e "O 
mar de Vigo" 
( Património 

ión encontr s oferecen unha 
série de atractivos engadidos ao 
que e pret nde unha ponte para 
o intercámbio cultural e a recupe, 
ración da memória histórica dos 
pavos celta . 

Unha viaxe por terra e mar 

Unha réplica dun barco de coi-

ro empregado por mariñeiros 
da Idade de Bronce, recriada a 
partir dun gravado acopado en 
Pasaia (Euskadi) sorprenderá, 
de seguro, a máis dun curioso. 
Isto, unido ao paseo palas no, 
sas augas de vários "curraghs" 
irlandeses e bretóns, gamelas e 
chalanas completará o atracti, 
vo dos encontros. Entre os días 
23 e 26 de Agosto a chegada ao 
porto de Combarro das embar
cacións de coiro procedentes 
de Irlanda, Bretaña e Euskadi 
será o momento máis espera
do, e inaugurará unha série de 
actividades con . diferente 

Histórico dó Concello de Vi
go), porán a nota documental 
até a xornada do 28. Os en
contros completaránse con vá
rios concertos de música mari, 
ñeira e unha travesia desde o 
Náutico até a praia do Vao, 
onde a Escala Obradoiro "Mar 
de Vigo" desenvolverá unha 
série de actividades coma o re, 
mo en chalana e a varada de 
gamelas con rolas. Unha tra, 
vesia no tempo que combinará 
perfectamente dous atractivos, 
a diversión e o espallamento e 
a revitalización da nosa cultura 
marítima.+ 
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IGNACIO CASTRO 
XA VIER SEOANE 

Un día do ano 83 o filósofo e ensaísta lganacio Castro, logo de sucesi
vas procuras, atopou unha cabana de pastores nun lugar fermosamen, 
te chamado Roxe de Sebes, na zona oriental montesía da Galicia que 
mira cara ás cerras de León. 

Durante sete anos, en longas tempadas, retiraríase alí. Só. Se acaso, 
de cando en vez, cunha esporádica baixada a algunha aldea, unha 
conversa cun veciño, cos regatos ou os merlos ... Nun pleno mergulla
mento en si propio e na natureza; as pegadas do raposo, o fozar dos 
xabaríns, a música minimalista da auga nos regatos, o ciclo das esta
cións, a performance das nubes contra a inmensidade celeste ... 

A sociedade actual xera moitas veces, á maneira de danos colaterais, 
unha soidade abrigada, dura, en branca e negro. Grandes cidades son 
moitas veces colmeas de solitarios contemplando desde a xanela un 
mar de xanelas onde outros solitarios os contemplan. Ou mirando, to
dos eles, vaporosas presencias en-
pantallas de luz cega coas que dis
traer -¿burlar?- a secura da soida
de e do silencio. Mais é certo que 
hai tamén unha soidade creadora, 
fértil, na que o home pode realizar 
algúns dos·setis desexos, semen, 
tanda en si propio, afondando, fu, 
xindo da vertixe e o balbordo do 
tempo presente. Unha soidade de, 
sexada, E niso, se cadra, a nosa 
época ten graves carencias. Parece 
que non sabemos estar, por pouco 
tempo que sexa, a soas con nós 
mesmos. Que o maior medo escé, 
nico que ternos é o do noso _propio 
ser. Claro que isto é un tema moi 
vello, e xa Pascal e otros cl~icos o 
apuntaron no seu tempo. 

Pois ben, procurando unha soidade 
fértil, heideggerianamente ontoló, 
xica e rilkeanamente aberta, via, 
xou, á perdida cabana montañesa, 
Ignacio Castro. O resultado é un li-
bro, Roxe de Sebes: radical expe-
riencia, iniciación espiritual, vía ou 

'Hai unha 
soidade creadora, 

fértil, na que o 
home pode realizar 

algúns dos seus 
desexos, 

sementando en si 
propio, af andando, 
fuxindo da vertixe 

e o balbordo do 
tempo presente" 

camiño de autocoñecemento, de formación e de ascese. As fotografías, 
os cademos de notas, as caratas familiares, as reflexións sobre o locus, a 
crise de valores, a procura das raíces máis fondas da vida e do ser ... cons, 
telan as páxinas desta experiencia. 

¿Robinson? ¿Lázaro que foi ata o máis fondo da luminosa sombra a 
achar un posíbel renacemento? ¿ Viaxeiro ata o centro da terra do 
propio eu? No acto de presentación do libro na Coruña, Manuel 
Vilariño citou o inesquecíbel Dersu Uzala de Kurosawa, ese relato 

_ imprescindíbel sobre a vida e a morte, o ser humano e a natureza. 
Tamén xurdíu a mención de Jeremias Jonhson, o solitario mergu
llado na fereza primixenia da montaña como un ciclo do aberto, do 
eterno. E A Montaña Máxica, esa divagación do espírito entre os 
píncaros e a neve. 

Libro delicioso, Roxe de Sebes é xa un enclave para a encarnadura de 
Ignacio Castro e dos lectores que se acheguen. Un locus significativo. 
Non ha de ser seguramente esta a derradeira ocasión en que o filósofo 
volte sobre esas vivencias tan intensas. Como o leño porta o lume na 
entraña, Ignacio Castro levará por sempre gravado o petroglifo radi
cal desa experiencia. A aqueles aos que a súa obra nos atrae, agarda, 
mas con interese máis froitos futuros desta iluminación. Han de ser 
vizosos como as montañas que celebraron para el as nupcias da mate
ria, da palabra e do tempo. + 

.. 
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O deseño en 3D axuda a dotar de realismo a história. 

O BOSQUE MAl·S ANIMADO 
A produtora galega Dygra Films 
estrea a primeira fita de animación en 3 D 

-0- ALOIA A. F EÁNS 

Era unha vez· un bosque onde o rei non era o león senón unha 
pequena toupa, onde os carballos ainda convivian con piñeiros 
e eucaliptus, e a ironia galega substi.tuia os gags de humor fácil 
norteamericanos. Este bosque está en Galiza pero ben puidera 
ter nacido no estúdio de produción de W alt Disney, de non ser 
porque el mesmo desbotou esa posibilidade hai alguns anos. 

lmaxinen un bosque onde as ár, 
bores ensaian a canción da chú, 
via, pensen nunha parella de tou, 
pas namoradas, mergúllense na 
fraga de Cecebre e estarán no in, 
terior do "Bosque animado", un, 
ha nova adaptación cinematográ, 
fica da novela homónima de 
W enceslao Fernández Flórez. A 
peculiaridade frente á versión de 
Rafael Azcona e José Luis Cuerda 
do 1987 é que a equipa de actores 
está formado nesta ocasión polos 
animais e árbores da fraga. T ráta, 
se dun filme de animación produ, 
ciclo íntegramente en formato di, 
xital, o primeiro destas caracterís, 
ticas realizado en Europa. 

Do libro á imaxe 

ron ese universo máxico pero ti, 
veron que desbotar a idea de do, 
tar de animación á fauna e á flora 
da fraga de Cecebre pasando por 
alto o que senten, 
ciara Florez "na 
fraga o home re, 
sulta apenas un 
detalle do que se 
pode prescindir". 
A figura humana 
do Fendetestas 
convértese no fil, 
me do 87 no 
protagonista dun, 
ha historia non menos máxica 
pero, a fin de contas, dominada 
P?lo home. 

A nova versión realizada en for, 
mato dixital, e non necesaria, 
mente dirixida a un público in, 
fantil, toina forza precisamente 
da animación do inanimado, a 
voz e os actos conscientes duns 
seres que pretenden converterse 

en paradigma de 
conduta. A ira, 
n ía e o humoris, 
mo presentes na 

novela aprovéitanse aquí para re, 
alizar un retrato da natureza e do 
contorno rural galega através de 
localizacións reais. Aproveitando 
as máis novas tecnoloxías a pro, 
dutora coruñesa deixa en posi, 
ción privilexiada ao sector audio, 
visual galego sen claudicar ante a 
intromisión de valores alleos. 

Luces e sombras e unha banda 

sonora orixinal de excepción; 
todos estes elementos axudan a 
recrear unh a paisaxe que ven 
puídera ser real e que de seguro 
que formou parte dos nasos 
soños máís temperáns. O re, 
curso a dotar de voz, intel i, 
xéncia e van, 
tade ao 
mundo ani, 
mal ven em, 
pregándose 
no cinema 
de animación coma un, 
ha ponte para a entrada nun 

O universo máxico criado por 
Fernández Flórez no 1943 apare, 
ce fielmente reflectido nesta no, 
~a adaptación. O xogo entre 
fantasia e realidade, a constante 
oposición entre o progreso e a 
natureza, todo isto, baixo un 
pretendido marco de localismo 
realista, tomou forma e cor a 
partir das páxinas da novela. A 
dificuldade para converter a pa, 
labra en imaxe sen que haxa un, 
ha perda de lirismo en calquera 
adaptación cinematográfica vese 
incrementada en "O bosque ani, 
macla". Carballos que falan, tau, 
pas que se namoran, moscas ca, 
prichosas inundan un mundo 
onírico moi dificilmente levado 
á pantalla nunha adaptación re, 
alista dirixida ao público adulto. 

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

Azcona e Cuerda non abandona, 

Un mercado á alza 
"O Bosque animado" é unha 
producción de Dygra Films, a 
primeira longametraxe de ani, 
mación europea en tres dimen~ 
sións. Un proxecto ambicioso 
detrás do que se agacha un 
exaustivo traballo de documen, 
tación, deseño e produción que 
arranca no ano 1997 e no que 
participou unha equipa de máis 
de 400 persoas. O seu presupos, 
to, ao redor de 550 millóns de 

teamericano, patriarca nestas li, 
des, que produce películas de 
animación cuxos orzamentos 
rondan os 15.000 millóns de pe, 
setas. O filme canta coas axudas 
da Xunta de Galicia, o progra, 
ma Media II da Unión Europea 
e Caixanova, entidade que pa, 
trocina a apresentación da pelí, 
cula o dia 26 de Xullo en A Co, 
ruña. Entre o 27 e o 2 de Agos, 
to diversas salas de Vigo, San, 

ruña, Ourense e Ferrol 
acollerán a preestrea en 
duas versións, galega e 
española. A partir do 
dia 3 a operación de 
distribución en máis 
de 180 salas españolas 
sentará o prece, 
dente para a con, 
quista dun merca, 
do internacional, 
ata o de agora mo, 
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ambiente onírico. O obxectivo 
de dárlle entidade e personalida, 
de á natureza para enfrentarse ao 
ser hurqano responde a un in, 
tento de acabar na pantalla coa 
desi'gualdade dunha loita etetna, 
diferéncias de xerarquia insalvá, 
beis a efectos de realidade. 

"A fraga é un tapiz de vida" como 
relata Flórez no inicio da sua no, 
vela. O Furacroios, Fúri para os 
amigos, é unha toupa macho, algo 
curta de vista, vergoñenta e ner, 
viosa, namorada de Linda, a toupa 
fémia que desaparece ao princípio 
da história converténdose no seu 
desencadeante. Morriña, a gata 
persa propriedade do matrimónio 
D' Ahondo, orgullosa, elegante, 
testana e coqueta; o vagalurne Lú, 
ci, amigo incondicional do fura, 
croios; e o amábel carballo apre, 
séntanse en todas as suas dimen, 
sións para que o como sexa forma. 

Un alegato ecoloxista 

Moitas veces resulta inevitábel 
cair nunha división maniquea 
dos personaxes, a natureza repre, 
senta a vulnerabilidade frente á 
opresión do ser human o que 
aproveita a tecnoloxia para en, 
grandecerse na destrución do no, 
so ecosistema. O señor e a señora 
D'Abondo, engreídos e prepo, 
tentes na sua incultura foron pa, 
ra Wenceslao Femández Flórez 
os representantes dun feudalismo 
seródio, agora seríano, quízais, 
dunha grande multinacional 
cun h a consciéncia medioam, 
biental deficiénte e partidária. 

Os animais e a flora da fraga refüc, 
ten a debilidade dun ecosistema 
sen voz. Sen embargo, para non 
cair nunha clasificación sesgada e 
arbitrária do mundo aparece Sabe, 
la, o rostro amábel da humanída, 
de; e a histriónica mosca Hu,hu e 
o perigoso can Cuscus, o lado sal, 
vaxe da natureza, para ensinamos 
que non existe o branco e o negro 
puros e que quizabes non estexa 
todo perdido. Un alegato ecolo, 
xista que bebe dos valores da terra 
defendidos por Fernández Flórez, o 
seu lirismo toma forma case sesen, 
ta anos despois, o problema é que 
dende aquela o bosque está cada 
vez menos animado.• 

Atoupa 
Furacroios 

é a protagonista 
da película. 

