
-A-No-xv-. 1_o_e_A_e_R-1L-.-19_9_3------------••PNc•l•US•liftifid•i#MJ:f.i -~----------------N-2 5-s-3-. 1-5-0-Pr-A-. 
Os cidadáns 
non poderán 
dirix1rse en 
galego á 
Garda Civil 

As alegrias do sistema creditício fomentaron a morosidade ,. 

O cobrador do frac 
-

A resolución por parte da Direc
ción da Garda Civil dunha san
ción a un número do Carpo polo 
uso oral e escrito do galega su
pón a proibición explícita do uso 
do galega tanto por parte dos 
membros deste carpo militar-po-
1 icial como dos cidadáns nas 
suas relacións cos mesmos. A 
resolución contradise coas afir
macións da Delegación do Go
verno en anteriores ocasións e 
é motivo dunha proposición non 
de lei parlamentária. 

Sobre as actividades económicas e mesmo personais duri moroso hai máis información 
que sobre os pufos dun defraudador á Facenda. Os mecanismos de control sobre os 

morosos que ten o próprio Estado son máis eficientes que sobre o diñeiro neg~9. / 

(páxina 7) 

O BNGcre que 
a alternativa é 
o nacionalismo 
e non o PSOE 
A VI Asamblea do Bloque Nacio
nalista Galega celebrada na Co
ruña o 27 e 28 de Marzo apro
bou unha ponéncia política na 
que a frente nacionalista dese
ño'U as liñas básicas de acción 
da "auténtica alternativa de po
der político deste país". Esta idea 
foi a que presidiu toda a discu
sión asembleária, tentando arre
ciar a imaxe de bisagra ou de 
compañeiros de viaxe de calquer 
outra organización política, na 
crenza de que se está "abrindo 
unha nova fase política para o 
povo galega", da que o BNG se
ria o "elemento básico" e fuxindo 
tamén de análises vitimistas que 
pudesen desviar a mensaxe. 

(páxinas 8 e 9) 

A Xunta r!!5Jálalle á lgrexa 
o Monte do Gozo 
As presas de Manuel Fraga para inaugurar o complexo do Monte do 
Gozo antes de que esteña demasiado avanzado o Ano Santo incidi
ron na aprobación urxente do Plano Especial, precária cobertura le
gal das obras. Encarna Otero, portavoz do BNG no concello de San
tiago, critica a privatización pola lgrexa dun lugar que o PXOU consi
deraba de "domínio público". (páxina 5) 

A RESACA DA POSTMODERNIDADE 

Pubs e cafes 
baixan os 
decibélios 
e aumentan 
as actuacións 
en directo 

ANXO IGLESIAS 

De súpeto, Mike Oldfield acóplase ao 
grupo Luar na Lubre, e improvisan 
xuntos unha breve actuación na Cava 
folk de A Coruña, no mes de Novembro 
do 91 . Un ano máis tarde, Carlos do 
Carmo aproveita unha sua viaxe desde 
Portugal para actuar na TVG, e en ple
na noite compostelán, déixase cair pala 
Casa das Crechas, onde se lía a cantar 
fados. Recentemente, Matto Congrio 
peden permiso para tocar no Pub Du
blin, en Vigo, e non paran até pasadas 
duas horas. Por sorprendentes que se
xan estas anécdotas, non son casos ai-
11 ados. É frecuente que os músicos 
queiran pór a proba a receptividade do 

~ seu toque, contrastándoo cun público 
B un tanto familiar; o que acouga en lo
~ cais reducidos, que dun tempo a esta 
fi3 parte, van multipl icándose ao longo e 
0 ancho da xeografia galega. 

Mike Oldfield -na fotografia- participará de novo na Coruña nunha 
festa semi-privada onde tratará de coller os ritmos do folk galego. (páxinas 24 e 25) 



A letra miuda é a que pode pillar a quen se esqueza de pagar unha letra do coche. ANXO IGLESIAS 

Axéncias de cobro, bancos e financeiras apretan a empresas e particulares 
necesitados de préstamos 

O defraudador non é tan asexado 
coma o moroso 

HORÁCIO VIXANDE-GUSTAVO LUCA 

Calquer cidadán pode converterse en moroso, mesmo aquel que cumpre con rigor as suas abrigas. Basta con 
esquecer pagar unha letra dun coche adquirido mediante financiación para perdelo a mans da financeira. 

O sistema credití- A de foi no 1992. O 
cio está basado morosidade ano denanterior, 
na presión sobre as cifras subiran 
os febles para disparouse considerabelmen-
acadar benefícios no 92. No 90 te, pero até o 89 
que revirten nos non superaban 
fortes. Asi, os chegaba a un os 800 mil millóns 
bancos incum- de pesetas. No 
pren a sua fun- billón e no 92 90 xa pasou o bi-
ción social de ti- b llón e en Agosto 
nanciar a activi- supera a do 92 dos dous 
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dade comercial e OS dous billóns. billóns. No que 
empresarial. O re- vai de ano conti-
curso ao embar- nua en aumento. 
ge non é sempre 
o xeito de proce
der de todas as 
entidades credití
cias. As financei-
ras de automóbeis son especial
mente agresivas. Pela contra, 
bancos e caixas acuden a proce
di mentos executivos de contun
déncia semellante, pero que pa
san por outras fases. Os impaga
dos entre particulares son os que 
se saldan de xeito máis brutal. 

Se ben é certo 
que o Banco de 
España, para 
evitar a morosi- \\ \\ t 

dade, fai indicacións sobre o lí- Q () (' ) \) n y ~ 

O grande disparo da morosida-

mite aos créditos concedidos N\Ü \, J 
ás entidades financeiras para 1 
evitar a morosidade, non é me- ~ 
nos certo que estas últimas bo- 0 l 
tan. man do mandato do banco ffi ~ 
emisor para apretar aos seus ~ ~ 
clientes e someter a un estricto (3 ~ 
control a todos aqueles que ~ ~ 

(Pasa á páxina seguinte) ~ '----------------------------------J 



O banco ten 
(Ven de páx. anterior) 
asumen crédi
tos. Neste senti
do, o Banco de 
España difunde 
regularmente lis
tas de todo tipo 
de morosos. Fi
gurar nunha de
sas listas supón 
un atranco para 
conseguir un 
crédito. 

Xosé Ramón L. 
Alonso, un pe
queno empresário 

a capacidade de que pretendia fi-

d 'd' nanciar unha ope-eCI 1 r Se ración mediante 

Rexisto 
de impagados 

apunta ou non a 
unha empresa 
ou a un 
particular na 
lista negra. 

letras de cámbio, 
veuse sorprendi
do ao comprobar, 
na entidade á que 
acudiu, que seu 
nome figuraba no 
RAI. Anos atrás, 
de acorde cun 
cliente, devolveu 
unha letra de 
cámbio para pa
gala en man. Nos 
últimos tempos, e Jordi Pujol, presi

dente da Genera-
litat di que os bancos prestan 
caro ás empresas ou que, piar 
ainda, non queren prestar. Den
tro dos bancos responden que 
Pujol canta só unha parte da 
guerra e esquece o crecemento 
espectacular do Rexisto de Acei
tacións Impagadas (RAI) desde 
o segundo trimestre do 92. 

tras realizar diver
sas xestións, conseguiu ser eli
minado. Aínda asi, figurou na 
lista durante máis de dous anos. 

Quen entra no RAI convértese 
en proscrito para todos os cir
cuitos de crédito. O banco ten a 
capacidade de decidir se apunta 
ou non a unha empresa ou a un 
particular na lista negra. A volta 
atrás só se dá por evidéncia fla
grante dun erro na operación 
que dera lugar ao impagado. 
Entrar na lista pode ser unha 
senténcia de marte para unha 
empresa, se non ten recursos 
indireitos de crédito. Esa é a ra
zón de as axéncias piratas ofe
receren retirar do rexisto ás em
presas por 30. 000 pesetas. 

r---------------------------------------------------------------------------, 

O permiso para conducir pasa 
pola financeira 
"Recomendo aos compradores 
de coches através dunha fi
nanceira da própria marca que 
miren ben o que asinan e que 
teñan o olla aberto á letra pe
qu ena; cando chegan os pro
blemas, as máis das veces a 
xustiza só beneficia aos pode
rosos"; asi se manifesta Xosé 
Rodríguez Cabido, que advirte 
que todos poden verse na 
mesma situación ca el, que 
mercou un automóbil e per
deuno por impagamento dal
guns prazos. 

"Deixei de pagar o coche du
rante alguns meses, pero la
g o volvin a cumprir, ainda 
que coa débeda pendente. A 
financiera requeriume xudi
cialmente e oferecin unha re
negociación aceitábel, apro
bada polo avogado da finan
ceira. Pero unha orde de Ma
drid paralisou a renegocia
ción e hoxe o 

optou por retirarlle o coche. 

"Un coche ten un valor. É difí
cil que un banco cho embar
gue porque non ten como co
localo; pero as financeiras son 
filiais das casas fabricantes e 
teñen un sistema de venda de 
usado. Prefiren que a xente 
quede sen coche a renego-

ciar", asegura
Cabido. meu coche está 

en depósito á 
espera da deci
sión do xuiz", 
canta Xosé R. 
Cabido. 

'As financeiras 
son filiais das 

"Os coches son 
os primeiros en 
notar a crise -
explica Xoán 
António García, 
director da su
cursal na finan
ceira na que Ca
bido adquiriu o 
seu coche. O 
primeiro que se 
deixa de pagar 
son as letras do 
coche. Eses ca
sos pretende
mos soluciona
los o máis rapi
d amente posí
bel, recuperan
do o coche de 
contado cu re
corrindo á via 
xudicial se é 
preciso".+ 

Rodríguez Cabi
do acadara un 
finanzamento 
dun millón cen 
mil pesetas, e 
no momento do 
embargo pagara 
setecentas mil. 
As contas da fi
nanceira daban 
que tiña a deber 
outro tanto. Má
lia o seu ofere
cemento de in
cluir o paga
mento até o últi
mo peso, esta
belecendo pra
zos, a financeira 

casas 
fabricantes e 
teñen un 
sistema de 
venda de 
usado. Prefiren 
que a xente 
quede sen 
coche a 
renegociar" 

---------------------------------------------------~ 

tir máis diñeiro en investigación 
e aturar mellar a lentitude da 
xustiza, con todo o que custa un 
recurso. Son as pequenas em
presas as que padecen con es
pecial viruléncia o problema da 
morosidade. 