1 
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Pola liberdade 
A loita antifranquista 

de Luís Costa 
JUAN GARCÍA 1)URÁN 

Colección Fardel da Memoria 

Luís Amado 
Carba1lo 

XOSÉ A1m.LEmA SANMAR11N 

Colección Esencias 

" 

Fisteus era 
un mundo 

LUPE GÓME z 

Colección Froita do Tempo 
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No corazón de Galida 
Viaxe polas terras· 
de Chantada e A Ulloa 

XUUO VALCÁRCEL 

Colección As ViaXeS 

As chaves 
do tempo 

LU:ÍSA VILLALTA 

Colección Froita do Tempo 

Arredor de 
Castelao 

Mª PILAR GARCIA NEGRO 

Colección Nós os Galegos 
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A película Castelao e os irmáns da liberdade 
abre as xomadas do Carballiño 

ANOSA TERRA 

Até o 1 de Agosto proxéctanse ttaballos recentes en cinema e vídeo 
Mália quedar sen subvención, as xornada~ de Cine e Video do 
Carballiño (XOCIVIGA) mantéñense contra vento e marea. A pelí
cula Castelao e os irmáns da liberdade, ·de Xan Leira, abre o Ven
res 2 7 a edición des te ano 2001. Na proxección van estar presen
tes o director do documental, asi como Xosé Luís Bóveda, Aveli
no Pousa Antelo e Elíxio Rodríguez, cuxas testemuñas recóllense 
no filme. Pero, ademais, as XOCIVIGA serven de trinque das últi
ma producións galegas,. apresentadas por directores e intérpretes. 

Lena, de Gonzalo Tapia, e Di, 
vertimento, de José García, for, 
man parte da programación, así 
como os telefilmes Condenado a 

vivir, de Roberto Bodegas sobre 
a vida do tetrapléxico' Ramón 
Sampedro, Ao alcance da sua 
man, de Antonio Hemández, e 

Paixón Adolescente·, de foaqui-n 
Llamas. Entre as curtametraxes·, 
O rio ten mans, de Beatriz del 
Monte, Sandra, de Hector Die~
guez, e Alzheimer, de Alex Sam, 
payo. Para ter unha idea do Pª' 
norama criativo no mundo au, 
diovisual proxéctartse máis de 
quince rraballos en video e al, 
gunhas das últimas · inicia ti vas 
da Escola de Imaxe e Son da 
Coruña. Tamén hai un oco re, 
servado para. os documentais 

con títulos como Engaiolados, 
Algo pasa con María, Conta co, 
migo e Balcáns, tan lonxe, tan 
perto. Cine francés para cele, 
brar os 50 anos da "Nouvelle 
Vaque" e películas recentes co, 
mo Bailar na escuridade, de Lars 
Von Trier, Amores Perros, de 
Alejandro González, Pau e o seu 
irmán, de Marc Recha e Extran, 
xeiros de si mesmos, de Jose Luis 
López Linares e Javier Rioyo 
completan o programa das xor, 

nadas, organizadas polo Cine · 
Clube Carballiño, que rematan 
o 1 de Agosto. 

Por segundo ano consecutivo es, 
tabelécese o premio do público á 
mellor produción galega, dotado 
con 100.000 pesetas para a me, 
llor longametraxe, 75.000 á cur, 
tametraxe e 50.000 para video. 
O Sábado 28 ·celébrase un en, 
centro de curtametraxistas ao 
redor dunha caldeira de polbo. + 

Labores agrícolas convertidas en arte por Alberto Cameiro 
O artista portugués asistiu á inauguración da exposición no CGAC 
Ao visitante éntranlle realmente 
desexos de tirarse enriba da herba 
seca. Sen embargo, o campo non 
está perto e estamos no Centro 
Galega de Arte Contemporánea, 
en Compostela, onde a instala, 
ción que provoca este desexo ti, 
túlase Un campo depois da colleita 
para deleite estético do nosso carpo. 
O seu autor, Alberto Cameiro, 
trae a Compostela a primeira re, 
trospectiva que se fai da sua obra 
no Estado. Convencido de que a 
sua arte son as próprias experién, 
das vitais, Carneiro explicou o 
20 de Xullo, dia da inauguración, 
que leva anos realizando un ca, 
deme, no que entre outras refle, 
xións recóllense as notas para un 
manifesto de arte ecolóxica. 

De T ras,Qs, Montes chegaba na 
mesma xomada inaugural o centeo 
que faltaba para o campo de Car, 
neiro, unha instalación que apre, 
sentou por vez primeira na Bienal 
de Sao Paulo hai vintecatro anos. 
A mostra abrangue obras realizadas 
entre 1968 e o 2001; duas delas, A 
sabiduria da flmesta e Arvore e fruto, 

Marta era o contrapunto de súa 
irmá María. E se é certo que Ma, 
ría e a Magdalena son a mesma 
persoa, unha estaba nas antípodas 
da outra. Sobre ela recaían os la, 
bores do gobemo da súa casa, la, 
bor ingrato, recuberto dunha aura 
de categoría que a converte nun, 
ha especie de raíña sen coma. 

Cóntase que cando estaba prepa, 
rando a mesa pra agasallar a Xe, 
sús e aos seus discípulos, un popu, 
loso grupo que cada pouco se dei, 
xaba caer pola casa e pagaban a 
acollida con historias e parábolas, 
María embelesábase a escoitar os 
contos mentres Marta se afanaba 
por ter todo en orqe e ben dispos, 
to para atender a tantos invita, 
dos, e reconcomíase por non dar 
feíto e poder sentar, coma todos, 
a escoitar as maravillosas histo, 
rías do Mestre. Enfadábase con 
súa irmá, a única mulller que lle 
podía botar unha man, e abando, 
naba todo cada vez que Xesús e a 
súa tropa entraba pola porta, para 

deseñadas expresamente para os 
espazos do CGAC. Até os anos 
noventa a inspiración <leste artista 
nacido en 1937 en Coronado ev°' 
caba fundamentalmente a paisaxe 
de Portugal, mentres que nos últi, 
mos anos, apartires da série Evo, 
cafOes d 'auga, atopa unha dimen, 
sion artística máis abstracta na In, 
dia, Nepal, China e Xapón, con 
metáforas do vento e da auga e con 
materiais como a madeira. O cerne 
da obra de Alberto Cameiro basé, 
ase na transformación da natureza 
en arte. T rátase dun proceso que 
comeza coa documentación foto, 
gráfica e coa investigación das }a, 
bores do agro en Portugal. "O im, 
portante non é a cultura adquirida, 
senón a consciéncia e as vivéncias 
con que se fan as cousas", explicou 
o artista na inauguración da expÜ' 
sición, que vai estar aberta até o 30 
de Setembro. 

Esta mostra en Compostela do 
traballo de Carneiro continua 
coa liña iniciada no Centro de 
Arte Contemporánea con Hele, 
na Almeida no ano 2000 para dar 

a coñecer figuras de renome na 
plástica portuguesa. Para Carnei, 
ro a paisaxe é un lugar que evoca 

as próprias memórias personais e 
que se plasma en esculturas e ins, 
talacións. Con esta mostra, o visi, 

Santa Marta, ama de casa 
ficar sentada aos seus pés, embo, 
bada cara a El. 

A afanosa e sacrificada ama de 
casa, tamén lle gustaba escoitar a 
Xesús, e se súa irmá lle axudase, 
antes acabarían e antes podían 
ambas sentar a carón do Mestre, 
compartindo as súas ensinanzas; 
así que, enfadada, reprendeuna 
por folgazana á vista de todos. E 
entón o Mestre sa.f u a defendela: 

- María escolleu a parte que 
non lle será quitada nunca. 

¿Que quería dicir? ¿que uns po, 
den ficar a paspar escoitando e 
outros resignarse a serviles? 
Marta, que non era quen de dis, 
cutir con home tan importante, 
torceu os beizos e marchou ao 
seu, consciente da importancia 
do seu labor, a pesar de que nin 

o mesmísimo Fillo de Deus llo 
recoñecese. 

Despois de Ascensión de Cristo, 
Marta e os seus irmáns Lázaro e 
María, emprenderon a ruta do 
exilio a bordo dun barco que os 
deixou na costa da actual Marse, 
lla, onde por aquel entón, un 
monstro enxendrado polo mes, 
mísimo Leviatán, traía en mate 
ás l(:entes da rexión. Un verda, 
deiro símbolo do mal, unha es, 
pecie de dragón, que igual se 
metía no mar para volcar os bar, 
cos, que saía do medio do bosque 
para devorar a quen se cruzase 

·no seu camiño, persoas, animais 
ou árbores. Cóntase que entre as 
armas que o monstro usaba esta, 
ba a súa bosta, que lanzaba con, 
tra as presas, en tal cantidade, 
que podía deixar reducida a cin, 
zas todo aquilo que tocába. 

Pois con este monstro, a quen os 
nativos chamaban Tarascón, de, 
eidiu enfrontarse a nosa ama de 
casa, por ser símbolo do mal e das 
plagas contra a humanidade, sím, 
bolo da onda traidora e inespera, 
da no mar, dos incendios estivais 
e de todos os males imprevistos 
no tempo en que o sol semella ser 
o rei da alegria, e decidiu facelo 
con dúas armas tan simples como 
eficaces para os cristiáns: un pou, 
co de auga bendita e unha cruz. 

Santo remedio. Aquel dragón de, 
vorador de homes e xugadas ficou 
axeonllado como o máis manso 
dos canciños <liante dos símbolos 
da redención, e Marta, atándolle 
unha corda ao pescozo levouno a 
onde agardaba a xente. 

Agora Marta xa era algo máis ca., 
unha simple am.a de casa. 

tante que entra no CGAC expe, 
rimenta a sensación de que bJo, 
ques e asfalto quedan moi atrás.• 

FRANCISCO ANT. VIDAL 

Debía dar gusto vela co monstro 
atado polo pescozo, para que a 
vecifianza, ávida de vinganza, o 
apedrara e setara ata matalo. 

Desgraciadamente, debía haber ' 
máis T arascóns, porque os ma, 
les imprevistos non remataron 
en tan santa victoria; e Marta 
seguiu conbatendo o mal por 
medio da predicación, o xaxún 
e a oración, e incluso tras o seu 
pasamento, no seu propio se, 
pulcro, na mesma rexión do 
seu glorioso triunfo, tan lonxe 
da terra natal de Betania, 
obrou grandes prodixicis, dos 
que quizabes o máis famoso, 
pola persoa que se beneficiou, 
foi con Clodoveo, o reí dos 
francos, que deitado sobre o 
sartego da santa curou dunha 
dor de riles. 

Como non podía ser doutra 
maneira, santa Marta, foi esco, 
llida como patroa das amas de 
casa.+ 

] 

( 

• 

11 

d 
r 
r 

"' ú 
f 

F 
¡, 
c 
p 
e 
S• 

TI 

d 

ti 

n 
a 
n 



ANOSA TERRA GuieirQ 
CULTORA! 27 DE XUUO DE 2001•N!l997 33 

Adícame un libro 
Revisamos as últimas publicacións e comprobamos 
que pais e nais son os principais destinatários dos traballos literários 
-0- C. VIDAL 

Encetan os libros. Sori, polo xeral, frases breves que queren 
maiormente facer as veces de agasallos. Ou de mostras de agra .. 
decemento. Pero hainas tamén que dan idea do universo literá .. 
rio ou político do autor que menta a aqueles que máis lle influí
ron. E non falta tampouco quen contribue a facer delas case un 
xénero literário. Procuramos boa parte dos libros publicados no 
último ano e botamos unha vista sobre as adicatórias. Pais e nais, 
fillos e avós son os principais destinatários da literatura galega. 

Responden en boa medida a un, 
ha certa mistificación do libro 
como obxecto importante. As 
páxinas cobran un valor especial 
encadernadas e publicadas en 
série e os autores honran aos 
que mentan na primeira liña 
nunha frase que ten moito de 
agasallo e homenaxe. País e 
nais. Son os primeiros en quen 
os escritores pensan á hora de 
adicar un libro, e a ninguén se 
lle escapa que o obxectivo de 
que os prox~nitores se enorgu, 
llezan queda asegurado. 

Só na última remesa de publica, 
cións unha manchea de títulos 
son oferecidos a eles. António 
Reigosa pensa nos pais e avós pa, 
ra adicarlles Resalgario e tamén os 
seus fillos. A uns porque deles 
aprende u "as vellas palabras'', aos 
outros porque "as inventan para 
contar novas historias". Xosé A. 
Ventoso Mariño en A pesca está 
no vento e Xesus Costas en As leis 
do Parlamento de Galiza inclúense 
no apartado da adicatória filial 
sen maiores explicacións mentras 
Xosé Carlos Gómez Alfaro en 
Pasos cara á alba dá os seus nomes 
e tamén idea unha sorte de defi, 
nición: "Alicia e Xosé, labrad°' 
res de abrentes e luas". 

Do mesmo xeito que xa se reco, 
lleu un ensaio lex:islativo con 
lembranza paterna, Daniel Sou, 
tullo menta no empece de Sobre 
clons e xenes aos seus pais e, acle, 
mais, explica o por que de citalos 
nun libro de xenética: "que me 
deron algo moito máis importan, 

. te que os seus xenes, o cariño 
máis entrañábel e a confianza e 
apoio para o meu desenvolve, 
mento persoal máis pleno". 

Na liña da estirpe sanguínea, 

son os avos igualmente desti, 
natários preferentes da literatu, 
ra. Beatriz Dacosta Molanes 
danos ao comezo do seu pri, 
meiro libro Cascas de noz o 
nome dos seus avós, Américo e 
Maruja que, para ela, "gardan 
nos seus corazóns a cerna salga, 
da e húmida da terra". E, nun, 
ha sorte de reciprocidade, ta, 
mén hai avós que pensan nos 
netos para citar o seu nome ao 
comezo de texto. Faino Xosé 
Chao Rego con Roi en Itinerá, 
rio da conciencia galega. Con, 
tundente como poucos é Mario 
Pereira que non deixa lugar a 
dúbidas cando pon en Contos 
para Manuela "A Ana, claro". 

Para toda a aldea 

Ambiciosas son as adicatórias 
que non queren deixar a ninguén 
fóra. Toda a aldea pode ser men, 
tada nunha soa frase. Lupe Gó, 
mez faino, como non podía ser 
menos, en Fisteus era un mundo. 
Amáis de mentar ao seu sobriño 
Daniel, "un rapaz da aldea", a 
quen, segundo nos conta quere 
con forza, adícalle o libro a "to, 
das as persoas que compuxeron e 
compoñeno mundo máxico de 
Fisteus". Tamén Modesto Fraga 
ten presente a todos os homes e 
mu eres de Fisterra cos que com, 
parte "mar e terra" cando manda 
á imprenta Mar de ausencias. 

Pero son as amorosas as máis 
persoais. Algunhas mesmo se, 
mellan declaracións de amor es, 
critas que cambian o xénero 
epistolar pola primeira páxina 
do libro impreso. Brais de Cas, 
tro en Nomearte tómase román, 
tico e misterioso ao escreberlle á 
dona dos seus soños e tampouco 
se sabe ben a quen se refire 

Franck Meyer en Péle,méle f el 
co plural xenérico "a elas". Si 
pon o nome Mª Xosé Porteiro 
en Covardes e define a un Xosé 
António sen apelido que se adi, 
viña moi próximo a ela como 
"alquimista, constructor de cate, 
drais, librepensador, alfa, cami, 
ño, tal vez omega". 

Na memória 

Tamén hai nos novas títul~s 
lembranzas de mortos que dun, 
ha ou outra continuan na me, 
mória dos autores. Un In Me, 
morían preside Far,west con tres 
nomes próprios achegados ao .. 
poeta Carlos Negro. Xulio Val, 
cárcel enumera a sete persoas 
para dicer "durmindo o mesmo 
sono, en min estades ... " en No 
corazón de Galicia. Viaxe polas 
terras de Chantada e A Ulloa . 
Singularidade do libro de Val, 
cárcel é que a adicatória, con, 
tra o habitual, é a frase que pe, 
cha o texto. 

Marica C<7mpn 

PEDINCHE LUZ PRESTADA 

1 

ANA PIUADO VEGA 

E se a elaboración do libro con, 
tou con apoio loxístico de cer, 
tos voluntários, que menos que 
telos presentes unha vez finali, 
zado. Faino Xavier Queipo en 
Papaventos, cos seus primeiros 
leitores e coa familia que o aco, 
lleu na sua casa de Galway 
-"onde soñei a historia" di- e 
tamén Miguel Anxo Murado en 
Cademo de Xapón por ser tan 
ben recibido por Daniel e Joy 
na sua casa de Y okohama. Xa, 
bier López busca o perdon para 
Ós que sofriron o "fabril, febril, 
atarefado, aqueloutrado,mal 
barbeado" tempo de elabora, 
ción de O cademo. · 

Paul Celan e Pedro Páramo 

Non son moitas as adicatórias 
que se refiren á própria literatu, 
ra pero habelas tamén as hai. A 
máis clara, a de Antón Riveiro 
Coello en Homónima cando, 
despois dunha cita de Lezama 
Lima decide regalarlle o seu tex, 

to a Pedro· Páramo e Aureliano 
Buendia. A resposta a por que o 
fai está na própria novela. 

Singular no noso mundo lite, 
rário é ·a "adicatória,tipo" que 
inaugurou a colección poética 
Ablativo Absoluto de Xerais. 
Cada poemário remata na últi, 
ma páxina cun lema que, por 
exemplo, no libro de Eva Vei, 
ga é "Paisaxes do baleiro rema, 
touse de imprentar no outono 
de 1999, transcorridos sesenta 
e un anos da marte da poeta 
arxentina Alfonsina Stomi, fi, 
gura que a autora quere reivin, 
dicar. Absque sudare et labore 

. nullum opus perfectum". En 
cada títufo cambia o nome da 
obra, o escritor homenaxeado 
e os anos da sua morte. Olga 
Novo cita a Joyce Mansour, 
Chus Pato a Paul Celan, e Ma, 
ria do Cebreiro a Gaspara 
Stampa. 

T amén indicativa é a de Henri~ 
que Monteagudo en Castelao. 
Defensa e ilustraci6n do idioma ga, 
lego que brinda o seu libro "á 
memoria de Ramón Piñeiro, bo 
e xeneroso. A Francisco Fernán, 
dez del Riego, Xaime Isla Couto 
e Avelino Pausa Antelo, exem, 
plos de circia fidelidade á terra e 
mais á fala. Aos galeguistas que 
gardaron o lume na Longa noite 
de pedra". 

Para os que sofren_ 

Alguns autores buscan desde a 
primeira páxina poñerse .da par 
dunha causa, de mostrar a sua 
solidariedade cunha razón colee, 
tivo. Fina Casalderrey lembra a 
"todas as persoas que viven un 
éxodo involuntário e inmereci, 
.do" en A máscara de palma e 
Fran Alonso quere que Males de 
cabeza vaia para "todos os que 
sofren". Oli fai guiños cos perso, 
nax:es do seu libro Am'bal quere 
encoller e adícallo a "todos os 
Aníbales, nun mundo cheo de 
Franganillos". Fóra quedan to, 
das as Rosas, Xosés, Pedros ou 
Marias, que compraban nas adi, 
catórias 'todo o que o autor ou 
autora os quere. t 
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Os temas amoréanse na conver, 
sa con Xavier Queipo. O en~on, 
tro fai as veces tamén de despe, 
dida diante da sua próxima par, 
tida para Bruxelas. Porá fin asi a 
dous anos enteiramente adica, 
dos á literatura, que dan como 
froito estes novos catro títulos e 
multitude de proxectos artella, 
dos que desenvolverá no futuro. 
Sen que polo de agora adiante o 
título, ten unha novela remata, 
da, un libro de contos e un poe, 
mário ademais dunha tetraloxia 
en preparación. 

"Necesitaba tempo para darlle 
saída a moitos proxectos, para 
desprenderme de arquivos vellos 
e nestes dous anos conseguin 
soltar lastre e ilusionarme con 
novos traballos", afirma Xavier 
Queipo. A sua conta de libros 
chegou asi á decea, incrementa, 
dos coas suas traducións de Her, 
bé Guibert, Maaluf e Conrad. 
"A criación non dá na Galiza 
para subsistir, moitos escritores 
vense na obriga de adicarse ao 
xornalismo ou a outras tarefas. 
Somos unha sociedade criativa 
pero pequena, cun mercado edi, 
torial cativo", sinala. Pero non é 
só no mundo literário onde Xa, 
vier Queipo buscou saída para 
poder renunciar a sua praza de 
funcionário internacional espe, 
cialista en temas pesqueiros. No 
seu historial consta ter sido ins, 
pector de pesca de 1989 até 
1994, coordenador da inspec, 
ción comunitária durante un 
ano para logo pasar a estatística 
e, antes de pedir a excedéncia, 
responsábel de Acordos Interna, 
cionais e Organizacións Rexio, 
nais de Pesca da Área do Pacífi, 
co. "Compañeiros doutros países 
cando volveron foron recibidos 
cos brazos abertos pala expe, 
riéncia acumulada. Non foi este 
o meu caso. Procurei que se re, 
coñecese a miña traxectória 
tanto no ámbito privado como 
público pero non obtiven resul, 
tado. A nosa é unha sociedade 
nepotista cun grande control so, 
cial e isto é unha consecuéncia. 
Estou decepcionado. Coido que 
non merezo un trato asi", la, 
menta Queipo cun ton no que 
non é difícil apreciar o malestar 
que sinte pola próxima marcha. 

Globalizar e illar 

A Bruxelas levará asimesmo o 
selo discográfico Rio Lagares que 
o escritor criou en Vigo xunto 
con Doc Manhattan. Eis tamén 
un dos resultados <lestes dous 
anos de traballo criativo nos 
que, aos poucos, coñecimos no, 
vas facetas deste escritor que, 
até o seu regreso, distanciaba no 
tempo as suas distintas apari, 
cións no mundo editorial. Mala, 
ria sentimental marca, dalgunha 
maneira, o seu regreso. Papaven, 
tos culmina a sua estadia galega. 
Nas duas novelas, o arranque 
sae da própria realidade, de 
acontecimentos que ao escritor 
lle serven para construir o relato 
literário. "En Malaria partin dun 
solto que lin nun xomal sobre 
un secuestro. Para Papaventos 
empreguei a anécdota da ceguei, 
ra do tradutor ao inglés de En, 
saio sobre a cegueira de Sarama, 
go", explica Queipo. Con este 
ponto de partida, a história re, 
críase de maneira especial nos 
outros sentidos, no ouvido -a 
preséncia de banda sonora é no, 
tábel-, no tacto -de maneira 
clara nas escenas amorosas- ou 

Xavier Queipo 
'Regreso a Bruxelas decepcionado' 

-0- CARME VIDAL 

TEN NESTE MOMENTO MOITOS TEMAS DOS QUE FALAR O ESCRITOR XA VIER QUEIPO. NOVIDADE É A SUA 

NOVELA PAPAVENTOS, UN RELATO PSICOLÓXICO QUE PARTE DUN FEITO REAL, A PERDA TOTAL DE VISTA 

A QUE SE VE CONDENADO o TRADUTOR AO INGLÉS DO ENSAIO SOBRE A CEGUEIRA DE SARAMAGO. Dous 
TÍTULOS, Nos DOMINIOS DE LEVIATÁN E GLOSARIOS DARANO A COÑECER NESTE ANO COMO POETA E po, 

SIBELMENTE COINCIDAN NAS LIBRARIAS CON 0 LADRÓN DE ESPERMA, UN VOLUME QUE RECOLLE CINCO 

RELATOS EXPERIMENTAIS. CA TRO NOTÍCIAS DUN AUTOR QUE, AO SEU PESAR, ANÚNCIA T AMÉN A SUA 

MARCHA A BRUXELAS ODIA 16 DE AGOSTO PARA OCUPAR A SUA PRAZA DE FUNCIONÁRIO INTERNA, 

CIONAL DESPOIS DE PASAR DOUS ANOS NA ÜALIZA E VER COMO FRACASABA O SEU INTENTO DE QUEDAR. 

no gusto e no olfato -sabores e 
olores que se aprécian en espe, 
cial nos abondosos episódios cu, 
linários. 

Escritor afeito a documentar as 
suas obras e construir até o mí, 
nimo detalle os ambientes nos 
que se desenvolven -ás veces 

ben exóticos- non lle costou 
en exceso a Queipo meterse na 
pel do tradutor de Saramago, a 
idade, a procedéncia da comar, 
ca do Sar e mesmo as referén, 
cías literárias e musicais son 
neste caso próximas ao autor. 
O tradutor sabe que en seis me, 
ses quedará completamente ce, 

P. BERGANTIÑOS 

go e a história relata ese proce, 
so até que se suicida no mar. 
"Suicídio? Quen falou de suicf, 
qio? Por que sabes que non foi 
un acidente? En nengun mo, 
mento queda di to no texto". E 
atina Queipo na sua apre, 
ciación, a leitora decátase de 
que o suicídio é unha dedución 

ANOSA TERRA 

-a máis das posíbeis, con certe, 
za- coa que se completa o uni, 
verso criado polo autor que 
oferece, neste caso, unha nove, 
la reflexiva, que permite ir máis 
alá dos acontecimentos e intro, 
ducirse nos universos psicoló, 
xicos dos personaxes. "Entre 
outros temas, aparece o confli, 
to de Rose entre a vida amoro, 
sa e profisional que tamén se 
dá aqui e nos achega cada ve~ 
máis ao mundo anglosaxón. E 
un dos aspectos da globaliza, 
ción, un proceso imparábel que 
xenera illamento e que respon, 
de tamén a unha distinción en, 
tre pobres e ricos. A globaliza, 
ción dáse no mundo ocidental 
pero, por exemplo, antes a vida 
dun labrego da Galiza e Guate, 
mala eran máis semellantes ás 
de agora. Papaventos é tamén 
unha crítica aos valores da so, 
ciedade americana que se están 
impoñendo na nosa con exem, 
plos como a estan darización 
das tendas, a concentración da 
prensa .. . un mundo no que to, 
dos nos estamos volvendo un 
pouco cegos11 aponta o escritor. 