Compañias 

competéncia abriga ás pequenas 
empresas a recorrer a compañias 
de informes, de cobros e de crédi
to. A miudo os métodos emprega
dos por estes son contundentes. 

O comportamente dalgunha 
compañia de cré
dito é o máis pa
recido á usura e á 
extorsión. Garan-

. de xestión de 
cobros 

0 te o pagamento 
conflito social do 75% do crédito 

en dous prazos, o 
primeiro é imedia
to; o segundo ao 

Dentro dos bancos din que as 
empresas son as grandes privile
xiadas do crédito. A resaca do 
92, que sucede a unha fase de 
facilidades na obtención de cré
ditos, chega da man dun grande 
exército de impagados. Alguns 
bancos menores adican parte da 
sua canta de benefícios á dota
ción de fallidos e láianse da mo
rosidade e falla de preparación 
da xustiza, que prefire penderse 
para o reo en caso de dúbida. 
"Os bancos non son casas de 
beneficéncia", repiten. As empre
sas teñen que comunicar anual
mente os seus balanzas ao re
xisto mercantil, e os dados sobre 
créditos tamén son públicos. Pe
ro a miudo moitas das empresas 
de informes usan dados exausti
vos de empresas e particulares. 
Non se trata de información re
servada ou segreda, pero roza a 
vulneración do direito constitu
cional da intimidada. 

As financeiras de automóbeis son mol agresivas cos morosos. A. IGLESIAS 

Todos os bancos 
teñen empresas 
de informes. Anti
gamente este la
bor era desenvolvi
d o por particula
res. Hoxe aos in
formes elaborados 
palas suas pró
prias empresas 
engádeselle os 
que emite o Banco 
de España. A 

que xera a 
quebra dunha 
grande empresa 
facilita a 

cabo de vários 
meses. A cámbio 
é preciso estar 
asociado. Agrávios comparativos 

selles a billa, pero non sucede 
asi coas grandes. O conflito so
cial que xera o quebra du nha 
grande empresa con problemas 
financeiros facilita a concesión 
de créditos de carácter político. 

Mais non todos os morosos son 
recibidos coa mesma firmeza. 
As pequenas empresas e aos 
particulares que superan certo 
nível de endebedamento pécha- As grandes firmas poden inves-

O maleficio dos morosos 
Un cidadán que non pode atender a tempo o pago 
dunha letra vai ser obxecto de moitas máis presións ca 
un defraudador. Esta realidade persecutória ten 
elementos físicos e morais de coerción superiores en 
dilixéncia e poder á própria lei. Non extraña polo tanto 
que os cidadáns teman antes a unha execución de 
débeda dunha entidade de crédito ca un proceso 
xudicial por impago. 

Sen prexuizo de que existan persoas dispostas a se 
aproveitar abusivamente da liberdade de contratar 
créditos, e polo tanto reos da xustiza, pequenas 
empresas e particulares atravesan en tempos de 
recesión dificuldades económicas que os converten en 
reos de procesos coactivos. O ostracismo do Rexisto 
de Aceitacións Impagadas ten o valor dun interno 
social no que os incursos en pecado orixinal 
experimentan unha marxinación máis forte ca no 
exemplo bíblico. O dita popul§lr advertia que quen me 
empresta, algo me governa. A vista do que acontece 
haberia que rescribilo: quen empresta, governa. 

O curioso é que esta choiva de ameazas, apuntes en 

rexistos informáticos e mesmo representacións teatrais 
con disfraces á porta do anatemizado, non promoven a 
intervención de nengunha das instáncias encargadas 
de defender a intimidada e a liberdade que garanten as 
leis. As institucións de crédito instauran categorias de 
cidadáns baixo sospeita moito antes que interveña a 
xustiza. As redes informáticas xeneralizan os rexístos 
confidenciais dos desviados. 

Esta impunidade que teñen os grupos de presión 
financeiros para dictaren malefícios, non lle acae a 
un Estado que ten como referente a xustiza 
emanada da cidadania. Endebén, foron eses 
mesmos grupos os que utilizando todos os rexistos 
da publicidade levaron o sistema de crédito a unha 
débeda impagada de dous billóns de pesetas. A 
avalancha do liberalismo económico cesara xa no 
sua lonxana orixe californiana pero debalaba ainda 
no Estado ás portas do espellismo do 92. A política 
de dilapidación desataba unha competéncia entre 
cantas pala que a cámbio dunha imposición de cen 
mil pesetas o titular dunha canta dispuña de dous 
millóns de pesetas de crédito. O sistema de 

concesión de 
créditos de 
carácter político. 

Pero o aval dun
ha destas compa
ñ ias dase tras a 
emisión dun infor
(Pasa á páx. seguinte) 

contratación temporal xuntábase absurdamente coa 
capacidade de gastar de xeito que na hora da 
recesión, moitos despedidos teñen a sensación de 
seren empresas en creba antes ca parados. O 
Estado fomenta a esquizofrénia de voar alto sen 
queroseno e cando o avión ten que pausar pide que 
caía sobre el o peso de todos os castigos mentres 
compón un xesto distraido e lava as mans. 

Nesta hora, moitos morosos quererian para si as 
proteccións que o Governo central está a reclamar 
desde Bruxelas, con toda xustiza, para marxinados 
doutras categorias. No entanto, eses mesmos dirixentes 
protexen aos grupos de presión financeiros contra a 
chegada da libre competéncia dos bancos europeus. 

A lentitude da xustiza permite que un banco poda 
resolver ao seu favor calquer litíxio. Unha empresa 
pequena, que non pode verse excluida dun servizo 
público e necesário ao sistema como é o crédito, ten 
ás veces que dar por boa unha reclamación se non 
quer ingresar no rexisto dos morosos.• 

ANOSA '!'ERRA 
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(Ven de páxina anterior) 
me que adoita valorar moi por 
baixo a capacidade de endebe
damento desa empresa. lso li
mita a sua marxe de manobra. 
Amais, téñense dado casos de 
empresas que deixaron de ser 
sócias destas compañias e so
friron informes negativos ,diante 
de entidades bancárias. E unha 
forma máis de extorsión. 

A marxe de bancos e caixas de 
aforro , existe un sistema de re
cuperar débedas con várias 
modalidades que van desde as 
empresas que 

"Os bancos estanse a volcar 
en comerciais que saen á rua 
coa exclusiva intención de re
cuperar aos morosos -canta 
Serafín Otero, empregado de 
banca e vice-secretário de 
banca da CXTG-. Todo vale 
para conseguir os cartos ou 
unha parte deles". 

As alegrias na 
concesión de créditos 

Para Serafín Otero as necesida
des publicitárias levaron aes 

bancos a entrar 
mercan facturas 
impagadas para 
tentar cobralas 
elas , a outras 
que unicamente 
xestionan o pa
gamento. Un ca
so notório entre 
estas últimas é O 
cobrador do frac, 
que dispón dun
ha imensa infra
estrutura que non 
só lle permite 
xestionar paga
mentos de moro
s os, senón ta-

É moroso quen 
debe cen mil 

nunha guerra por 
dar créditos bara
tos que podían 
chegar a 2 anos 
do salário dun tra
ballador, mesmo 
se tiña un contra
to temporal. Ho
xe, coa crise e 
moitos deses tra- ~ 
bailadores no pa- w 
ro, eses créditos, ~ 
ao ser de caracter :i 
personal e conce
derse sen aval, 
son incobrábeis. 

mén elaborar de-
talladas listas de 
debedores coas 
suas respeitivas 

pesetas, pero 
non quen debe 
dez mil millóns, 
porque ese é un 
grande 
empresário. 

As alegrías que 
se permitiron os 
bancos durante 
os últimos anos 

provocaron unha política de 
restrición que non está tan do
minada polos tipos de interese, 
que basicamente se manteñen, 
como polo escaso risco que 
están dispostos a asumir. "A 
respeito dos morosos -protes
ta Otero- gostariame que ade
máis das listas de morosos os 
bancos publicasen as listas de 
clientes con 

Ante un banco, quen debe cen mil pe
setas é un moroso e que debe miles de 
millóns é un empresário. 

sário", resume Otero. 

Números vermellos 

Os traballadores que frecuente
mente teñen as suas cantas co
rrentes en números vermellos 
non acostuman a representar un 
risco para os bancos. Antes ben, 
no fundo son un negócio moi 
rendíbel, non só polos contínuos 
intereses que cobran polo des
coberto, mália seren, os núme
ros vermellos, ilegais, por canto 

son crédi

faltas. O cobrador do frac non 
exerce violéncia física sobre os 
morosos, mais a presenza dos 
seus veículos e o seu peculiar 
modus operandi abondan para 
intimidar a calquera. Proba di
so son os resultados que a em
presa asegura obter. En cal
quer caso é significativa a len
da que figura nun anúncio in
serido estes días na prensa 
galega: O cobrador do frac 
(Cobro de morosos) fai pública 
a sua base de datos. Moroso: 
Te/o negro. 

diñeiro ne
gro, que son 
moitos 
máis". 

Algunhas compat'íias de cobro, que nen se
quer están nos rexitos, oferécense a xestio
nar o cobro por procedimentos que bordean 
a legalidade. A. IGLESIAS 

tos non au
torizados. 

Un sistema 
semellante 
ao crédito, 
pero que 
resulta moi 
beneficioso 
para o ban
co é o das 
tarxetas de 
crédito. 
Desde o 89 
os bancos 
reparteron 
case á for
za, con agre 
sivas cam
pañas de 
promoción, 
as cartas 
de plástico 
con banda 
magnética 
que dan 
cartos a 
crédito. Asi 
as nóminas 
parece que 

Pero máis coñecidas ainda son 
as pequenas empresas de co
bro; estas van direitamente á 
cabeza e non se paran en ba
rras. Un exemplo: C. Carvalho, 
un cidadán portugués, de com
plexión normal, e coas únicas 
cualidades da sua nacionalida
de, do seu acento e de posuir 
un veículo estartalado, conse
guiu traballo, mercé a eses mé
ritos, nunha empresa de cobro 
de morosos, que pretende apro
veitar a inmerecida fama dos 
portugueses para facilitar a inti
midación dos clientes. Carvalho 
acompaña a dous forzudos e o 
procederé o seguinte: apresén
tase diante do debedor auxilia
do polos seus dous compañei
ros e dá unha ristra de explica
cións atrapalladas na sua lín
gua. Fala apresa e as suas ra
zóns son traducidas simultanea
mente polos forzudos, que es
tán situados amparándolle as 
beiras. A perseveráncia enca
rrégase de convencer ao moro
so. "Tiñamos medo mesmo can
do viñan pola nasas oficinas, 
ainda senda nós quen contrata
ba os seus servizos" -explica 
un traballador dunha empresa 
que o contratou para cobrar un
r,a débeda. 

O agrávio 
comparativo 
entre peque
n os empre
sários e par
ticulares e 
os grandes 
empresários 
tamén é 
abordado 
por Serafín 
Otero: "Un 
traballador 
ten unha nó
mina, e tar
de ou cedo 
ten que pa
gar as suas 
débedas, 
pero non su
cede así no 
caso dun 
grande em
presário. En 
ocasións, 
cando as empresas caen en cri
se, algunhas entidades financei
ras adoitan agachar os estados 
financeiros personais, a miudo 
saneados dabondo grácias aes 
beneficios logrados ll)ediante a 
empresa en crise. E moroso 
quen debe cen mil pesetas, pero 
non quen debe dez mil millóns, 
porque ese é un grande empre-

estiran, ainda que haxa que pa
gar máis de vintecinco pesetas 
por cada cen prestadas. Po
suindo várias tarxetas, o que 
non é tan complicado, é posíbel 
obter créditos por un valor su
perior ao millón de pesetas, 
que se cobren posteriormente, 
pero pagando uns intereses do 
96% anual.+ 

r-------------------------------------------------, 
1 

O prestamista 
• • • xust1c1e1ro 

As entidades de crédito subs
tituen o papel do xuiz e califi
can como moroso a todo o 
que aparecendo como asinan
te dunha letra non atende o 
seu pago. A decisión pode re
cair sobre alguén que carece 
de responsabilidade polo im
pago, pero a entidade, como 
tenedor cun contrato de des
canto, procede contra el e de
termina o seu ingreso no Re
xisto de Aceitacións Impaga
das RAI). Pasado un tempo, o 
procedemento xudicial pode 
resolver que a débeda recla
mada polo banco é excesiva, 
mais o proprietário prefire pa
gar o reclamado para non fi
gurar no RAI. 

ra sen razón, antes que ver 
como se lles pecha todo acce
so ao creta. 

Doutra parte, o sistema de 
compra de automóbiles por le
asing (arrendamento) , permite 
que só no derradeiro prazo se 
poda un converter en proprie
tário, mantendo o que vende 
toda a capacidade de coac
ción, porque o leasing é unha 
venda a prazos disfarzada e 
non ten virtualidade no rexisto 
de bens. 

Se a reclamación de intereses 
polo retraso excede con moito 
o acordado, hai prestamistas 
que despregan a sua capaci
dade coactiva para cobraren 
cantidades distintas á própria 

1 letra para non iren ao xulgado. 

Algunhas empresas moi ende
bedadas utilizaron esta capa
cidade do leasing para adqui
rir bens de investimento paga
d os como gasto. O acorde 
consistia en vender a unha fi
nanceira todos os seus bens a 
canta da débeda, para recibi 
los en arrendo da mesma enti
dade. Oeste xeito evitaban un 
posíbel embargo. 

O proxecto de segredo infor
mático poderia evitar a utiliza
ción universal dos informes do 
RAI. Empresários e particula
res quéixanse de que as insti
tucións de crédito non mos
tren tanta dilixéncia para recti
ficar un apunte do RAI por un
ha letra impagada con toda 
razón, coma por incluilo no re
xisto. A lista de morosos non 
explica se os que ali están 
deixaron de pagar con razón 
ou sen ela. En moitos casos, 
e sobre todo cando se trata de 
pequenos empresários, os 
que figuran na lista prefiren 
pagar, e aportar documentos 
para sairen da relación de mo
rosos, ainda que se lles incluí-

Na opinión pública, a capaci
dade dos bancos para actuar 
como grupo de presión con 
máis forza e axilidade ca os 
xulgados, promove un sentí-

1 
mento xeralizado de frustra
ción. O caso da constructora 
Loureiro Benavides é un bon 
exemplo. A realidade rexistral 
desta inmobiliária ia por unha 
parte e os compradores de pi
sos por outra. Ainda que a pri
meira refrexase a totalidade 
do plano, e os compradores ti
vesen depositado a sua parte 
da hipoteca, a Caixa de Afo
rras de Vigo executou a débe
da do constructor e os adqui
rentes dos pisos ficaron sen 
propriedade a pesar de ter pa
gado.+ 

-------------------------------------------------J 

O NOSO TRABALLO SALTA Á VISTA 
... Ella. 
S T N E O N 

Esto en todas parles, deslaca polo sua calidaáe e scbeloáo YeSe. 

Como os nosos rótulos en oceiro, latón, metocrilalo, gravado, neón e marquesiñas. 

RÓTULOS E SINAUZACfÓN fNTEGRAL 
VIGO: Gregario E!pino, 27 {Dobloda} Telf.: 37 95 21 36204 VIGO . _ 
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O Monte do Gozo, un terreo públicó 
que pasa a mans da lgrexa 
• AMANDA ÁLVAREZ 

As presas de Manuel 
Fraga para inaugurar o 
complexo do Monte do 
Gozo antes de que esteña 

. demasiado avanzado o 
Ano Santo incidiron na 
aprobación urxente do 
Plano Especial, precária 
cobertura legal das obras. 
Encarna Otero, portavoz 
do BNG no concello de 
Santiago, critica a 
privatización pala lgrexa 
dun lugar que o PXOU 
consideraba de "domínio 
público". 

O Concello de Santiago ven de 
aprobar o Plano Especial referi
do ao Monte do Gozo, legaliza
do asi o xa construído. Para a 
oposición nacionalista, o cons
truído pala lgrexa vulnera a nor
mativa vixente e mesmo pode 
destruir o entorno natural dunha 
zona considerada privilexiada. 
Segundo Encarna Otero "a ex
propriación do Monte do Gozo 
estaba contemplada no P.X.O.U. 
para uso de domínio público e 
isto impede calquer tipo de uso 
privativo . Está claro que unha 
igrexa é un uso privativo xa que 
pertence a unha comunidade re
lixiosa, como a residéncia que 
tamén pertence a esa mesma 
igrexa. Ademais do uso privativo 
pode haber un uso lucrativo por
que ali só poderán durmir perso
as que pertenzan á relixión cató
lica". Encarna Otero tamén se 
pergunta como ese terreo, pro
priedade da Xunta, chegou na 
actualidade a mans do Bispado. 
"Regaloullo, vendeullo ou sacou
no a concurso público para esas 
obras se puderen realizar. Como 
foi realmente o proceso?" As dú
bidas seguen senda diversas. 
"Como é posíbel que a mesma 
persoa que exerce como Direc
tor Xeral de Património e portan
te ten un cargo público na Xun
ta, planee unha actuación urba
nística ilegal, xa que non ia in
clufda no proxecto. lsto é unha 
cuestión suficiente como para 
denunciar a actuación completa
mente ilegal e incluso fraudulen
ta. Os viciños foron expropriados 
e agora atópanse con que eses 
terrees expropriados para uso 
de todos pasan a ser disfrutados 
e usados só pela lgrexa". 

O Plano Especial foi aprobado 
despois de aceitar as alegacións 

Un grupo de relixiosas visitou o pasa do dia 27 as obras. 

do Arcebispado. Pro
duciuse portante a le
galización do xa cons
tru ído apesar de non 
ter contado previa
mente coas licéncias. 

Os viciños foron expropriados e 
agora atópanse con que eses 
terreos pasan a ser disfrutados 
pola lgrexa. 

ANXO IGLESIAS 

mente rematados. O 
mesmo acorre co 
Centro de Peregrina
cións e o camping. 
Contado, os peregri
nos non poderán fa
cer uso das instala-
cións durante a Se
mana Santa. Terán 

Urxéncias 
nas obras 
As obras continuan a un ritmo 

desenfreado. O Auditório, o lago 
e os albergues están pratica-

que agardar 15 dias despois da 
inauguración para poder utilizar 

os vintesete pavillóns de acolli
da cosque canta o recinto. 

Mentres fontes da Xunta afir
man que as obras están prepa
radas para albergar aos turistas 
que protagonizarán a primeira 
onda do Xacobeo 93, as reser
vas do bungalows non se poda
rán facer como mínimo até o 16 
de Abril, segundo declaracións 
dos responsábeis da sociedade 
que xestiona o recinto. 

O presidente da Xunta non de
sexa demorar a inauguración, e 
por esa razón a sua última visita 
ao Monte do Gozo reclamou ra
pidez na execución e entrega 
das obras. O calendário eleitoral 
non se fai esperar. Non seria 
prudente inaugurar o complexo 
para o Ano Santo cando vai me
diada a temporada xubilar. 

Dentro das previsións para o 
Complexo Xacobeo está a de 
ser cenário da chegada da Vol
ta Ciclista a España na sua edi
ción do 93. A Volta canta ca pa
trocínio do Xacobeo e do pro
grama Galicia Calidade. Hai 15 
dias responsábeis desta com
petición visitaron as instalacións 
do Monte do Gozo para deter
minar o percorrido máis idóneo 
dos participantes. Ao parecer, a 
sua impresión foi favorábel, so
pesando os problemas de trán
sito que se orixinan na cidade 
ante un acontecimento destas 
características. 

As presas impostas polo gover
no galega para poder inaugurar 
as obras no mes de Abril impri
miron unha velocidade de vérti
go ás empresas construtoras. A 
organización de 600.000 metros 
cuadrados representa o labor de 
máis envergadura que se aco
mete con motivo do Xacobeo. 
Na sua realización interveñen 
as tres administracións implica
das na macro-estrutura residen
cial: Xunta, Concello Composte
lán e Arcebispado de Santiago. 

O equipamento de todo o 
Complexo Xacobeo supón un 
investimento suplementário de 
211.500.000 pesetas. 

As perguntas están na mente de 
todos: de que xeito se van ren
tabilizar estas obras rematado o 
ano 93?, como se xustifica a 
construción dun Auditório ao ar 
libre con capacidade para 
30.000 persoas cando en San
tiago chove nove meses ao 
ano?+ 

r-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------,. 
Máis de 3 mil millóns custará a maior obra do Xacobeo 
Cun investimento de 3.270 mi
llóns de pesetas e unha parcela 
total de 600.000 metros cua
drados, o Complexo do Gozo é 
a maior obra do Xacobeo. O 
proxecto foi elaborado polos ar
quitectos Xosé António Franco 
T aboada e lago Seara Morales, 
Director Xeral de Património. 