A poesia, 
xénero de madurez 

Dez anos levaba Xavier Queipo 
escrebendo poesia pero é só 
agora que ve publicado o seu 
primeiro poemário. "Teño un 
número de momentos poéticos 
limitado, cunha produción 
roáis lenta. Para publicar tes 
que ter seguridade e eu non a 
tiven até agora que revisei os 
textos e os agrupei uns con te, 
mática mariña -Nos domínios 
de Leviatán- e outros máis van, 
gardistas -Glosarios- que son os 
que sairán nos dous libros'', 
mantén o escritor para quen a 
poesia é xénero de madurez no 
que se manexan as palabras 
"dunha mane ira particular, 
cunha artesanía e unha manu, 
facturas distintas . A na,rrativa é 
a capacidade analf tica e a poe, 
sía sintética, a extensión e a 
comprensión pero, á fin, son 
duas caras da mesma moeda, de 
igual transmisión de ideas". 
Quería tamén Queipo que os 
seus versos se leran en voz alta 
-nalguns mesmo fai a petición 
explícita- porque, segundo di, 
a "percepción é distinta". 

De xeito máis explícito en Glo, 
sários, os textos producidos por 
Xavier Queipo mostran o seu 
coidado por recuperar palabras e 
mostrar a riqueza semántica da 
língua. O escritor gosta das enu, 
meracións, dos ácios de termos 
que distinguen a realidade da 
maneira máis precisa. "Non vale 
d icer causa. Compre celebrar 
que hai palabras para todo. Me, 
recemos damos can ta da riqueza 
do naso idioma. Enfádome cada 
vez que un madrileño di que a 
nasa língua se entende ben, non 
é iso, o que pasa é que se utilizan 
poucas palabras próprias", de, 
fende. Por exemplo, a vaixela. 
Son unha morea os termos que 
identifican a cada unha das suas 
pezas e o escritor atopa asi un 
tesauro co que se apaixona, un, 
ha variedade que o abraia. Jn, 
ventario de /buza dos chineiros do 
pazo será o título dun texto de 
Xavier Queipo que coñeceremos 
no futuro e no que o escritor re, 
colle, entre outras, todas as dis, 
tintas formas de chamar aos dis, 
tintos pratos. + 
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ANOSA TERRA GuieirQ 
CULTURAL . 

O exemplo de D. Ramón Otero Pedrayo 
Non me lembro, exactamente, de 
cando foi a primeria vez que es, 
coitei, pasmado, falar a don Ra, 
món. En cambio recordo moi ben 
o lecer no que oín primeiramente 
disertar a don Vicente Risco, coa 
sua chispeante e tatexante die, 
ción, esmaltada polo constante 
retro uso de "coño, coño"; máis 
atrevida cá de D. Florentino Ló, 
pez Cuevillas que se contentaba 
cun suave "concho, concho". 

Adon Vicente oíno nun insó, 
lito · 'i.o sobre a cultura 
gal. _brado na Facul, 

tade de 1e Santiago, onde 
eu estud. nos tempos da IIª 
República. Aos grandes homes 
de Nos encargáronlles tratar os 
aspectos culturais do noso país, 
nos que eran mestres: Risco ocu, 
pause da historia de Galicia; 
Otero, da xeografía. Outros epí, 
gonos seus abordaron a restante 
temática; así, non me esquero do 
ciclo da literatura galega enea, 
mendada a Filgueria Valverde, 
ao que asistín daquela. 

O raro é que non quedou no 
meu miolo a menor lembranza 
do ciclo de Xeograf ía de Galicia, 
a cargo de Otero Pedrayo. Acaso 
por non poder concorrer a el na 
hora en · daba, pois á tardi, 
ña tiña coller o tren para 
volver a lugar cesureño. 

• NA DOUTA CASA DO ATE
NEO. Por iso, talvez, o primeiro 
recordo que gardo fixo da imaxe 
corporal de don Ramón Otero, 
sería duns dez anos despois, xa pa, 
sada a Guerra Pluscuancivil e a 
sua cola carceraria e marroquí Pª' 
ra min, na douta casa en que 
transcurriran as mellares horas da 
vida espiritual do universitario 
ourensán, mentras estudiou nos 
Madriles. Alí, no Ateneo de Ma, 
drid vin a Otero Pedrayo, a pra, 
cer, se que el sedera canta de que 
un mozo licenciado en Letras, de 
dous exércitos e de presidio, natu, 
ral da úa terra, estaba admirando 
a ua n bre lanta, mentres falaba 
con don Victoriano Garda Martf, 
o autor de Una punta de Europa, 
que por entón estaba preparando 
a edición das Obras completas de 
Rosalía, por Aguilar. 

Otero Pedrayo e Garcfa Martf 

Valenli¡n 
Rodrigues Fngim 

gal ego 
(im)possível· 

nn:1tiu· .·. ':· 
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eran coetáneos e conservaban a 
amizade ateneística que mantive, 
ran de mozos. Don Victoriano, 
secretario repetidamente da dou, 
ta casa, non deixara -agás cando 
penou no cárcere do Cisne- de 
vivir intelectualmente nela. E 
don ramón, na súa breve estancia 
na vila capitalicia, ía alí soamen, 
te a saudalo. Mentres o licencia, 
do, mozo e timorato, limitábase a 
velos, sen atreverse ? achegarse a 
eles para escoitalos, como sería o· 
seu anceio. Que tardaría inda uns 
anos para cumprirse. 

• NA REDACCIÓN DE LA No
CHE. En canto á relación de Bo, 
robó co señor de T rasalba, esta 
ernpezou, sen dúbida, cando me 
incorporei no ano 194 7 á redac, 
ción de La Noche, o vespertino 
comi'Ostelán no que escribía os 
meus Anacos, e don Ramón os 
seus gloriosos Parladoiros. Mais, 
as primeiras conversas con Otero 
que rexistro na miña columna, 
non se verificaron alí, na casa pe, 
riodfstica do Preguntoiro, senón 
do xeito que expliquei asf no ini, 
do de O reiseñor de Trasalba: 

'cando comenzou a miña 
serie de anacos, nunca in, 
terrumpida, arredor de sí 

-enténdese ben, si é don Ra, 

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

Valentim Rodrigues Fagim 
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món-; arredor do curso e do dis, 
curso, constante, da vida e obra 
de Otero, tivo como tema a faceta 
máis dinámica dela. Ollei e oín o 
Viaxeiro maior da Galeguidade 
nun dos elementos xeográficos e 
históricos predilectos, e retrateino 
nunha instantánea de Otero no 
tren", onde Borobó escribía: 

"Procuran uns a Otero Pedrayo 
no libro, deliran outros por es, 
coitalo na tribuna, acQden esou, 
tras a ouvilo no café ... Pero o 
cronista prefire atopalo no tren. 

"A cátedra de don ramón Otero 
debera de se habihtar nun vagón, 
amecido aos vagacentos rápidos 
do país, ou aos grandes expresos 
internacionais. Así faríase com, 
patible o seu labor docente coa 
multitude de compromisos que 
ten que atender, reclamado des, 
de os máis diversos lugares para 
lle dar categoría aos estrados". 

Dóunos lección de xeografía 
emocional, durante a me, 
dia hora que compartimos 

a súa viaxe polo "carril do prodi, 
xio", de Santiago a Padrón, xeo, 
grafía entremeada de anécdotas. 

-¿Cando opositará a cátedra 
de Xeografia da Universidade 
galega? Pregunteille. 

-Pouco falta xa. Non parece 
moi cabal opositar aos sesenta e 
un anos. A memoria pode fallar 
e os imponderables ... Sen ema, 
bargo, gústame a cerimonia das 
oposicións. O tirar os puntos ten 
certo encanto. Ademais, é unha 
das poucas tribunas que van 
quedando en España. 

• Os DOMINGOS COA NAI. 
Nembargantes, naquel tempo, o 
señor de T rasalba viaxaba máis 
no Castromil, de Santiago a Ou, 
rense, ca no tren. Ao revés ca 
no seu tempo de deputado nas 
Cortes da República, cando via, 
xaba cada venres de Madrid a 
Ourense, no ferrocarril para non 
perder contacto cos seus paisa, 
nos que o elixiran, e riba de to, 
do, para ver a súa nai. Esta se, 

. guiría sendo a razón maior para 

as súas repetid::¡.s viaxes, ·na eta, 
pa no que o xa sexaxenario ca, 
tedrático da Minerva galega, ía 
e viña no Castromil. E que para 
min, como escribía noutro ana, 
co, era "un dos maiores motivos 
de admidción que sentimos por 
don Ramón Otero Pedrayo e ao 
ver o sorrinte que marcha case 
todas as fins de semana para pa, 
sar os domingos coa sua vella e 
venerable nái", dona Eladia. 

• TRAS O SILENCIO DUNHA 
~ DÉCADA: Dos beizos de Otero 
Pedrayo saía relatad? a máis leda 
intrahistoria do país nos seus mo, 
nólogos no tren, no Castromil, 
nas tertulias, na Rosaleda, en cal, 
quera parte, xamais interrumpi, 
dos polos seus abraiados oíntes,. 
Coido que unha porción desa l.n, 
trahistoria que lle puiden escoitar 
esta espallada entre os anacos co, 
lectados no meu libro secreto 
adrede del. Gozaba oindo a don 
Ramón, na con versa ami cal e 
ventureira, ainda máis que escoi, 
tando os seus maravillosos, in, 
concebibles, discursos. Glosei, 
penso, nos anacos recollidos en O 
reiseñrs de Trasalba, cantos tiven a 
dita de oirlle durante os deceoito 
anos que permanecín no Santia, 
go de La Noche - noite longa de 
pedra e de prensa- que coincidí, 
ron coa maioría dos cursos nos 
que o inxel rnestre sentou cátedra 
na Universidade compostelá. 

Non asistín, xa que lago, a to, 
dos os actos culturais abrí, 
llantados pola súa palabra 

maxistral; desde a primeira con, 
ferencia que pronunciou fóra de 
Ourense, tras a Guerra Pluscuan, 
civil e a súa cauda. Vocábulo este 
que semella feito a propósito do 
caudillo. E aproveitei a ocasión 
para lembrar o que non recordei 
aínda en ningún dos meus escri, 
tos: o feíto de que a primicia da 
oratoria pedraiana tívoa, naquel 
tempo, no que entón se chamaba 
El Ferrol del Caudillo. Pois foi no 
Teatro J ofre, da cidade departa, 
mental, onde don Ramón diser, 
tou daquela. Presentado polo en, 
tusiasta farmacéutico galeguista, 
Usero, filio do alcalde ferrolán 
durante a dictadura do xeneral 
Primo de Rivera, e sobriño de 
Tomás Usero, o ex,crego socia, 
lista que foi pasado polas armas 
de Franco. · 

Non asistfn a aquela conferen, 
da inicial de Otero, pero o seu 
apaixonado presentador, Usero, 
viña cada .vez que había feira en 
Rodeiro, a coller de madrugada, 
en Santiago, a coche de El Co, 
rreo Gallego, para retornar a Fe, 
rrol; despois de axudar aquel día 
a seu gran amigo e compañeiro 
boticario Fuciños, que era nada 
menos que conde de Borraxei, 
ros. E Usero contábame, cheo 
de emoción, como el se puxera 
de xeonllos no escenario do Jo, 
fre para presentar a Otero Pe, 
drayo, que rompeu seu silencio 
dunha tráxica década; igual que 
se fose un santo: o milagreiro 
·San Ramón de Trasalba, mártir 
da palabra e confesor da galegui, 
dade. O bon de Usero expresá, 
balle a súa devoción co seu si, 
leneio axeonllado. • 
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O Trinque 
Carlinhos Brown 

É o compositor da maioria 
dos éxitos de Marisa Mon
te e, xunto a Fernanda 
Abreu e Gabriel O Pensa
dor, a cara ·anovadora da 

música do Brasil. Paga a 
pena seguirlle o ritmo. 
Compróbeo no parque de 
Castrelos, en Vigo, o Sába, 
do 28 de Xullo. • 

• PÁXINAS COORDENADAS POR EVA MONTENEGRO PIÑEIRO • 
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• EXPOSICIÓNS 

LIS 
Que ven senda o tudense 
Xosé Lois Méndez Rodrí
guez. Ás suas boas dotes 
de debuxante, por onde 
arrinca a sua avanzada 
técnica de liñas moi ex
presivas, xuntase unha pa
leta con plena liberdade 
cromática na que tamén 
agraman os tintes surrea
listas das manchas desta 
persoal pintura. Até o 1 
de Agosto na Fábrica. 

•MÚSICA 

SINFÓNICA 
DE ACORDEÓNS 
Esta orquestra de Bilbo ac
tuará no Auditório da Ala
meda o Venres 3 de Agos
to ás 23:30. 

Arnoia. 
•ACTOS 

FESTA DO PEMENTO 
Comezará o Venres 3 de 
Agosto ás 20:30 h. a sua 
XXII edición. 

Beta.nzos 
• EXPOSICIÓNS 

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

Estátua ele 
Yasclyq'il Far, 

reí ele Awséis, Wéidi 
Markha, século 1 

a.n.e. ele alabastro 
e que podemos ollar 

na mostra que 
sabre o lemen 

existe na Fundación 
Barrié da CORUÑA. 

Internacional da Estampa 
Contemporánea (Castro 2). 

Bue u 
•MÚSICA 

BELADONA 
O Sábado 28 terán unha 

actuación na Praza do 
Concello ás 22 h. 

Cambados 
•MÚSICA 

ÁVALON 
Esta banda de mozas ga
legas actuará na Sociedade 
Cultural o Domingo 5. 