Cando as obras estexan rema
tad as, a estrutura de forma 
aparentemente residencial con
tará con parking auditório e 
abondantes zonas verdes, ade-

mais de servizos complementá
rios de acceso. O complexo re
sidencial estará ubicado na aba 
do monte a carón do próprio 
Camiño e terá unha capacida
de para 2.848 camas das que 
800 estarán reservadas de xei
to gratuíto para os peregrinos 
de a pé. Asemade nesta cara 
norte instalaranse servizos de
portivos que incluen unha pisci
na e máis unha pantalla pano
rámica na que se prevé proxec
tar videos promocionais da Ga
liza. Un edificio albergará nas 

suas instalacións a cafetaria, 
un autoservizo e un supermer
cado. Neutro irán os lavadoiros 
e o armacén. Tampouco faltará 
nesta zona un centro médico 
integrado na rede asistencial 
do Camiño de Santiago. 

A zona leste é a destinada para 
acampar. Canta cunha superfí
cie de 70.000 mestros cuadra
dos, dos que 2.830 están ocu
pados por pavillóns de servi
zos. Máis de 1 .500 persoas po
der án aloxarse diariamente 

nesta zona, a máis próxima a 
Santiago. 

Pero quizais o máis salientábel 
do complexo urbanístico é a 
construción do Auditório, un re
cinto circundado por un lago ar
tificial no que está previsto ins
talar un xogo de luces, auga e 
son. Un cenário de 2.500 me
tros convérteo no máis grande 
da Europa. O recinto ten unha 
superfície de 24.882 metros 
cuadrados, o aforo ronda as 
30.000 persoas. 

No ano 1 ggg o Papa visitou 
Santiago de Compostela cele
brándose no mes de Agosto a 
Xornada Mundial da Xuventude 
presidida pola máxima autori
dade eclesiástica. Para lembrar 
esa data e vindeiras visitas es
tá prevista a construción do 
Centro Europeo de Peregrina
ción e Pastoral Xuvenil "Juan 
Pablo 11". Este centro espiritual 
foi encarregado polo Arcebis
pado de Santiago e executado 
pela Sociedade Anónima de 
Xestión do Plan Xacobeo 93. • 
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• Balladur, 
Primeiro 
ministro 
francés 

O presidente da República 
francesa, Frangois Mitterrand, 
nomeou ao gaullista Edouard 
Balladur Primeiro ministro, 
formando un Governo "irado 
cara o centro", segundo os 
observadores, o mesmo dia no 
que se coñecia que o número 
de parados subrepasara os 3 
millóns. 

Na segunda volta eleitoral os 
brancas, voltaron a constituirse 
como a cuarta forza do país, ao 
votar deste xeito máis de 2, 15 
millóns de persoas, case un 1 O 
por cento. Nos 577 escanos da 
nova Asemblea só se sentarán 
35 mulleres. UPF conseguiu 
484 escanos, o PSF 70 e o PCF 
23. A extrema direita e os 
verdes non conseguiron 
nengun.t 

•O Congreso 
ruso impón 
as suas 
condicións 

Boris leltsin terá que receber o 
apoio do 50 por cento do censo 
ruso se quer continuar de 
presidente, segundo aprobou o 
Congreso na última 
reunión,accedendo ao 
pedimento do presidente de 
celebrar un referendo, pero 
impendo as condicións da 
representación popular. 

leltsin pretendia que o pavo 
referendase a sua preeminéncia 
sobre o parlamento, algo 
imposíbel coas condicións 
tradicionais en que se vai 
celebrar. Ademais 
perguntaráselle aos cidadáns se 
se adiantan as eleicións 
lexislativas e presidenciais e o 
seu xuízo sobre o plano 
económico. 

O despotismo totalitário de 
leltsin xa non é novo. En 1985, 
ao asumir o cargo de primeiro 
secretário do Comité de 
Moscova do PCUS, o futuro 
demócrata destituiu á maioria 
dos dirixentes, nomeando a 
dedo aos seus fieis para 
reemprazar aes dimitidos. O 
desprécio cara a opinión dos 
demais e a brutalidade de trato 
ces seus compañeiros, 
motivaron que o destituisen de 
todos os cargos no PCUS. Foi 
daqueles cando se fixo 
demócrata.+ 

•O retraso 
das autovias 

Canto máis retraso acugulan as 
obras de infraestrutura viária na 
Galiza, máis éxito 
propagandístico semellan 
acadar. Asi, na vez de inaugurar 
as obras no prazo previsto para 

XOSE LOIS 

• Europa pola defensa do emprego 

O 2 de Abril, 
un ano 
despois da 
última folga 
xeral, terá 
lugar en Vigo 
un ha 
manifestación 
convocada 
polas centrais 
operárias 
galegas. 
Coincide esta 
convocatória 
coa que, o 
mesmo dia, 
realizan os 
distintos 
sindicatos 

Manifestación en Vigo, na folga xeral de hai un ano 

o remate, ven inaugurando a 
anacos. O último treito foi o do 
Porriño a Tui, que teria que 
estar xa rematado para 1992. 
Ainda faltan 2 quilómetros e a 
ponte, que se irán inaugurando 
paso a paso até as eleicións. 

Mentres se suceden as 
declaracións triunfalistas e 
Guiña discrepa con Pérez 
Touriño, cada dia semella máis 
claro para todos que o famoso 
1995 como data de remata pode 
situarse no 2000. As partidas 
orzamentárias son claras.+ 

•Moción de 
censura nas 
Canárias 

As Agrupacións lndependentes 
de Canárias, organización de 
carácter nacionalista, 

• Moitos pelengríns 

apresentáronlle unha moción 
de censura ao Presidente da 
Comunidade 
autónoma,Xerónimo Saavedra 
(socialistanado en · -
Ponteareas), coque viñan 
governando. 

Estas formacións están nun 
proceso de reagrupamento para 
constituir un partido canário 
nacionalista de centro
esquerda, acollendo á maioria 
do CDS, partido que chegou a 
ostentar o governo nas illas. 
Pretende que o Governo lles 
serva para coesionalos con 
vistas aes próximos comícios. 
Desde o PSOE estase a 
denunciar a radicalización 
destes militantes, antes 
localistas, que agora comezan a 
talar de colónia e da 
africanidade, aliando a unidade 
destes partidos como un "perigo 
para España".+ 

europeus pola defensa do 
emprego. 

Un ha bandeira azul con doce 
estrelas, símbolo de Europa, 
será a que abra a · 
manifestación, como símbolo 
tamén desa loita polo 
emprego.+ 

• Pola amnistia e 
contra a tortura 

As Juntas Galegas pola 
Amnistia están a celebrar unha 
campaña que ten como lema 
"Amnistia contra a tortura", 
para sensibilizar e concienciar 
á sociedade galega da 
realidade que están a sofrer os 
presos independentistas 
galegas. Dentro desta 
campaña celebrarase unha 
manifestación o 4 de Abril ás 
12,30 horas en Compostela.• 

• Contra a cuota 
leiteira 

Os labregos galegas vóltanse 
a manifestar contra a cuota 
láctea. Nesta ocasión o dia 
escollido foi o 1 de Abril , data 
na que terian que comezarse a 
aplicar estas cuotas. Os 
labregos galegos pensan 
seguir coa campaña até 
conseguir a plena produción 
para aquetas explotación 
menores de 100.000 quilos 
ano/traballador. • 

ANXO IGLESIAS 

O número de pelengríns e turistas que se 
achegan a Compostela desborda as previsións. 
Se a ponte de San Xosé acadou o ponto de 
máis afluéncia, agárdase que na Semana Santa 

se superen todos os topes. Os empresários 
hosteleiros, pala sua banda, xuraron ante Fraga 
lribarne non aumentar abusivamente os 
prezos.• 

• Massó voltou 
ao traballo 

Os traballadores de Massó voltaron ao 
seu traballo o dia 30 de Marzo despois 
de estar pechados no concello de 
Cangas durante 20 días, reclamando 
o pago de seis meses de salário que 
lles adebedan e que comezaron a re
ceber o día anterior. Ainda asi a crise 
segue, tendo que atapar a viabilidade 
dunha empresa modelo pero mal ad
ministrada desde hai anos.+ 

•Admiten o 
recurso pola 
capitalidade de 
Carballedo 

O Tribunal superior de Xustiza admi
tiu o recurso interposto pola A.VV. de 
Carballedo contra o decreto da Xunta 
que fixaba a capitalidade municipal 
no lugar daBarrela. Mentres tanto se
guen as concentracións contra as pe
nas impostas aos relacionados ces 
sucesos que deron paso á queima da 
casa provisória do concello. + 

• Folga de 
transportistas 
lucenses 

Os transportistas autónomos lucen
ses afiliados a Astac reiniciaron a fol
ga e as mobilizacións, en protesta 
pela negativa da Xunta a criar un 
centro de carga e a negativa das em
presas carregadoras a aceitar tarifas 
mínimas. A Xunta clausurou o ante
rior centro, que tora inaugurado por 
Fraga hai 2 anos.+ 

•ACNG de 
Pontevedra nega 
negociacións 
con UG 

A Converxéncia Nacionalista de Pon
tevedra negou nun comunicado remi
tido a este periódico que estivese ne
g ociando a sua incorporación a 
Unidade Galega, como esta organi 
zación difundiu. Para a CNG, de exis
tir negociación serian de persoas an
tes ligadas a esta formación, pero 
que unicamente as realizan a título 
individual. Pela sua banda UG vai co
mezar unha campaña de apresenta
ción nas distintas cidades, comezan
do en Lugo e rematando en Vigo.+ 

• Paro no 
Grand Sole 

Os mariñeiros do Grand Sole da pro
víncia de Pontevedra comezaron a 
taiga o 31 de Marzo en' ·demanda dún 
convénio colectivo. O ponto que máis 
os afasta dos empresários e a reivin
dicación dunha soldada fixa de cen 
mil pesetas ao mes.• 
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GALIZA E M N.DO 
NORMALIZACIÓN LINGUÍSTICA 

• XAN CARBALLA 

A resolución por parte 
da Dirección da Garda 
Civil dunha sanción a 
un número do Carpo 
polo uso oral e escrito 
do galega supón a 
proibición explícita do 
uso do galega tanto 
por parte dos membros 
deste carpo militar
policial como dos 
cidadáns nas suas 
relacións cos mesmos. 
A resolución contradise 
coas afirmacións da 
Delegación do 
Governo en anteriores 
ocasións e é motivo 
dunha proposición non 
de lei parlamentária. Os rñemtfros da Garda Civif ñon poden usar o galego en acto -de-$ervizo XAN CARBALLA 

até o fin, Benito Egida di que 
"non está recoñecido o direito 
dos cidadáns a utilizar a língua 
cooficial nas suas relacións cos 
funcionários e órganos da Ad
ministración do Estado non te
rritorial". 