Carballo 
•MÚSICA 

MERCEDES PEóN 
Tras recuperar sons de toda 
Galiza apresenta o seu dis
co lsué, o Venres 3 na Ca
sa da Cultura. O Sábado 4 
te remos a 
Carmendolores. 

Ced.eka 
• EXPOSICIÓN$ 

PILAR ALVES 
Até o 31 de Xullo podere
mos contemplar a sua série 
de bodegóns florais e at
mósferas de nfdio enraiza
mento galega, exentos de 
barroquismo, acollidos, po
rén, á sobriedade que for
nece unha depurada técni
ca. Na sala Áncora. 

•MÚSICA 

FIANAROCA 
O folc galego chega o Sá
bado 4 as 22 h. á Piaza do 
Mercado. 

•TEATRO 

EsPANTOSO 
Mohicania cenificará esta 
obra na Casa da Cultura o 
Venres 3. 

Celan ova. 
•MÚSICA 

MADRIGALIST AS 
DE PRAGA 
Darán un concerto, o Ven-

res 3, no Claustro Barreco 
do Mosteiro de San Rosen
do ás 23 h. 

Cervo 
• EXPOSICIÓN$ 

CARTACES 
DE CINEMA CUBANOS 
Na "Casa da Administra
ción" de Sargadelos, organi
zada pola Cátedra de Cultu
ra Cubana da Universidade 
de Santiago e que abranxe 
de 1964 a 1999. Poderémo
la contemplar até finais de 
Agosto tendo a posibilidade 
de disfrutar da proxección 
de pelrculas cubanas na 
mesma sala, como Lucia 
(Humberto Solás, 1968), 
onde tres mulleres protago
nizan tres cantos de amor 
en épocas diferentes, claves 
no desenvolvimento de Cu
ba e das suas loitas;' Memo
ria de subdesarrollo (To
más Gutiérrez Alea, 1968), 
no que a transformación 
dun país subdesenvolvido, 
con problemas de urxente 
solución, deixan nun segun
do plano os problema da 
cultura; Retrato de Teresa 
(Pastor Vega, 1979), as 
contradicións do matrimó
nio cubano, a persisténcia 
do machismo e os atrancos 
á realización da muller; 

O lago dos cisnes 
O Ballet da Ópera nacional 
de Kiev vai poñer en cena a co
reografia de Petipa elaborada a 
partir da música de Tchai
kovsky. En COMPOSTELA o 
Luns 30 ás 22 h. na pza. da 
Quintana; o Martes 31 no C.C. 

Caixanova de VIGO ás 20:30; 
en PONTEAREAS o Mércores 
1 no Auditório Municipal; en 
FERROL o Xoves 2 na pza de 
Armas ás 21 h; e o Venres 3 ás 
23 h. en REDONDELA, no Pa
villón de deportes.• 

Plaff o demasiado miedo 
a la vida (Juan Carlos Ta
bío, 1988), película vital e 
desalienante que sintetiza, 
como poucos, o espfrito da 
idiosincrasia crioula; Ado· 
rables mentiras ( Gerardo 
Chijona, 1991), visión crí
tica da realidade desde pos
turas revolucionárias que 
rexeitan o monolítico e o 
homoxeneizado. 

Chantada 
•MÚSICA 

SINFÓNICA 
DE ACORDEÓNS 
A recoñecida orquestra 
basca, é de Bilbo, dará un 
concerto o vindeiro Xoves 
2 na Praza do Cantón ás 
21:30 horas. 

ArtSchool, 
arriba, 
e Freddie 
Lynxx, 
á esquerda, 
estarán na 
sala 
Mordi9ra1 
da Coruña o 
Sábado 28 e 
Domingo 29 
respeitlva
mente. 

xións para dificultar a sua lo
ca Hzación, i.nentres trata de 
da( con des un poUcia e pe,. 
~~lista en l'sicoloxia crim·,. 
nal. Intriga. 
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Berrogüetto 
toca en 

VllAGARCIA 
o Sábado 

28, e en 
OGROBE o 

Sábado4 de 
Agosto. 

fía na Roca 
dá un 

concerto, 
o Venres 3 

en 
PONTEDEUME 

e o Sábado 
4 de Agosto, 

en CEE. 

ANOSATERRA 
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A Cor.,uñ.a 
• EXPOSICIÓNS 

YEMEN 
Baixo o subtítulo Na te• 
rra da raiña de Saba a 
fundación Barrié apresen
ta nas suas instalacións es
ta mostra atqueolóxica so
bre o Yemen pre-islámico, 
e que mostra os mistérios 
das orixes dunha civili
zación que floreceu ao Sul 
da Península Arábiga fai 
máis de 3.000 anos e cuxa 
mitoloxia xira arredor da 
figura bíblica da raiña de 
Saba. Declarada como Pa
trimónio da Humanidane 
pola UNESCO, a selección 
comprende obras do sécu
lo VII a.C. e o v1 d.C. Até 
o 28 de Outubro. 

UN SÉCULO 
DE HISTÓRIA 
O museu de Belas Artes 
acolle un cento de fotogra
fias que refliten a vida es
pañola desde hai cen anos 
a través da imaxe. Despois 
de estar a mostra no Reina 
Sofía chegan a Galiza con 
traballos de López-Modé
jar, Manuel Santos, Virxí
Lio Viéitez, Manuel Ferrol, 
ou máis actuais como Kol
do Chamorro, Xurxo Lo
ba to ou Cristina García 
Rodero. Cenerarios, costu
mes e protagonistas dun sé
culo en imaxes. 

BIENAL 
UNIÓN-FENOSA 
Case cento e medio de 
obras, entre pinturas, es
culturas, fotografía, insta
Lacións e montaxes, parti
cipan nesta sexta edición 
da Bienal de Unión-Peno
sa que podermos ollar na 
Estación Marítima. Xurxo 
Lobato, Din Matamoro, 
Tatiana Medal, Manuel 
Patinha, M1 do Carme 
Chacón, Yolanda Ferrer, 
Amadeo Gabino, Anto• 
nio Galán, Ana M' G. 
Pan, Dario Álvarez Bas· 
so, Pedro Muiño, Gui
llermo Aymerich ou os ir
máns Xoán e Salvador 
Cidrás figuran entre os es
colmados. 

MISHUO MIURA 
Xaponés residente no Esta
do, fo¡ o encarregado de di
rixir o taller Pablo Piccasso 
do pasado ano e que ten 
unha mostra da sua pintura 
nunha das sa las do Museu 
Unión-Penosa. 

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

A FOTOGRAAA DE 
ALFRED STIEGLITZ 
Co subtftulo de O legado 
de Georgia O ' Keeffe , a 
Fundación Barrié apresenta 
esta mostra, organizada 
polo museu internacional 
de fonografía e cinema 
George Eastman House de 
New York ca apoio de Ko
dak. Reune 110 fotogra
fías do artista (1864-
1946), considerado como 
unha das forzas culturais 
máis importantes do sécu
lo XX nos EE UU . As 
obras, a meirande parte 
doadas pola sua viúva, 
destacan os seus primeiros 
traballos en Europa, as lu
minosas paisaxes do lago 
George, os rañaceos de 
N ew York, retratos da sua 
muller, viaxes a Europa ... 
Na Fundación Barrié até o 
12 de Agosto. 

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

•MÚSICA 

SEÑOR NO 
Este grupo de punk-rock, 
cun son que recorda ás 
bandas de hard-garaxe dos 
anos 60, vai tocar na sala 
Mardrigas o Venres 2 7 ás 
22 h . por 700 pta. O Sába
do 28 ás 22 h . será o trio 
murciano de power pop 
Art School quen leven a 
sua música, influída polo 
pop británico das últimas 
catro décadas, ao local; o 
prezo da entrada é de 1.000 
pta. E o Domingo 29 ás 22 
h. Freddie Lynxx & The 
Comer Gang, un dos mi
tos vivintes do punk e 
rock, por 800 pta. Máis in
formación en http://mardi
gras.8k.com. 

Culleredo 
• EXPOSICIÓNS 

DEPICASSO 
ABARCELÓ 
Mostra de obra gráfica de 
artistas contemporáneos 
que utilizan as técnicas do 
gravado: litografía, serigra
fia . .. como son Piccaso, 
Miró, S. Dali, Maruxa 
Mallo, Luís Seoane, P. 
Palazuelo, A. Tápies, Chi
llida, Susana Solano ou 
Sicilia, entre outros, que 
poderemos coñecer na sala 
de exposicións Xosé Rei La
go Museu dos Muiños de 
Acea de Ama; a clausura 
terá lugar o 30 de Agosto. 

Ferrol 
• EXPOSICIÓNS 

MANUEL FACAL 
Porta a Compostela é o tí
tulo da mostra de gravados 
que apresenta este artista 
na galería Sargadel.os. 

•MÚSICA 

FESTAS DE VERÁN 
Que chegan até o 31 de 
Agosto e nas que poderemos 

escoitar: o Venres 27 a Luar 
na Lubre ás 21 h. na Praza 
de Armas; o Sábado 28 será 
o 1 Festival de Corais das 
CC AA, tamén nesta praza 
e á mesma hora; o Xoves 2 
de Agosto estará neste mes
mo lugar o Ballet da Ópera 
Nacional de Kiev, e, no 
Parque Raiña Sofia, Rosen• 
do con entrada de balde; o 
Venres 3, gosspell con 
Missisippi Mass Choir; o 
Sábado 4 La Oreja de Van 
Gogh; o Domingo 5, Festi• 
val de Habaneiras e Mú
sica Popular; o Martes 7, 
Los Enemigos no Parque 
R. Sofia con entrada de bal
de; o Xoves 9, Susana Sei· 
vanee Na Lua; o Sábado 
11, a Orquestra V ogtland 
Sinfonieta na Catedral de 
San Xiao, e o Ballet de Je
sus Quiroga no Parque R. 
Sofia; o Domingo 12 L. 
Eduardo Aute, tamén con 
entrada gratuita; o Mércores 
15, o Concerto Maria 
Vien y Okan en Sta. Maria 
de Caranza; o Xoves 16, 
Henleiros da Crus. E moi
tas actividades máis como 
teatro, animación infantil, 
verbenas, etc. 

•MÚSICA 

NALUA 
O Sábado 4 de Agosto da
rán un concerto na Praza 
do Conde Fontao ás 22 h. 

SINFÓNICA 
DE ACORDEÓNS 
O Martes 31 na pza. do 
Conde Fontao a orquestra 
de Bilbo dará un concerto 
ás 22 h. 

Illa de Arousa 
• EXPOSICIÓNS 

ANTÓN MILLÁN 
A asociación Roaz organiza 
esta mostra de pintura no 
seu local (r/ Agro da Porta 
12) até o Sábado 4. 

Lug"-'-"º---
• EXPOSICIÓNS 

JUAN Luís LóPEZ 
(Compostela 1894-1988) A 
pintura deste galega é, testi· 
monialmente importante, 
pasto que amasa unha tipo
loxia e uns costumes que de
saparecen. Esteticamente é 
fiel ao seu tempo; na última 
etapa da sua vida cultivou 
unha paisaxe de factura 
moito máis salta, de ciar~ 

ascendéncia impresionista, 
onde están alguns dos me
llares exemplos da sua longa 
andadura. No Museu Pro
vincial até o 19 de Agosto. 

PINTURAS GALEGAS 
Colectiva na que podere
mos coñecer algunhas 
obras de artistas como La
xeiro ou Sucasas, até o 7 
de Setembro na Rua NotJa. 

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

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

Marin 
• EXPOSICIÓNS 

}OSÉ SOLLA 
No Museu Manuel Torres 
podemos ollar as obras des
ee artista a partires do Ven
res 3 de Agosto e até o 3 de 
Setembro. 

Mondari.z 
•MÚSICA 

MADRIGALIST AS 
DE PRAGA 
O Mércores 1 poderemos 
asistir ao concerto que 
van dar no Centro Social 
ás 23 h. 

Monforte , 
• EXPOSICIÓN$ 

NARCISO CORRAL 
Mostra as suas acuarelas na 
galería Sargadel.os. 

N 
.,, 

aron. 
•MÚSICA 

MILLADOIRO 
A veterana banda galega 
de música folc chega á vila 
o Sábado 4 onde dan un 
concerto, ás 22:30, na Pra
za de Galiza. 

Nlg~rá_n __ , __ 
•MÚSICA 

SUSANA SEIV ANE 
A gaiteira actuará o Xoves 
2 en Praia América ás 
22:30. 

Ogro he 
•MÚSICA 

BERROGÜETTO 
Folc para o Sábado 4 ás 
22:30 na Praza do Cargo. 

Ou.rense 
• EXPOSICIONS 

ANTÓN FAILDE 
No Edificio Sime6n, na sala 
de exposicións Caixanova e 
na Escola de Artes que le
va o nome do mesmo, hai 
unha exposición homena
xe á obra deste artista. 

P d ,J!, a. ·. ron 
•MÚSICA 

MILLADOIRO 
No paseo do Espolón a ve-

terana banda folc galega 
dará un concerto o Venres 
3 de Agosto ás 23 h. 

Poi.o 
•ACTOS 

MOSTRA 
DE ARTESANIA 
No Casal de Ferreir6s, na 
parróquia de San Salva
dor e até o 18 de Agosto, 
a Asociación Galega de 
Artesáns e o Concello, 
teñen aberta esta mostra 
na que se poden ver tra
ballos de alfararia, cartón 
pedra, cerámica, vidro, 
madeira, xoiaria xunto 
con acibecheria e prata, 
cestaria, coiro, encaixe e 
téxtil. 

•MÚSICA 

FIANAROCA 
O Venres 3 música folc ás 
23 h. na Praza da Calzada a 
cargo deste coñecido grupo 
do país. 

As Pon.tes 
•ACTOS 

CINEMA E MÚSICA 
Con motivo das festas do 
Carme, o Luns 30 proxec
tarase Chicken Run; e o 
Martes 31 Unha terapia 
perigosa será na Praza do 
Canne. Dentro do mesmo 
programa o Mércores 1 na 
pza. do Carme actuará a 
Orquestra Sinfónica de 
acordeóns de Bilbao. 

Pontevedra 
• EXPOSICIÓNS 

XAVIER DoPAZO 
En La Petite Galerie de Teo 
podemos ollar as suas pin
turas até finais de mes. 

BALEIRO EsPESO 
Mostra colectiva na galeria 
Sargadelos. 

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

Portonovo 
•MÚSICA 

MUTENROHI 
A banda folc aourensá 
apresenta o seu último 
disco Dante no parque 
do Espiñeiro o Sábado 4 
ás 23 h. 

Redondeta 
•TEATRO 

ANOITE 
Os Quinquilláns cenifica
rán esta obra na Praza da 
T<YTTe o Sábado 4. 

Riveira. 
•MÚSICA 

TROVA 
CAMAGÜEYANA 
O Venres 2 7 levarán o son 
cubano á vila. E o Sábado 
4 será O Jarbanzo Negro 
quen poña a música. 

Sad.a 
•MÚSICA 

NALUA 
A música folc chega á vila 
o Venres 27 ás 22:30 no 
Paseo Marítimo. 

Salvater.ra 
•ACTOS 

CONFRATERNIZACIÓN 
EMIGRANTE 
O Domingo 5 de Agosto, a 
asociación San Xoan de 
Famel.os organiza esta acti
vidade con todos os emi· 
grantes das parroquias de 
Pomelos e Lourido, que 
agora están fora, e para as 
persoas que se encarrega
ron de porse en contacto 
con elas. Haberá unha co
mida na carballeira de As 
F.raguiñas, con grupos de 
baile e unha tertúlia para 
explicar· a experiéncia que 
provocou nos emigrados ·o 
fenómeno da emigración. 
A última hora proxectarase 
a fi ta Galicia y Buenos Ai· 
res (José Gil, 1931) . Máis 
información no telf. 986 
649 336. 

• EXPOSICIÓNS 

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

Santiago 
• EXPOSICIÓNS 

ÜSWALDO 
ÜUAYASAMIN 
A Igrexa da Universidade 
acolle esta mostra, en cola
boración coa Xunta e a 
fundación que leva o nome 
do pintor ecuatoriano. A 
sua fecunda obra está ligada 
ás suas orixes mais tamén 
conecta con outros artistas 
das vanguardas latinoame
ricanas como Rivera e Ta
mayo ou coa tradición es
pañola. Na sua imensa cria
ción está presente unha mi
litáncia contra a inxustiza 
como tamén ·a sua cultura 
milenária. Con esta escol
ma pódese aprezar o talento 
dun dos máis sobresaíntes 
artistas contemporáneos. 

ÁNGEL ÜRCAJO 
No Museu do Pavo Galego 
ternos unha rnostra antoló
xica do pintor madrileño, 
até o 31 de Agosto. 

TAROT 
Mostra colectiva na que 
participan máis dunha vin-
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tena de artistas, que pocle
remos coñecer na galería 
José Lorenzo. 

COLECCibNIST AS 
A Fundación Eugenio Gra
neU mostra as obras dos ar:: 
tistas encadrados no surre
alismo das coleccións ga
legas. No Paza de Bendaña, 
sede da fundación, a partí· 
res do Luns 3 O en que se 
inaugura ás 20:30. 

LUGRIS V ADILLO 
Mostea as sua pinturas no 
Coléxio de Fonseca. 

}ORDI EsTEVA 
· C.O gallo do 50 aniversário do 
Museu das Peregrinacións, o 
Venres 20 ás 8 do serán, reali
zarase a inauguración da m~ 
tra fotográfica de Jordi Esteva 
titulada Viaxe ao país das al.. 
mas e que poderemos con
templar até o 30 de Setembro. 

ALBERTO CARNEIRO 
Até o 30 de Setembro, po· 
deremos coñecer a sua obra 
no CGAC. Dentro da revi
sión sobre figuras funda
mentais da plástica portu· 
guesa, apresentase por ver 
primeira no Estado unha 
retrospectiva do artista a 
través dunha escolma dun
has trinta obras que abran
xen máis de tres decénios e 
reflicten a evolución do ar· 
tista, identificaoión estética 
coa fusión do corpo e a na
tureza, a paisaxe como lu- . 
gar de relembranza, aproxi· 
macións ás ciéncias orien
tais, etc. 

ÜILLIAN WEARING 

Convocatórias 
DANZAS TRADICIONAIS 
DOS BALCÁNS 
Vai dirixido a persoas de calquer idade 
con ou sen coñecimento de danza e 
que teñan interese en coñecer a cultu
ra doutro país ou gozar dunhas xorna
das diferentes. Vaise realizar en Miño, 
na fundación Rita Ramos (casa da Re
gueira), unha antiga casa señorial. O . 
prezo é de 30.000 pta. e para inscribir· 
se hai que chamar ao telf. 981 672 
409 antes do 15 de Agosto. Só hai 25 
prazas. O profesor encarregado de im· 
partir as aulas será Patrick Jaussaud. 

PRÉMIO ARUME DE POESIA 
PARA CRIANZAS . 
Poderán participar persoas de cal
quer nacionalidade con textos escri· 
tos en galego, que deberán enviar, 

xunto con 3 cópias, á fundacióq Xosé 
Neira Vilas a Gres, Vila de Cruces, 
36587, Pontevedra. As obras levarán 
un título, que tamén debe constar 
nun sobre separado onde figuren os 
dados do autor. O prazo de admisión 
de orixinais remata o 30 de Setem
bro e o prémio, cunha dotación de 
250.000 pta., concederase polo mes 
de Novembro. Para informarse cha
mar ao telf. 986 688 806. 

EsPECIALIZACIÓN 
EN ECONOMIA PESQUEIRA 
Na IV edición deste curso de post
grao abordaranse aspectos da estru· 
tura económica do sector, entenden
do como tal, o subsector pesqueiro 
estractivo e os subsectores acuícola, 
comercializador, conserveiro e trans· 

formador. Tamén se van tratar te· 
mas sobre a regulación e a estrutura 
pesqueira comunitária. Os aspectos 
contáveis, de organización de em
presas e de sistemas de información 
e xestión teñen tamén cabida. Diri
xe o curso a profesora Mª do Carme 
Garcia Negro e contará cun amplo . 
abano de profef!ores e especialistas 
das Universidades galegas e españo· 
las, asi como de profisionais e res
ponsábeis da administración. O pra· 
zo está aberto até o 5 de Outubro e 
para máis información poden diri· 
xirse a: www.usc.es/ecopesca, eapi· 
tis@usc.es ou ao telf. 600 940 12 7. 

XORNADAS DE LÍNGUA 
Organizadas polo MOL, terán lugar en 
Tui o 18 e 19 de Agosto co obxectivo 

de Carlos Caires, Helder 
Dias e Susana Jaques, as 
instalacións Palafitos de 
F.duardo V aliña e A últi
ma pel de Monse Cea. 

•MOSICA 

PEDRO GUERRA 
O cantautor canário vai 
dar un concerto na Quinta
na este Venres 2 7 ás 22 h. 

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

•TEATRO 

ANOITE 
Os Quinquilláns van ce
nificar esta obra o Luns 30 
ás 23 h. no Toral. 

Trives 

de conseguir que nenos educados en 
galego non se sintan illados e pennane
zan durante estes dous días nun espazo 
totalmente galegófono. Tamén se po· 
tenciará a relación coa natureza e o co
ñecimento de flora e fauna autóctonas. 
Ás xomadas poden asistir cativos (de 
balde) e adultos por 3.000 pta. A acti· 
vidade vai ter lugar nas instalacións do 
monte Aloia, onde hai un albergue que 
conta con todas as facilidades para os 
pequenos. Dentro do programa hai ac· 
tividades coma contacontos, obradoi· 
ros de plástica, visitas, roteiros, achega· 
mento ás estrelas, descida en canoas 
(opcional para o que hai que aboar 
1.000 pta.), etc. O prazo está aberto até 
o 15 de Agosto e para máis informa
ción pódese chamar ao telf. 986 604 
287 ou http://pagina.de/mdl. • 

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

•MÚSICA 

SINFÓNICA 

ra, a de Silleda e a popular 
de Tui. 

,..,, 
Guena 
toca en 
SANTIAGO 

RAUL MOREIRAS 
Mostea fotográfica do gana
dor do III prémio do certa· 
me Outono Fot.ográfico 97, 
no restaurante República 
(República Arxentina 5). 

LE CoRBUSIER 

· DE ACORDEÓNS 
A orquestra bilbaína esta· 
rá, o Sábado 4, na Praza do 
Reloxo ás 23 h. 

ALBERTO CONDE· 
O Sábado 28 dará un concer· 
to na Praza do Re1nxo ás 23 h. 

Tu.i 
•CINEMA 

Wn..D WILD WEST 
Será proxectada o Venres 3 
na Alameda ás 22:30. 

TuDEFOLC 
Música na Praza de Sán 
Fernando o Sábado 28 ás 
22:30, da man dos tudenses 
Porta da Pía, dos portu· 
gueses COr~e-Roda, e os 
lucenses Caldaloha. 

MúSICA DE CÁMARA 
Festival que chega á sua IV 
edición desenvolverá toda5 a.5 

suas actuacións ás 22 h.; o 
Mércores 1 en Sw. Domingo, 
e o V emes 3 na lgrexa de San 
Bartolomeu de Rebordáns. 

Venns 27. 

A complexidade das rela
cións humanas é un dos te· 
mas centrais desta artista 
británica, que no 97 gañou 
o prestixioso prémio Tur· 
ner. Inspirase nos formatos 
dos documentais de TV e os 
programas de confesi6ns 
apoiandose na fotografía e 
no vídeo para explorar os 
aspectos máis íntimos das 
relacións entre as persoas. 
Proporciona o retrato dal
guns aspectos da vida con· 
temporánea oc;idental. 
Con retratos de alcohó
licos, sen teito, personaxes 
que reviven os seus trau· 
mas, etc., Wearing lémbra
nos que o papel da arte 
consiste en potenciar a no
sa percepción da realidade, 
en por en dúvida a nosa 
aceptación do convencio· 
nal, os nosos tabus e o noso 
xeito de meter en compar
timentos o mundo que nos 
rodea. Até o 7 de. Outubro 
noCGAC. 

Os TRABALLOS 
ARTESÁNS NO CASTRO 
DE VILADONGA 
No Museu do Pavo Galego 
até finais de Xullo, fai un per· 
corrido pola etnografia e a his
tória a través dos traballos ar· 

Ga1ego. Vintecinco anos 
de labor, até o 28 de Xullo; e 
Orcajo, do 3 a 31 de Agosto. 
Os grupos ou colectivos inte· 
cesados en participar poden 
porse en contacto co Departa
mento Educativo do museu. 

Viaxe ao mundo dim criador a 
través de 'Í!Íntecinco arquitec· 
turas é o título da mostra 
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 co
mo a máis importante con· 
tribución realizada á arqui· 
tectura do noso tempo. Or
ganizada pola Ftmdación Ba~ 
rrié en colaboración coa 
ETS de Arquitectura da Co
ruña, está comisariada por 
Pedro de Llano e coordena
da por Plácido Lizancos. 

• EXPOSICIÓN$ 

LOIS DoRAOO SENRA 
Das paredes da Área Pano
rámica colgan as suas foto
grafías até o Domingo 29. 

Vigo 
•CINEMA 

ÜATTACA 
Fita dirixida por Andrew 
Niccol ( 1997), vai ser pro
xectada o Xoves 2 polo co
lectivo Nema no café Uf 
(ruado Pracer 19) ás 21:30. 