Código de conducta 

Nas conclusións do informe, 
que ten en conta xa a nova lei 
de procedemento administrati
vo é taxativo "os cidadáns non 
poden utilizar nas suas rela
cións oficiais cos membros da 
Agrupación de Tráfico outra lín
gua que a castellana, calquera 
que sexa o lugar no que a rela
ción se produza", só atendendo 
como excepción "cando o cida
dán de que se trate demostrre 
descoñecer por completo o 
castellano os membros do Car
po, se a coñecen, poderán pro
ducirse na língua cooficial co
rrespondente" 

Un informe xurídico elaborado 
polo asesor Benito Egido Trillo
Figueroa, no que se informa fa
vorabelmente a sanción ao Gar
da Civil destinado en Corcubión 
Ricardo Deus Viñas, por ter re
dactado en galega diversos bo
letí ns de denúncia, supón un 
documento único desde a apro
bación constitucional e estatutá
ria, sobre a interpretación res
trictiva e excluinte das leis de 
normalización das línguas cata
lana, basca e galega e da vixén
cia e valor da cooficialidade nos 
territórios do estado con línguas 
en conflito. 

r---------------------------------------------------------------------------, 

O informe recoñece que se po
dan seguir en galega os proce
dementos administrativos pero 
só cando hai solicitude explícita 
do interesado, porque ademais 
"pode xenerar indefensión e é, 
portante, reprobábel, que cal
quer funcionário público dun ór
gano da Administración do Esta
do con sede na Galiza se dirixa 
en galega a calquer cidadán es
pañol. A primeira comunicación 
oral ou escrita da Administra
ción cando actue de ofício debe 
verificarse en castellano". 

Taquigrafia en castellano para un parlamento galego 

O escrito do asesor da Guardia 
Civil, que emprega o ilegal to
pónimo La Coruña, manexa as 
diferentes senténcias que teñen 
sentado xurisprudéncia ao res
peito, sempre da maneira que 
resulte máis favorábel á sua ar
gumentación e en detrimento 
do galego. Asi no referente á 
cooficialidade e o uso do gale
ga pola Administración Periféri
ca do Estado, a Guardia Civil 
afirma "será cooficial a língua 
própria da Comunidade Autóno
ma para os órganos desta e os 
das administracións locais radi
cados no seu território e tamén 
para os órganos da Administra
ción do Estado que teñan ali a 
sua sede", para extenderse 
nunha pormenorizada exposi-

O pasado 25 de Marzo os opo
sitores a postas de auxiliar no 
Parlamento galega sorprendí
anse desagradabelmente ao 
comprobar que a proba de ta
quigrafia, que neutros anos foi 
en galega, realizábase desta 
volta en castellano, sen expli-

ción ao entender que a Guardia 
Civil, e en particular a sua Agru
pación de Tráfico só ten sede 
en Madrid e a sua preséncia no 
território responde ao desple
gue de unidades operativas. O 
informe conclue que isto condu
ce "a que os compoñentes da 
Agrupación de Tráfico forman 
parte dun órgano estrictamente 
centralizado e non poden utili
zar nas suas relacións de servi
zo cos cidadáns outro idioma 
que o castellano, calquera que 
fose o lugar no que a relación 
se produza". 

Deberes e direitos 

O informe non se contenta só 
con xulgar a especificidade lin
güística que ao seu ver ten que 
seguir a Guardia Civil, e entra a 
aportar a sua particular interpre
tación da mesta trama de debe-

cación nengunha do Tribunal. 
A Mesa pola Normalización 
Lingüística denúncia o caso 
"porque ademais do retroceso 
que significa é unha patente 
irracionalidade examinar en ta
quigrafia nun idioma no que na 
práctica non van traballar os fu-

res e direitos lingüísticos que se 
entrecruzan na lexislación, am
parándose na xa famosa e con
testad a senténcia 84/86 que 
modificaba a Lei de Normaliza-

'Q informe conclue 
que os 
compoñentes da 
Agrupación de 
Tráfico non poden 
utilizar no servizo 
cos cidadáns outro 
idioma que o 
castellano'. 

turos auxiliares do parlamento". 
A Mesa solicita a reptición do 
exame e denúncia os prexui
zos causados ás persoas que 
seguindo a lóxica e o sentido 
da opiosición nos últimos anos 
preparara a proba en galega e 
agora vi use discriminada.+ 

ción no artigo que talaba do "de
ber de coñecer o idioma gale
ga", e que foi recorrido polo De
legado do Governo e presidente 
da Real Académia, Domingo 
Garcia Sabell. A partir desa sen
téncia dise no informe "a nin
guén pode imporse na Galiza o 
uso do galega, nen é lexítimo 
discriminar a quen non queira e 
non poda empregadlo. Máis ain
da, a utilización do idioma gale
ga por funcionários públicos ou 
órgaos das Administración Auto
nómica e Locais galegas ou do 
Estado con sede na Galiza sen 
que o teña solicitado o interesa
do pode sumir a este en inde
fensión dentro do procedimento 
que se trate, pois nengun dado 
existirá de que coñeza a devan
dita língua, ainda que sexa ali 
cooficial". 

Levando o seu razonamento 

Ainda que non se pronunciou 
específicamente neste caso, o 
Delegado do Governo dirixíase 
o pasado ano ao presidente da 
Asociación de Funcionários pola 
Normalización Lingüística, reco
ñecendo que era abriga dos or
ganismos oficiais realizar as tra
ducións de ofício, se se precisa
ran, garantindo o uso en todo 
momento da língua própria por 
parte dos cidadáns de Galiza. 

O deputado Domingo Merino 
(PSG-EG) apresentou unha 
proposta no parlamento para 
reprobar a situación criada polo 
informe da Guardia Civil"que le
varia ao galego a situacións 
que nen sequer o franquismo 
foi quen de conseguir". Merino 
insta á Xunta a diversos acor
des co Ministério de Interior pa
ra correxir a sanción e as con
secuéncias que das relacións 
da Guardia Civil cos cidadáns 
galegas se deducen do informe 
xurídico. + 
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pROCESOS CONGRESUAIS 

Apresentouse como a alternativa de Governo e rexeitou o papel de forza bisagra 

A VI Asemblea abre para o BNG unha nova fas, 
•A.HlÉ 

A VI Asemblea do Bloque 
Nacionaiista Galega 
celebrada na Coruña o 27 e 
28 de Marzo aprobou, sen 
nengun voto en contra, 
unha ponéncia política na 
que a frente nacionalista 
deseñou as liñas básicas 
de acción da "auténtica 
alternativa de poder político 
deste país". Esta idea de 
auténtica alternativa foi a 
que presidiu toda a 
discusión asembleária, 
tentando arredar a imaxe 
de bisagra ou de 
compañeiros de viaxe de 
calquer outra organización 
política, na crenza de que 
se está "abrindo unha nova 
fase política para o pavo 
galega", da que o BNG 
seria o (lelemento básico" e 
fuxindo tamén de análises 
viUmistas que pudesen 
desviar a mensaxe. 

O Bloque Nacionalista Galega ce
lebrou a sua VI Asemblea cun ob
xectivo básico, o de apresentarse 
como " a auténtica alternativa de 
poder político deste país", tratan
do de que "a militáncia saiba 
transmitilo á sociedad e". A po
néncia política aprobada fixa co
mo un dos pontos principais o im
pedir que a direita española reva
lide a maioria nas próximas elei
cións autonómicas e a consecu
ción de parlamentários frentistas 
no Congreso de Madrid. 

Para impedir que Fraga ocupe 
outravolta o Pazo de Raxoi, o 
BNG está disposto a pactar con 
outras forzas políticas, entre as 
que se inclue o PSOE, chegado o 
caso. Pero tanto nas discusións 
da ponéncia como nos discursos 
dos seus dirixentes aparecia un
ha preocupación clara, a de des
botar calquer caste de subordina
ción ao PSOE. Xosé Manuel Bei
ras exporíao asi no seu discurso 
de clausura: "non nos aterece
mos como bisagra de nada, como 
moeda de cámbio. Somos o ele
mento indispensábel para calquer 
caste de fórmula que transcenda 
aoBNG". 

Con esta idea de ser propria
mente unha alternativa de Go-

A maior parte dos membros do Consello Nacío.nal repiten nos seus postos. A média de idade ronda os 45 anos. 

r------------------------------------------------------------------------------, 
As novas incorporacións 
A VI Asemblea do BNG estjvo 
marcada pala referéncia á 
Asemblea constituinte celebrada 
na mesma cidade hercuíina hai 
dez anos, pero tamén pola incor
poración de novas partidos e co
lectivos ao proxecto frentista.Asi 
foi saudade de maneira especial 
o PNG-PG, que participaba por 
primeira vez no proceso asem
bleário do BNG. 

Do mesmo xeito os 
congresistas sauda
ron o pedimento do 
colectivo lnzar, cu
xos militantes esti
veron seguindo xa 
todas as discu
sións, de entrar no 
BNG. Un dos seus 
dirixentes, Xesus 
Vega, afirmaría na 

verno, a asemblea 
aprobou unha reso

sua intervención na sesión de 
clausura, que "tentan aportar a 
sua contribución "ao afortala
mento do BNG e botar unha 
man a prol dos intereses popula
res da Galiza", despois de facer 
un repaso ás estreitas relacións 
dos militantes de ambas organi
zacións desde aquel Consello 
de Foi:zas Políticas Galegas. 

Tamén houbo homenaxe para 
militantes presentes e ausentes. 
Asi, recebeu unha calurosa ova
ción Francisco Rodríguez, des
pois de terse anulado o xuízo 
que o condenaba pola suposta 
queima dunha bandeira españo
la. quen afirmaría que o triunfo é 
de todos, incluída moita xente 
que non está nesta formación". 

As outras duas per
soas homenaxea- 1 

das foron os mili
tantes recentemen
te falecidos Ramón 
Valcárcel, o Cura 
das Encrobas, e 
Antón Avilés de Ta
ramancos, de quen 
leria un poema o 
tamén escritor Ce-
s área Sánchez . • _______________ .J 

lución pala que se Na ~~a Intervención Beiras tratou de evitar a imaxe de que a sua organi
i ns ta a o Con se 11 o zac1on sexa unha forza segundona do PSOE. 

BNG porá sobre a 
mesa para negociar 
calquer alianza 
post-eleitoral. Na 

Nacional a que, no prazo de autonómico. Estes serán os 
dous meses, elabore as bases pontos mínimos que, de dárense 
programáticas para un Governo as circunstáncias axeitadas, o 

ponéncia política o BNG reafir
ma a necesidade "dunha maio
ria de Governo nacionalista", 

¡------------------------------------------------------------------------------, 
Ollar cara Portugal 
Outra das decisións adoptadas 
polo BNG foi a de ampliar a sua 
rede de aJianzas contra outras 
forzas políticas. Despois de es
tar priorizando durante anos as 
relacións con forzas doutras na
cións do estado, agora semella 
que deu un xiro cara Portugal, 
tentando "afortalar vencellos ca
ra Europa", segundo afirmaria 
Xosé Manuel Beiras no seu dis
curso de clausura. 

O BNG considera que con Por
tugal, ademais da identidade 
cultural, tamén existe unha reali
dade social semellante, con pro
blemas idénticos, situados na 
periféría da Europa, e forzas po-

líticas que defenden os mesmos 
postulados que o Bloque (rexei
tamento da CEE, Maastricht e 
OTAN). Asi o paria de manifesto 
Carlos Marques, candidato da 
Unión Democrática de Portugal 
á Presidéncia da República, na 
sua alocución ante os militantes 
do BNG. 

Tamén estivo presente, por pri
meira vez, unha delegación ofi
cial do Partido Comunista de 
Portugal, encabezada polo 
membro do Directório Jorge Ma
tos e Fernando Silva, da direc
ción do Norte. 

Outras delegacións estranxeiras 

presentes foron Esquerra Repu
blicana de Catalunya, represen
tada por Heribert Barrera e Xa
vier Boch e Eusko Alkartasuna, 
que enviou aos parlamentários 

· Joseba Azkarraga e Ester Larra
ñaga. Asimesmo estaba convida
da a OLP, mandando telegramas 
o Partido Comunista do Brasil. 

Entre as delegacións galegas 
destacar a presenza por vez pri
me ir a de representantes da 
CXTG, asi como da INTG, Sindi
cato LabregoGalego e AS
PG.Asimesmo asistiron dúcias 
desimpatizantes, alguns deles 
militantes até hai pouco neutros 
partidos.+ 

non desbotando que "uns ob
xectivos para os que ternos pre
visto prazos máis longos de con
secución, teñan moi pronto unha 
positiva resposta popular". Ain
da que tamén recoñece na mes
ma ponéncia "non seren as con
dicións sócio-políticas nen a es
truturación das vixentes institu
ción s autonómicas as máis 
apropriadas para desenvolver a 
función de Governo". 

Ainda asi, o BNG sinalaque "o 
erro non está en participar nas 
institucións, está en deixarse ins
trumentalizar por elas", pondo de 
manifesto que non lle pede "ao 
povo un aval para ser eterna 
oposición". 

Representación en Madrid 

Outra das metas básicas fixadas 
pola asemblea é a daconsecu
ción de representación no Con
greso de Deputados, como "me
dre da conciéncia nacional'' e "ca
pacidade operativa e incidéncia 
maior" por parte do BNG. Tamén 
significaria que "o Governo cen
tral so tomará máis respeito por 
Galiza cando esta se exprese 
contundentemente a prol dos 
seus intereses". Un dos obxecti
vos dos parlamentários do BNG 
será a reforma constitucional, que 
teria que recoñecer o direito de 
autodeterminación (para o que se 
procurarian acordos con bascas e 
cataláns), a conversión do Sena
do nunha Cámara das Nacións 
con direito a veto e a superación 
do marco autonómico para as 
mesmas. 

A oferta unitária 

Dentro da análise dos dous anos 
transcorridos desde a anterior 
asamblea, celebrada en Vigo, o 
BNG considera como moi positiva 
a sua oferta de "converterse na 
morada comun de toda a família 
nacionalista", afirmando que "o 
mérito estaba máis na sincerida
de, que na utilización dunha ima
xe que daquela servia de mero 
reclamo publicitário para intere
ses non confesados ou egoísmos 
de políticos que andaban á deri
va", en palabras de Bautista Alva
rez pronunciadas no seu discurso 
de abertura. 

Bautista Alvarez afirmou tamén 
que o BNG "segue coas portas 
abertas a novas incorporacións, 
tanto individuais como colecti
vas", pero fixou no dintel unha 

----------------·--------------------------------------------------------------.J A asisténcia á Asemblea foi a máis elevada das celebradas até agora polo BNG. ANXO IGLE~ 
:HAS 
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e política 
marca para aqueles "que non 
teñan como meta unha Galiza 
soberana", ou que sexan con
descendentes "cos instrumentos 
que o imperialismo emprega pa
ra acentuar ou garantir a nasa 
dependéncia, chámese OTAN, 
Mercado Comun ou Maastri
que". Nese mesmo discurso, 
Bautista Alvarez tamén afirma
ria que o BNG non vai "procu
rar o incremento da representa
ción institucional diluindo os 
contidos programáticos en ba
leiras proclamas de modernida
de, de benestar social, de pro
gre sismo, de calidade de vi
da ... " criticando "aos que pre
tenden reinventar a história e o 
nacionalismo cada dia, mudan
do de siglas cada outono para 
gañar credibilidade", en clara 
referéncia ao PSG-EG , ao que 
non citou polas suas siglas. 

O novo Consello Nacional 
O encarregado de levar a cabo 
as directrices antes sinaladas 
será o novo Consello Nacional. 
O máximo organismo frentista 
entre Asembleas é pouco novi
doso a respeito do anterior, des
tacando a inco rporación dos 
principais dirixentes do PNG-PG 
e de personalidades como 
Eduardo Gutiérrez , alcalde de 
Ribadeo, ou Emílio López Pérez, 
dirixente labrego. 

Ampliados a 25 membros os elei
tos pala Asamblea (a estes hai 
que engadirlle os representantes 
de partidos e colectivos asi como 
os responsábeis das 17 zonas 
nas que se divide territorialmente 
o BNG), 23 pertencen á candida
tu ra encabezada pola anterior 
permanente e dous membros son 
militantes do colectivo .Avante, 
que consideraría "moi positivo o 
resultado". 

Este colectivo, que votou a prol 
das distintas ponéncias , ofere
ceu unha lista de consenso, pe
ro o anterior Consello Nacional 
decidiu ensamblar a lista, dei 
xando fara a Avante. Bautista 
Alvarez acusaría no seu discur
so, no que semellaba ser unha 
clara explicación á negativa a 
consensuar con Avante, aos qu~ 
"pretenden aproveitar a hospe
daxe para colocar na casa do 
anfitrión cargas explosivas de 
efeito retardado", en referéncia 
á situacións pouco claras que se 
están a viver no concello de Fe
ne, das que pretendería desmar
carse o BNG.+ 

'Nos discursos dos 
seus dirixentes 
aparecia unha 
preocupación 
clara, a de 
desbotar calquer 
caste de 
subordinación 

)IAS ªºPSOE'. 

.CON F Ll TO DAS MARCAS DO XACOBEO 

Venda de escarapelas coa figura do pelegrin na Praza do Obradoiro. As concesións das marcas do Xacobeo están baixo denúncias mercantís e penais. ANXO IGLESIAS 

A Oficina de Patentes suspendeu 17 marcas solicitadas pola Xunta 

Portomeñe denunciado xudicialmente 
• • # • # 

por prevar1cac1on na contratac1on 
dos símbolos do Xacobeo 

•X.C. foi publicada no DOGA. ción ("realizada irregularmente, de que a denúncia sexa tramitada 
sen concurso e sen publicidade") polos cinco deputados do Blo-

Pechada a posibilidade da Nove dias máis tarde (22 de No- a Luis Carbal/o Publicidade S. L., que", respostando que os feitos 
investigación vembro do 1990) Lois Calviño, se- Julia Taboada comezou a rexistar denunciados xa foran aclarados 

parlamentária, os cinco cretário xeral técnico da Conselle- marcas e símbolos, "o que denota no Parlamento aportando abon-
ria de Relacións lnstitucionais, e unha trama preparada con ante- dosos documentos e criticando 

deputados do BNG veñen Luis Carballo Taboada, asinan o riorirdade para a sua posterior ad- que o BNG (se manifeste a favor 
de apresentar nun xulgado correspondente contrato, e só vin- xudicación, sendo consciente da dun suposto empresário que qui-
de Santiago unha denúncia tedous dias despois (14 de De- mesma tanto os representantes xo pícaramente atribuirse a titula-

que implica a Vázquez cembro do 90), a Xunta fai apre- da Xunta, como a empresa Luis ridade do anagrama e a mascota 
sentación dos elementos gráficos Carbal/o S.L. e Julia Taboada". do ano xacobeo". 