· tesáns que os habitantes do 
Castro de Viladonga pratica
ban: metal, ouriveria, carpin· 
taria, cerámica, tecido, cesta· 
ria, coiro, pel ou pedra. Ade
mais neste memio lugar pode
mos contemplar a mostra Pa
tronato do Museu. do Povo 

PRocESALIA 2001 
Arte Contemporánea, co
misariada por Eduardo Va
liña e Monse Cea, na lgre· 
xa da Uni4.lersidade, onde 
poderemos atopar a vfdeo
instalación Podrificación 

Festi.vais de Mú.sica 

Félix R.ock Para. Vigo m.e ~ Festa celta. 
Vense celebrando en Ponteve- Unha morea de concertos no do Lu.gnasad. 
dra desde o Xoves 26 no que aüditório de Castrelos que em· A asociación xuvenil Auruxeira de abrirQn o festival Ariel Roth, pezaron o Xoves 26 co remexi- Bretoña (Lugo) organiza a VI edi-Mercedes Peón e Amparanoia. do de Tom, Hechos contra el ción desta festa que terá lugar o 
Este Vences 27, animarán a Pra- decoro e Aterciopelado; o Venres 3 de Agosto. C.Omezará ás za de T ouros, que é onde se cele- Vences 27 estarán Víctor Ma- 17 h. con xogos tradicioillús como bra, Tonino Carotone El Pe- nuel e Ana Belén coa xira a chave, billarda, etc. amenizado catore, con seu motorino sound; Dos en la carretera; o dia se· polos Gaiteiros de Bretoña, os Cristina Pato fará unha revi· guinte, Sábado 28, rematará o gaiteiros lucenses Miñotos e os sión aos sons roáis tradicionais festival coas actuacións de santiagueses Os Estalotes. Ao re-do noso país; o rock de Sexy Sharanguinha-Escola de dor das 21:30 h. comezará a ceá co-Sade; e o pop melódico de Me- Samba e Carlinhos Brown. as características próprias da época: l6n Diesel O Sábado 28, esta· Todos os concertos son ás 23 h . porco ao espeto, mesa redonda e rán os coruñeseses de Dismal; o Os prezos das entradas pódense xente vestida coma naquel tempo. son ragga-funk de La Puta Op- consultar en www.vigo.org. + 

E das 23 h. en diante Saraibas, La-pepé; La Cabra Mecánica; matnmbá e como prato forte os ir· 
ademais de Sugarless; o ráper Palas de R_~is vigués de El Puto COcke; ou El landeses de Calico, unha das agru-

pacións imprescindt1:ieis en calquer Payo Malo.+ 
Los Suaves actuarán na vila, o festa céltica. Ás 24 h., a hora mei-

Ord.es Venres 27, ademais de Trut . ga, o druida maior do Reino de Ga-
69, Sugarless e Graban Fos- liza, Manuel Aneiros loureiro, ce· 
ter Group; o Sábado 28 serán lebrará vodas mediante o antigo ri· 

Zenzar apresenta o seu novo Platero y Tu, Moon Gresta, to celta ·e para amenizar a celebra-
disco Todo '1ai ben este Venres Fé de Ratas e Tierra Santa ción haberá bebidas traídas da pró-
2 7 xunto con Killer Barbies, quen poñan a música e anima· pria Bretaña. Máis información en 
Vagamundos, Sen-Sacha e ción deste festival da vila lu- www.auruxeira.cjb.net ou nos telf. 
Mcqueen na Alameda.+ cencese.• 670 5'Yl 486 / 982 349 157 .• 

•MÚSICA · 

FESTIVAL DE BANDAS 
Na sua X edición, actuarán 
o Venres 27 ás 22:30 na 
Praza de San Fernando a 
banda municipal de Catoi~ 

• CONFERÉNCIAS 

SBJuruDADE AUMENTAR 
Xornada organizada pola 
OCU o Xoves 26 ás 17 h. 

Feli~o~ Drearu:one, :lero 7, K's Choi• 
ce e Jorge Palma. E como fin 

En Fene, o Venres 1 O e Sábado 
de festa os brasileiros Sepultura, 
Divine Comedy, F1aming Ups 

11 de Agosto, e no que actuarán e os irlandeses Ash. Para os que 
os seguintes grupos: o Venres cheguen cedo ao festival, é dicer, 
1 O, os ourensáns The Easyto- o dia 2 de Agosto haberá un Be-
nes, os composteláns Contras• a.ch Party, ou sexa, unha tfpica 
tes, os norteamericanos Pi Slo- festa na praia con música de Ruy 
an, os estradenses Cinemasco· Vargas, Thievery Corporation 
pe, e Leslie Nielsen. O Sábado e John Caeter. • 
11 contaremos coa presenza de 
Popsesion, cos ourensáns Co-
secha Roja, Guros, Malcon• Paredes de Coura. 
sejo e os londinenses Bronco 
Bullfrog. O prezo da entrada Do Xoves 16 ao Sábado 18 de . 
para un só dia é de 1.500 pta., e Agosto cun cartaz bastante am-
para os dous de 2.000. + plo e equilibrado, no que por 

Festival 
agora están confirmadas as se-
guintes actuacións: para a pri-

d_o Su.loeste 
meira xornada Papa Roach, 
Stone Temple Pilots, Queens 
of the Stone Age, Alien Ant 

Do Venres 10 ao Domingo 12 de Farm. O cabeza de cartaz do dia 
Agosto na vila portuguesa de seguinte é o grupo Morcheeba, 
Zambujeira do Mar. O primeiro seguido de Backyard Babies, 
dia teremos as actuacións de Pla- The Gift, Radio Macau e 
cebo, PJ Harvey, Stereo Coldfinger. No dia 18, o ex Pi· 
MC's, Goldfrapp e Sneaker xies Frank Black, 3 Doors 
Pimps. Ao dia seguinte, UB40, Down e The Wraygunn. • 
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A Rede 

ANDAR 21 

na sala de conferéncias de 
Caixanova. 

• EXPOSICIÓNS 

CARTELISMO 
COMERCIAL 
Mostra na que podemos 
ollar cartaces que se fixe
ron entre os anos 1870 e 
1960, a partires do Xoves 2 
e até o 2 de Setembro, na 
sala de exposicións do C.C. 
Caixanova. 

MOSTRA COLECTIVA 
A galeria Ad Hoc acolle du
rante todo o mes a fotogra
fia, pintura e escultura de: 
Juan Bosco Caride, Antón 
Buciños, Angel Cerviño, 
Concha García, Suso Fan
diño, Patricia Iglesias, Sil
via Iglesias, Ana Cristina 
Leite, Isaac Perez Vicente, 
Juan Carlos Román e Xe
sus Vázquez. 

OCruSTO 
DA VITÓRIA 
Até o 5 de Agosto podere
mos visitar, na Casa Galega 
da Cultura, unha mostra 
fotográfica pertencente ao 
arquivo Llanos referente a 
este acontecimento que 
abranxe case todo o século. 

hnp:/landar 21.flestras.com 

Vén de ver a luz unha nova publica
ción en liña, chámase Andar 21, unha 
revista de poesia internacional que 
proclama o seu activismo poético e que 
pretende ser un espazo de comunica
ción para unha acrivtdade rnl.norizada 
como é a criazón poética. + 

BG WILDLIFE 
PHOTOGRAFER OF 
YEAR 
Máis de cento vinte imaxes, 
que incluen as fotografias 
ganadoras e destacadas, des
ee concurso que cumpre 26 
anos e que convoca o Mu
seu de História Natural de 
Londres e a BBC Wildlife 
Magazine sobre a natureza e 
a vida salvaxe. A mostra es
tá clasifica nunha dúcia de 
seccións, desde as adicadas a 
Lugares virxes, pasando por 
Retratos e animais, até che
gar a Forna e Composición. 
Nesta ocasión escolmaron 
unha instantánea de J.L. 
González realizada na ria de 
vig0. Até o 29 de Xullo no 
Centro Cultural Caixanova 

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

• LEITURAS 

AVIS EN AVIS 
Baixo o título Son tus sue
ños, o Sábado 28, podere
mos asistir a un recital de 
poesia, acompañado por 
obra gráfica, ás 22 h. na Ca
va dos Ratos. E o Venres 27 
ás 22 h. Repichoka poética, 
descarga de palabras, espazo 
aberto para que se reciten 
ou Lean os textos próprios. 

·~ÚSICA 

ALBERT PLA 
Volve aos cenários galegas 
acompañado polo guitarrista 
Diego Co~, cun espectá-

culo onde se combina a par
te musical co espírito trans
gresor e unha montaxe cé
nica próxima ao teatro. Po
deremos escoitalo o Sábado 
28 na Código de Barras ás 00 
h. O prezo das entradas an
ticipadas é de 1.600 e no 
concerto 1.900. Informa
ción sobre os pontos de ven
da chamar no 676 533 053. 

NorTE ÉTNICA 
Habih Koité & Bamada 
procedentes de Mali van es
tar na Praza do Rei o Luns 
30; teremos tamén unha 
Noite Europea con Fanfa. 
rria «;iorcalia, de Rumania, 
o Martes 31; o Mércores 1 
toca unha Noite de Tango 
con Tangara e Lorena Lo· 
res; e o Xoves 2, Noite de 
Jazz Galega con Abe Rába· 
de. A entrada é de balde. 

MARIAooCEo 
O Venres 3 estará na Praza 
do Rei ás 23 h. E o Domin
go 5 na mesma praza á 
mesma hora, teremos unha 
actuación de Beladona, 
ademais de Anubia. 

TEXABYILLY ROCKERS 
Grupo Lisboeta que estará no 
Casablanca R&R Clube (Bar
celona 36), o Sábado 28 de 
Xullo. Este mesmo local pro
grama, para o Sábado 11 de 
Agosto, o seu proprio festival 
rockabileiro con Honky 
Tonkin'Boozers, da Coru
ña; e NightMares, de Ma
drid. Para o 1 de Seternbro 
cantan con Moonshines. 

•TEATRO 

MARREVOLTO 
A obra de Roberto Vidal 
Bolaño, coproducida polo 
CDG, Teatro de Braga, 
Teatro do Noroeste, Festei
xo e FITEI, vai ser cenifica
da o Venres 2 7 e Sábado 
28 ás 22:30 no teatro do 
C.C. Caixanova. 

Vila de Cruc,es 
•MÚSICA 

MUTENROHI 
A banda folc ourensá leva
rá os sons do seu disco 
Dante, o Xoves 2, á Praza 
de J. Carlos 1, ás 22:30 h. 

Vilag,arcia 
• EXPOSICIÓNS 

VfCTORRUA 
Este pintor ten unha mos
tra na galería Arcana, até o 
20 de Agosto. 

A.núnci.os de balde 
• Búscase persoa non fumadora pa
ra compartir piso en Lugo. Calefac
ción, televisión, vídeo e electrodomés
ticos do trinque. Telf. 982 253 519. 

• Ques ir ao FIB2001 desde Galiza? 
É moi sinxelo. En autobus desde A 
Coruña por 9.500 pta. ida e volta. Máis 
información en www.babum.com/via
jefib ou nos telf. 981 224 362 / 981 
236133. 

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

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

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

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

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

• Alúgase casa-piso en Baiona no 
verán por mes ou quincena. Telf. 986 
355 990, Milagros. 

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

• Búscase persoa para cuidar caba
las en Vigo. Telf. 639 446 271 (Mónica). 

-. Vendo furgoneta Ford Transit 6-
409, 11 anos. Sen tarxeta de tanspor-
te. 650421n1. · 

• Busco casa independente cQm 
finca fechada para alugar pela zona 
de Tul ou aforas de Porrinho. lmpres
ci ndível admitir cam. Teléfones de 
contacto 986 603 973 / 636 566 155. 

• Santiagués de 30 anos, residente 
en Vigo, desexa coñecer mozas de 

idade semellante para amizade . 
Telf. 658 655 472. 

• Camisola coa legenda "Um outro 
mundo é possível" impressa a tres 
tintas sobre fundo de várias cores: 
azul, cinzento, castanho, verde ... Tal
has M, L, XL e XXL. Prego: 2.000 pta. 
gastos de envio incluídos (paquete 
azul de Correios con entrega a domi
cílio). Encomendas a Fundagom Artá
bria, Apdo. 570, 15.480 - Ferro!. 

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

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

• Alúgase apartamento en Camota, 
a carón da praia para 4 persoas: 1 ª 
quincena de Xullo, 65.000 pta; 211 quin
cena Agosto, 80.000 pta. Telf. 981 761 
144 {de preferéncia pala noite). 

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

• Cursos de verán de ruso en Mos
cova, San Petersburgo e lrkutsk, en 
universidades e famílias, tamén en 
Vigo, organizados pola asociación 
Maximo Gorki 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 to
car en baiucas, tascas, festas e outros 
actos sociais. As persoas interesadas 
poden chamar ao telf. 981 560159. 

• Xa está á venda o caderno: 
"Achegamento a Segunda Repú
blica en Ordes. Artigas, documen
tos orixinais, denúncias ... Por cen 
pesos máis gastos de envio. Pedi
dos a : AC "Obradoiro da História" 
Apdo. 42 - 15.680, Ordes. 

• Merco ou troco pins de tematica 
nacionalista de calquer tipo: políti
éos, sindicais, de bandeira (estrelei
ras), culturais, etc. Especialmente inte
resado nos pins das distintas federa
cións da CIG. Chamade ao telf. 981 
574 635 ou ben mandar mensaxe a 
mesiasgaliza@hotmail.com . 

• Alúganse cuartos na zona da Pra
za Roxa en Compostela. Noites ou 

Cl.AMIDE 
O grupo de teatro celebra o 
seu vixésimo aniversário, en
tre outras actividades con un
ha mostra fotográfica que re
collerá imaxes das suas actua
cións e o vestiário das obras 
máis importantes, na casa da 
cultura até o Sábado 28. 

5 de Agosto no recito de 
FEXDEGA (A Maroma) de 
17 a 23 horas de Lns a Xo
ves, e de 11 a 23 os Venres, 
Sábados e Domingos. 