Portomeñe en supostos encarregados contractualmente. Afírmase tamén que "a Xunta de 
delitos de prevaricación e Desde xa a Xunta afirma que os Galiza, publicamente apresentou Segundo explicou Xosé Manuel 
falsidade de documentos elementos gráficos pertencianlle como da sua propriedade ele- Beiras a denúncia xudicial apre-
públicos no que atinxe á con carácter exclusivo. mentas gráficos rexistados a no- séntase despois que se esgotara 

concesión da mascota do me doutra persoa (Julia Taboa- a via institucional bloqueada polo 

Pelegrin e as marcas do 
O 14 de Febreiro do 1991 JDOG da); e que Julia Taboada seguiu a PP no Parlamento galega, "esta-
do 8-3-1991) regúlase a " tiliza- facer inscripcións rexistais logo mos talando de corrupción e non 

Xacobeo 93. Referente a ción da imaxe corporativa da Or- da declaración de exclusividade queda máis remédioo que reco-
outros contenciosos ganización Galega do Ano Santo da Xunta". rrer aos tribunais". 
abertos palas concesións 1993", e o 19 de Setembro dese 

de explotación das marcas mesmo ano críase a "Sociedade A denúncia retírese finalmente á Nun comunicado de resposta a 
Anónima de Xestión do Plan Xa- venda que o 13 de Febreiro de Portomeñe a organización nacio-

a Oficina de Patentes ven cobeo 93" cun capital social de 1992 Julia Taboada fai á S.A. Xa- nalista califica de "falaz e alevo-
de suspender a licéncia de 1 00 millóns de pesetas proprieda- cobeo 93, referida á titularidade sa" a conducta de Portomeñe ao 
17 marcas do Xacobeo de da Xunta. de 17 marcas, debuxos e mode- querer confundir as actuacións 

solicitadas pola Xunta. los antes rexistados ao seu nome que están baixo litíxio de Direito 
Despropósitos por 1.262.388 pesetas, prezo que privado mercantil [as denúncias 

e trasacordos os denunciantes entanden como de Jesús Pereira] e non de Direito 
A denúncia do BNG fai unha por- simulacro de negócio civil. O 13 Penal "por indícios de falsidade 
menorizada exposición do proce- A denúncia dos deputados do de Marzo do 1992, 15 desas 17 en documento público e outras 
so de adxudicación das marcas a BNG abonda nos indícios que, ao marcas son transferidas através relativas a actuacións políticas e 
Luís Carbal/o Publicidad entanden- seu parecer, explicarian que ha- do Rexisto da Propriedade lndus- administrativas entre a Conselle-
do que da investigación dos rexis- bia un acordo prévio, fóra de can- trial e as duas restantes, que son ria e un empresário particular" 
tos públicos da propriedade e as les públicas, entre a Xunta e a as que xeran maior volume de 
disposicións e decretos da Xunta empresa publicitária. "Hai que negócio (servizos de publicidade), Respeito ao conflito mercantil 
pódense colexir suficientes indí- significar que Julia Taboada, es- só se transferiron por via de ur- nestes mesmos días sóubose da 
cios racionais de criminalidade. posa de Luis Carballo (represen- xéncia o 6 de Xullo do 1992, tres suspensi6n de 17 das marcas so-

tante legal da empresa adxudica- dias antes de que se ocupase do licitadas pola Xunta, entre elas a 
Os feitos denunciados arrincan tária da elaboración dos elemen- escándalo profusamente o Diario productos téxteis, imprenta e pa-
na resolución dictada por Váz- tos gráficos do Xacobeo), inscribí- 16 de Galicia peleria, que son alguns dos de 
quez Portomeñe o 13 de Novem- ra ao seu nome o 20 de Xullo do máis repercusión económica. Se-
bro de 1990, polos que se adxudi- 90 seis marcas gráficas (boneco); Pechada gundo Xesus Pereira, que mantén 
ca, sen concurso, a realización duas marcas denominativas (Pe- a via parlamentária un contencioso coa Xunta diferen-
dos elementos gráficos do "Xaco- legrin) e un debuxo industrial te ao agora denunciado no Xulga-
beo 93" a Luis Carbal/o Publicida- (bastón) o 4 de Decembro de Como no caso das irregularida- do polo BNG e debatido no Parla-
de S.L., invocando unha consig- 1990 e outras marcas máis o 14 des de Guiña á frente da Deputa- mento en duas ocasións, as con-
nación de seis millóns de pese- de Xaneiro do 1991 ". ción de Pontevedra, a resposta cesións que ten a Xunta actual-
tas. Esta resolución, dictada en da Xunta através de Víctor Porto- mente retírense a armas de fogo, 
acorde do Consello da Xunta de A partir deses dados o BNG de- meñe foi que se trataba "dunha fio de coser, fogos de artifício, la-
27 de Setembro de 1990, nunca núncia que xa antes da adxudica- farsa política, como revela o feíto cas e materiais de construcción.• 



ENSINO E SOCIEDADE 

MISÉRIA DA ESCOLA DE TRABALLO SOCIAL 
BEGOÑA V AZQUEZ-EVA SALGADO 

A Escola universitária de Traballo Social, 
sita en Santiago de Compostela é a úni
ca existente na Galiza. Trátase dun cen
tro completamente privado, adscrito á 
Universidade desde o ano 83, dependen
te do Arcebispado de Compostela e rexi
da por un Patronato. 

berdade de expresión do alunado, retira
da de carteis, -o que Ernesto Viéitez 
Cortizo, membro do Patronato, expresou 
na última reunión foi "seria máis fácil que 
antes de pegar o cartel, pasásedes por 
Dirección a ver se pode pegarse ou 
non!", impedimento de 

a convocatória dese acto desapareceron que entenden por humanismo cristián, 
mentres o profesorado tiña arde estricta desde lago o cristianismo que nós defen-
de impedir a celebración do mesmo nas demos está mo.i lonxe da represión e o 
clases. A Asemblea fíxose no corredor, e · autoritarismo- non se pode avogar pala 
a partir dai xurdiron espontaneamente mo- · liberdade de conciéncia do alunado e de 
bilizacións por parte do alunado. cátedra do profesorado, etc. A solución 

O alunado, ademais de pagar unha ma
trícula de 37.504 pesetas e as taxas co
rrespondentes á Universidade, ten que 
aboar unha mensualidade de 10.000 pe
setas (curso 92/93). 

Ademais cada ano quedan aproximada
mente 230 persoas tora da Escola, case 
a totalidade do alunado do centro, que 
non supera ás 300 persoas. 

Se tes a sorte de entrar, vas ter que su
bordinarte ás directrices que a lgrexa Ca
tólica che impón, a unha educación total
mente proselitista que nega os direitos 
mais fundamentais das persoas. lsto fica 
totalmente lexitimado no seu Regulamen
to interno: 

-Artigo 22: "O nomeamento do profesora
do poderá ser rescindido por causas gra
ves. Tales son: profesión ou ensino de 
doutrinas en pugna co dogma e moral ca
tólicas, fama pública de conduta inmoral. .. " 

"O profesorado e alunado terá que acei
tar ou polo menos respeitar positivamen
te princípios e disposicións da lgrexa Ca
tólica asi como a normativa estabelecida 
polo centro en matéria de formación, me
todoloxia e disciplina". 

Estes artigas non son meramente formais 
e teóricos, proba diso témola nas diferen
tes manifestacións levadas a cabo polo 
Patronato e Dirección: impedimento da li-

que mulleres lesbia
nas entren no centro a 
dar charlas, non direito 
a reunión e asociación 
do estudantado nas 
instalacións do centro, 
etc. 

O alumnado está 
abrigado a aceitar 
as disposicións 

A resposta da Direc
ción e Patronato ante · 
esta situación foi a 
de persuadir ao estu
dantado para que 
deixase as "algara
das", tal como as ca
lificaron, baixo a 
ameaza de peche da 
es cola. 

NÍVEL INTERNO 

O pedimento de tuto
rías, tan só existentes 
para a matéria de práti-

da Igrexa. 

cas, de comisión de docéncia, xefe de es
tudos ... incluídas no Regulamento interno, 
non se fan realidade. A abertura do centro 
e biblioteca maior representatividade do 

-alunado no claustro, normalización lingüís
tica, fotocopiadora, funcionamento da ca
lefacción, xa hai anos que se levan ao 
claustro. 

Difícil é entender que non se teñan car
tas para satisfacer estas demandas can
do si se teñen para financiar tres bolsas 
ás persoas con mellares expedientes, as 
cais ascenden a case catro millóns de 
pesetas, para facer un Master en Recur
sos humanos. 

En Novembro do 92 a indiganción estu
dantil chegou ao seu límite. O dia 23 esta
ba prevista unha Asamblea para informar 
sobre a mobilización contra o recorte pre
supostário da Xunta á Universidade, orga
nizada polos Comités Abertos de Faculda
des -CAF-; os carteis que anunciaban 

Despois de grandes 
tensións logramos 

que membros do Patronato se reunisen 
connosco, mais sen embargo, ao cabo 
de catre meses, non se ten avanzado ab
solutamente nada, todo fica na "boa fe" 
pero na falta de solucións. 

O único xeito de resolver esta situación 
seria que a Equipa Reitoral da U.S.C. fixe
se un control estricto e eficiente da calida
de de docéncia de dita centro, o cal non 
se está a facer ainda que si está regulado 
no convénio entre a U.S.C. e a E.U.T.S. 

A persoa que hoxe en dia é Director da 
Escala: M. Bao, é absolutamente invisíbel 
dentro da mesma, négase constantemen
te a reunirse cos representantes do alu
nado eleitos en Asamblea baixo a descul
pa de que non é legal nen representativo; 
Bao ostenta tamén a competéncia de de
legado por parte da Universidade, ambas 
incompatíbeis entre si, pois ao defender 
os intereses do Patronato "promover e ve
lar polo humanismo cristián" -a saber o 

IV Xornadas 
da Radio Pública Local 

en Galicia 
Culleredo. 16, 17 e 18 de Abril 

Ponentes: 
Xosé Luis Blanco 
Miguel Martínez 
Monserrat Pérez 
Jesús Pérez Varela 
Representante do 
Francisco Iglesias 
Xosé Ramón Chao Rego 
Xosé Ramón Pousa 

DIRECTOR DA RADIO GALEGA 

U. COMPLUTENSE DE MADRID 

DIRECTORA DE.RADIO CORNELLA 

SEC. XERAL DE COMUN1CACION DA XUNTA 

.MOPT 

U. COMPLUTENSE DE MADRID 

DIRECTOR DE RADIO FRANCE INTERNACIONAL 

U. DE SANTIAGO 

tnscrición no edif. Serv. Multiples de· O BURGO 
previo ingreso de 2.000 pts·. na conta de EMUGA. 
Caixa Galicia, Oficina Principal de fene.N!l Conta: 127317. 
Enviar por fax o xustificante bancario e boletín de inscrición. 

INFORMACION: 

Edif. Serv~ Multiples O BURGO 
Tlt- 66 55 97 .. ¡ .. Fax: 66 17 48 EMUGA 

f ·#.UOa .. u · MUNICl.PAIS OAUO.AS 

máis doada e xusta seria que Bao dimiti
se do seu cargo e a función de delegado 
fose ocupada por outra persoa da U.S.C. 
que velase polos intereses estudantis. 

O PEDIMENTO 
DUNHA ESCOLA PÚBLICA 

O único xeito real de satisfacer as necesi
dades da comunidade e daquelas persoas 
que queren adicarse ao traballo social se
ria sob a criación dunha Escala Pública na 
Galiza. Lograr unha universidade ao servi
zo da sociedade, en termos de liberdade, 
igualdade e progreso depende de nós, o 
que non se pode permitiré que a Universi
dade siga "lavándose as mans" ante esta 
situación insostíbel cando si se asume a 
creación doutro tipo de titulacións. 