• FEIRAS 

Tooo,Ocro 

•MÚSICA 

BERROGÜETTO 
O Sábado 28 levarán a 
sua música folc á Xun
queira, ás O h. 

•TEATRO 

Cl.AMIDE 

meses completos. Telf. 617 065 527. 

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

• Profesor de formación vial ofe
récese para traballar en auto-esco
las de toda España. José. Telf . 913 
760 723. 

• Vendo taberna-pub folc funcio
nando, a 5 Km. de Bueu, casa de pe
dra restarurada, calefacción, amobla
da, terreo de 500 m• e manancial. 
Telf . 600 717 628. 

•Particular vende Clio 16 V do ano 
1992, impecábel. Razón no telf. 981 
128 630 palas noite~. 

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

• Selos novos, con ou sen goma, usados 
mundiais e tarxetas telefónicas novas ou 
usadas. Merco. Libros de EXB, BUP, 
COU, maxisterio, leitura. Vendo baratos. 
Jose. Apdo. 32 004, 2~adrid. 

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

• Vendo forno xiratório, para pa
nadaria ou confitaría, ·de catro me
tros d.e diámetro. Dous anos de uso, 

. en perfecto estado. Funciona con le
ña ou fuel, incluído mecheiro. Telf. 
650 069 438. 

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

• A Asociación Cultural Obradol
ro da História publicou un tríptico 
e marca-páxinas para comemorar o 
VIII cabodano da morte do crego 
nacionalista Moncho Valcarce. Os 
interesados en recibilo, de balde, 
poden solicítalo a: Asociazón Cultu
ral "Obradoiro da História", apdo. 
42, 15.680, Ordes. 

• Véndese piso na Travesia de Vigo 
(Vigo) de 111 m2. todo exterior, alto, lumi
noso, 3 cuartos, 1 despacho, cociña nova, 
calefacción individual, garaxe e trasteiro. 
18,6 millóns. Telf. 986 378 101. • 

tarán coa participación de 
Os Titirinautas da Estrada 
e Candelexas de Noia. Ás 
cenificacións terán lugar ás 
22 h. na casa da cultura, 
con entrada de balde. 

Vita.nova 
de Arousa 
•TEATRO 

CONTRÁ TEN OS, 
POR FAVOR 
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Contrátenos, 
porlavoré 
a obra que 
representará 
a Compañia 
de Pilar 
Pereirao 
Venres 3 de 
Agosto en 
VILANOVA 
DEAROUSA. 

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

Feira do lecer e entreteni
mento familiar con xogos, 
distraccións, aventuras, en
tretenimentos, deporte e tu
rismo para persoas de todas 
as idades. Do 2 7 de Xullo ao 

Até o Sábado 28 o grupo or
ganiza unha mostra teatral 
na que estrearán duas obras 

novas e presentarán dous 
textos xá cenificados. Con-

A Cia. Pilar Pereira leva 
á Casa da Cultura da vila 
esta obra o Venres 3. t 

CURRA, 41. SAN ADRIAN DE COBRES (VILABOA) 

, 
MUSICAS DA TERRA 

1 

TEÜfOno 986 672 f 39 

CANTINA 
MEXICANA 

RUA-MARTIN CODAX 
VIGO 

... 

" 
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Na imaxe, duas citas festiva do verán. ;.. esquerda, Os Caneiros en Betanzos, e á direita, Romaria Viquinga de Catoira. 

Sen trécolas para quedar na casa 
Festas, festivais e celebracións para todos os gastos durante o verán 
9* A. ESTtVEZ 

Que lle gosta a música? Ben. Que lle molesta o ruído que montan 
os grupos mozos? Non pasa n~da. Ah, que o que vostede pr~fire 
é desgustar un bon xantar? Noli hai problema. Pero todo mollado 
cun vaso de viño? Reláxese. Non queremos cair no tópico de 
que Galiza é unha festa no verán, pero algo de verdade ten a fra
se feita. Ten que ser vostede u~ bicho ben raro para non atopar 
atractiva algunha destas propostas. Disfrute do tempo de lecer. 

Hai quen se afeizoa a unha festa 
e convértese nun incondicional 
da mesma durante anos. lsto é o 
que acontece co Festival de Par.
diñas, que se celebra os dias 4 e 
5 de Agosto nesta. parróquia con 
entidade própria dentro do con
cello de Guitiriz. Pódese comer, 
beber' acampar' pero sobre todo 
escoitar música xunto aos dez 
milleiros de persoas que teñen 
pasado nas últimas edicións por 
este festival, organizado pala 
asociación Xermolos. Hotel Rif, 
Miki Nervio & The Bluesmakers e 
Joglars e Senglars para o primei
ro dia: In/lar, as pandereteiras 
Cantaruxas, Camálics, O Jarban
zo Negro e La Bruja Gata na se
gunda xornada. O festival non só 
se limita ao escenário, senón que 
organiza unha mostra de arte
sáns de música tradicional, un 
maratón e un seminário sobre a 
zanfona. Canta con pregoeiros 
para cada dia: Rodrigo Romaní o 
4, e Xurxo Souto máis Sofia de 
Labañou odia 5. Se ainda non 
está convencido, tale con alguén 
que teña estado en Pardiñas. 

Ten outra opción a mesma fin de 
semana, tamén un clásico das 
citas folk: a Festa da Carballeira 
en Zas. Cumpren vinteoito anos 
organizándoo a base de música 
e diversión. A asociación Castro 
Meda preparou este ano un car
taz no que aparecen Luar na Lu
bre, La Bruga Gata, Calíco, de Ir-

landa, Keltieg, de Eslovénia, e 
Alaitz eta Majder, de Euskadi. 
Durante o dia, baile e gaitas á 
beira dos carballos. Se se atreve 
a ir algo máis lonxe, aí está o in
tercélticd de Miranda do Douro, 
en Portugal, no que tamén habe
rá participación galega, con Ca
merata Meiga. Completan o pro: 
grama a Galandun Galundaina, 
Asturiana Mining Company e a 
Qyster Band. Durantes os días 
4, 5 e 6 de Agosto, feira do dis
co, exposicións, conferéncias, 
animación de rua e visitas a xa
cementos arqueolóxicos. Se de
sexa disfrutar dunha boa paisa
xe, ten unha cita en Riotorto co 
festival "Sons do Mencer na 
Croa" o día 1 o de Agosto. Este 
Venres a partires das dez e me
dia Os Chataricos, Chemo More 

-e Xarín do lncio. Como é habi
tual o esforzo de montar esta 
festa corre a cárrego dunha aso
ciación, neste caso Arrincadeira. 

Acampada e música van a man 
en Vilela, ao lado de Vilafranca 
do Bierzo, onde durante os dias 
9, 1 O e 11 de Agosto pódese es
coitar a Xarin, Berrogüeto, Luar 
na Lubre, Rapabestas, Abraxas, 

·Susana Seivane, Kepa Junkera, 
Mountain Kids, Akelarre Agrocel
ta, Avalon, Spiritu 986 e Michael 
McGoldrick. Quen da máis? Mo
eche e Santo Esteva de Ribas 
do Sil reservan máis ocos para o 
folk na metade do mes. 

Catar caldos 

Non se impaciente, que non hai 
festa na Galiza na que non se be
ba, e coma como está mandado. 
Pero se quer ir directamente ao 
asunto, ai está Cambados, onde 
a madrugada do Sábado para o 
Domingo 5 de Agosto abriranse 
milleiros de botellas, sobre todo 
por parte dos máis mozos, que 
ciferecen ao visitante todo tipo de 
camisetas alusivas á riqueza do 
albariño. Ainda que o dia grande 
é o Domingo, hai quen o pasa 
durmindo. Un sinte fachenda se 
algun dos viñas que ten saborea
do recebe un dos dez prémios 
dos mellares caldos do ano. 

Citas vitícolas tamén teñen lugar 
no segundo fin de semana na 
subida ao Monte legra, na 
Guarda, onde o viña ademais de 
beberse serve para que llo boten 
por riba da roupa a todos os que 
vaian despistados. E, no último 
Domingo do mes, a festa ven 
montada polo viña do Condado 
en Salvaterra, onde camiñan da 
man famílias ~nteiras e crápulas 
que ainda non foron a cama. 

Pero para vivir unha auténtica 
"becerrada" hai que transladarse 
a Catoira. Se ben organizan 
conferéncias e representacións 
os días prévios ao Domingo 5 
de Agosto, o. prato forte é a dra
matización do desembarco vi
quingo éi da defensa das torres 
nesta xornada: Que non o callan 
na berza, xa que poden pisalo a 
morea de viquingos que arriban 
en Catoira. Tamén son de inte
rese turístico as pelexas polo vi
ña e os mexillóns de balde. To
do un espectáculo. Se prefire 
tranquilidade, esa é a xornada 
de exaltación do pemento en 

Herbón e tamén no concello de 
Arnoia, á beira do río. 

Outra festa que resulta especta
cular é a da lstória de Ribadávia, 
na ultima fin de semana de Agos
to, ainda que nos últimos anos 
teñan xurdido cópias desta cele
bración neutras vilas. Xa sabe, 
non valen as pesetas, só mara
vedís para poder beber ribeiro e 
probar as cañas de repostería 
máis as empanadas que prepa
ran os viciños e que venden nas 
portas da casa. Para vivir a festa, 
mellar ir vestido de época. 

Os que pasan de gaitas 

Que a vostede non lle prestan 
nen o folk nen as paparotas po
pulares? Pois existen alternati
vas á gaita. En Vilagarcia cele
bran o Festival do Norte os dias 
1 o e 11 de agosto con Gus 
Gus, Sexy Sadie, Hetner, Delu
xe, Planetas e Astrud, entre ou
tros. Se se atopa perto de Fe
rrol, ali celébrase os mesmos 
dias o Felipop cun cartaz forma
do por The Easytones, Contras
tes, Cinemascope, Popsesion, 
Cosecha Roja e Bronco Bullrog. 
Se lle tira Portugal, non esque- _ 
za que do 16 ao 18 de Agosto 
Paredes de Coura acolle un 
macrofestival con Stone Temple 
Pilots, Afien Ant Farm, Morche
eba, Backyard Babies e Frank 
Black. Tamén, do 20 ao 22, na 
llha do Ermal, á beira de Vieira 
do Minho, poderase ver a Foo 
Fighters, Fear Factory e Marilyn 
Mason. E, ainda que admitamos 
que este roteiro poderia prolon
garse, só resta unha recomen
dación final para os que non 
atoparan 1acomodo nel: verbe
nas populares, con tenderetes e 
orquestras, e a disfrutar.• 

Desconfianza 
XosÉ A. GAcIÑo 

A estas alturas da histo
ria, e se todos os que 
presumen de constitu

cional is tas estiveran real
mente convencidos dos con
t idos da Constitución, xa 
non debería existir un pro
blema de fondo no funciona
men to do chamado Estado 
das Autonomías. En todo ca
so, a tensión podería existir 
(como de feíto existe, sobre 
todo no caso basco) en tomo 
á posibilidade de superar os 
límites constitucionais, pero 
xa non, como segue a suce
der, sobre o cumprimento do 
que prevé ou permite a pro
pia Constitución. 

E así acorre que, vintetrés 
anos despois da promulgación 
da vixente Constitución, as 
comunidades do artículo 151 
aínda teñen pendentes de re
cibir competencias previstas 
nos seus Estatutos, e cando os 
nacionalistas das tres comu
nidades históricas plantexan 
unha simple releitura da 
Constitución, para conformar 
un novo equilibrio de poder 
entrre o centro e a periferia, 
o Gobemo central resucita o 
máis belixerante nacionalis
mo español para lanzar acu a
cións de irresponsabilidade 
desestabilizadoras, cando non 
de complicidade co terroris
mo etarra, aproveitándose da 
distorsión que a actividade 
terrorista introduce na per
cepción das reivindicacións 
nacionalistas periféricas pola 
opinión pública española. 

A impresión é que, por moi 
constitucionalistas que e pre
sentan, eses gobernantes cen
tralistas seguen a desconfiar 
das moi constitucionais insci
tucións autonómicas, sobre to, 
do se están gobernadas por 
partidos nacionalista , e que 
ven perigos de disgregación na 
máis mínima reflexión sobre 
calquer di tribución de p de
res. Son ese mesmo go er
nantes aos que e lle enche a 
boca coas referencias á gl 
lización ( capitali ta, por u
posto), pero que, e p i , 
practican o máis rancio pro, 
vincianismo (mesquiño, pedi
chón e, ao remate, submiso) 
no proceso de construcción da 
Unión Europea.• 

V oLVER Ao REGO 

N a festa do BNG na 
Carballeira de San 
Lourenzo o Dia da 

Pátria p ruxe- ruxe foi a carpa 
VIP n;a que instalaron para 
xantar' ás · delegacións convi
dadas.: Cadeiras forradas de 
tecido; finas copas de vidro, 
mantds de liño, camareiros 
con g~avata . .. , desaquecian 
do lugar e de todo o rebúm
bio da; romaria circundante. 
Adem.ais, os militantes do 
BNG ~on están afeites a que 
"haxa ~lases", como fungaban 
moitos.+ 