Por iso é urxente que a Equipa Reitoral 
da U.S.C. leve xa o pedimento dunha Es
cala Pública de Traballo Social ao Con
sello Universitário Galega. M. Bao tense 
manifestado a favor dunha escala pública 
"porque eso nos permitiría seleccionar al 
alunado y asi podríamos cobrar más". 
Claro que os critérios son diferentes. 

Tampouco a Equipa Reitoral ten demos
trado unha atitude moi aberta e solidária 
ao asinar un convénio cunha escola que 
somete a réxime franquista ao estudanta
do, e nen tan sequer realiza inspección 
ou control na mesma.+ 

BEG05:A VAZQUEZ MEIXIDE e EVA SALGADO 

son in tegrantes da Asociación de F...5tudantes 
de Traballo Social./ CAF 
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A culpa seria dos funcionários 
Fraga e Cuiña admiten 
irregularidades administrativas 
na Deputación de Pontevedra 
•A. EIRÉ 

O 25 e 26 de Marzo 
compareceron ante o 
Tribunal Superior de 
Xustiza César Mera e 
Xosé Cuiña, ex presidente 
e presidente da 
Deputación de 
Pontevedra, para declarar 
por un presunto delito de 
"falsidade documental, 
prevaricación e 
malversación de diñeiro 
público". Ambos negaron 
os cargos, botándolle a 
culpa aos funcionários, 
ainda que Cuiña 
recoñeceu que "poderian 
existir algunhas 
irregularidades 
administrativas nos 
distintos servizos". Tamén 
Fraga lribarne recoñeceu 
en Venezuela a existéncia 
de irregularidades 
administrativas. 

Xosé Cuiña e César Mera apre
sentáronse ante o maxistrado 
do Tribunal Superior de Xustiza, 

Pablo Saavedra, que instrue a 
causa, como políticos preocupa
dos pela legalidade, botándolle 
a culpa aos funcionários das 
"irregularidades administrativas 
que podan existir", papel que 
asumiron estes mainiñamente 
nas suas declaracións. 

"Anomalías de tipo contábel", ta
mén foron as que detectou a po-
1 i ci a xudicial nas suas conclu
sións finais, ainda que conside
ran que non existiu un lucro per
soal por parte da presidéncia. 
Cuiña declarou que "o cimento e 
o chapapote aí están, ninguén le
vou un céntimo da Deputación". 

Os funcionários declarantes 
aceitaron as inculpacións reali
zadas por Cuiña (hai xa meses 
que se falaba en Pontevedra de 
que esta ia ser a via exculpató
ria), ainda asi, o encarregado do 
Parque e subministres declarou 
que unhas veces era o Presi
dente (Cuiña) e outras o Depu
tado encarregado (Mera) os que 
ordenaban os subministres e as 
actuacións de maquinária, con
tradicendo deste xeito o mani
festado por ambos acusados, 
nunha comparecéncia na que o 
fiscal Xosé Luís Conde (que 
substituia a García Malvar, ao 
que relacionaron coa COTOP 

JORDI SAVALL 

por unha obra en Noia), realizou 
un traballo semellante ao dun 
avogado defensor. 

Dous delitos 
demostrados 

César Mosquera, o deputado 
provincial do BNG que denun
ciou as irregularidades, conside
ra que o informe da policia xudi
cial e as próprias declaracións 
dos funcionários evidéncian 
dous delitos demostrados: infin
dade de facturas raspadas e 
coa data falsificada, o que seria 
un delito de falsidade de docu
mento público; e que estiveron 
realizando obras sensubmeter
se aos requisitos de contrata
ción, o que seria un delito de 
prevaricación continuada. 

Mosquera considera que as de
claracións de Cuiña afirmando 
que "non levou un peso", non o 
exculpan, pois ese seria outro 
delito, o de comechura ou rou
bo". O concelleiro do BNG afir
ma que "estas irregularidades 
son moito menores que pelas 
que se está a xulgar a Hormae
chea en Cantábria ou as que le
varon á condena de Barreiro, 
que só se demostrou fallo nun 
proceso administrativo, cando 
aqui son centos".+ 

CAPELLA REIAL DE CATALUNYA 
' HESPERION XX 

Concerto~· 

In Adoratione Crucis 
sábado 3 de abril 21.00 h. 

SANTIAGO 
Igrexa de San Francisco 

A retirada d1 lnv~taei6nl potkrd rtaliiarst nas bficin1u da 
S.A. tl1 Xeslión do plon XACOBEO 9J 

S.A. DE XESTION DO PLAN XACOBEO 93 

MEIO AMBIENTE 

A SEIMEIRA DO SUARNA 
ESTÁ EN GRAVE PERIGO 

DE DESAPARECER 

X. M. FERNANDEZ COSTAS - X. CASABELIA l.oPEZ 

Nos montes de Vilarón e de Aldomán, no concello de Fonsagrada, 
hai unha fervenza (Seimeira chaman na zona ás caídas de auga 
dun rio desde certa altura) duns trinta ou cuarenta metros con dous 
tramos que dan maior espectacularidade e fermosura ao xa de si 
fermoso lugar e paraxe. Está a catro ou cinco quilómetros da vila 
que dá nome ao concello na estrada comarcal que baixa á praia flu
vial de Penas do Interno (Vilagocende). Accédese por unha pista fo
restal en bon estado nun primeiro tramo e algo máis dificultoso nun 
segundo, dificuldade non por 
cuestións orográficas senón e 
sobretodo polo abandono, in
doléncia e preguiza do Conce
llo xa que cun pouco de inte
rese nun dia se poderia rozar 
o resto do camiño forestal, 
beirando de uces coas suas 
variedades brancal, moural e 
setembra, castiñeiros, alguns 
centenários, e o canto dos pa
xaros, nun paseo resgardado 
do Norte, soleado e maravillo
so, que chega mesmo ao pé 
do lugar dando orixe a unha 
visión, extraordinariamente 
bela, da auga brillante da chú
via prateada (quizá sexa certa 
a lenda que nós ternos recolli
do no noso traballo de etno
grafía que estamos a facer, e 
que atribue a sua orixe a unha 
ola de prata que baixou rolan
do desde o castro de Aldomán 
e ao chegar ao desnível rom
peu en centos de miles de 
anacos ocasionando o naci
mento da caída da auga en 
forma de cola de cabalo), que 
no seu remate xera un encero 
rodeado dunha exuberante 
vexetación que mesmo seme
lla unha paisaxe tropical por 
mor do microclima que ali 
existe. 

Pois ben, esta fermosa "arcá
dia" está a pique de desapare
cer pola insensibilidade e in
sensatez das institucións res
ponsábeis da concesións dos 
permisos. Unha empresa de 
capital alemán que quer insta-
lar ali unha minicentral eléctri- E 
ca, despois do xa solicitado sta fermosa 
permiso de Augas. Perderase 
así un irreconstruíbel fenóme
no natural que caracteriza es
ta vagoada da Fonsagrada, 
deixando esta comarca orfa 
dun atractivo pouco estendido 
no noso país. Os responsá
beis desta desfeita deberian 
ser conscientes da importán
cia da conservación destes 
fenómenos, polo que tamén 
avoga o señor Fraga, que 
constituen xunto con outros 
(praia fluvial, mazos, muiños, 
hórreos, arquitectura popular, 
etc.), un novo xeito de explo-
tación turística como xa acon-
tece en Taramundi (Asturias) 
ou no Parque Natural da Pe-

"arcádia" está 
a piques de 
desaparecer pola 
insensibilidade e 
insensatez das 
institucións 
responsábeis 

neda-Geres (Portugal) por citar semente os mais próximos, en que 
as Fervenzas son motivo de paseo e visita abrigada para os nume
rosos forasteiros que visitan a zona. 

Estamos convencidos de que mesmo desde o ponto de vista econó
mico seria mais rendábel a conservación, sempre que se divulgue e 
se críen unhas mínimas infraestruturas para a explotación turística e 
que daria traballo e riqueza amáis viciños e contribuiria a paliar, nal
gunha medida, a crecente emigración da zona, que a minicentral 
que nen un só posto de traballo estábel xerará. 

Esperamos que ainda exista algo de sentido comun por parte dos 
responsábeis municipais, provinciais e autonómicos para frear tama
ña barbaridade, non concedendo o correspondente permiso de 
obras, tendo en conta que a lenda popular sobre a orixe da fervenza 
forma parte do Património etnográfico da zona.+ 

XOSÉ MANUEL FERNANDEZ COSTAS E XAN CASABELLA LoPEZ son Directores do inventário etno
gráfico da comarca da Fonsagrada encarregado pola Xunta da Galiza 
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Seguimos abrindo paso ó futuro. 

Co ancheamento e acondicionamento da PO - 41 O e PO - 412, 

Porriño - Filgueira ( 1 ºFase), correspondente ó Plan de 

Estradas de Galicia, da outro paso adiante. 

Un Plan que abre, deste xeito, novos e mellores camiños ó 

desenvolvemento de toda a nosa Comunidade 

Autónoma. 

Seguimos avanzando. En dirección ó futuro. 

UNlJ.\ 
DEGAUCIA &tz> u 

Consellerfa de Ordenación do Territorio e Obras Públicas 
Dirección Xeral de Obras Públicas 

Un futuro ben trazado. 

PORRINO - FILGUEIRA 

·. 

PRESUPOSTO: 

1 .073.894.248 Pts. 
ADXUDICATARIO: 

GINES NAVARRO CONSTRUCCIONES, S.A. 
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Segundo Francisco Trigo do BNG 

As diferéncias sobre Cortegada, 
Hipermercados e PXOU motivo 
da ruptura do pacto vilagarcián 
•X. CASTRO RATÓNNILAGARCIA 

O BNG considérase 
expulsado do grupo de 
Governo municipal de 
Vilagarcía, lago de que o 
alcalde cesará ao 
concelleiro nacionalista, 
Xurxo Abuín, como 
Delegado do Rural e 
membro da Comisión de 
Goberno. Francisco Trigo, 
dirixente da mesma 
formación, expuxo nun 
mitin as diferéncias 
patentes entre o seu 
grupo e o PSOE 

Carlos Méndez, Concelleiro de 
Cultura e titular da Segunda Te
nencia de Alcaldia, a resultas 
das circunstáncias apresentou a 
sua demisión, pasando o BNG á 
oposición, toda vez que o outro 
concelleiro que logrou esta for
mación política nas pasadas 
eleccións, Francisco de la Barre
ra, quedara tora desta organiza
ción no proceso de integración 
do PNG, ao secundar a atitude 
negativa á integración que enca
bezara o dirixente desta organi
zación Santiago Búa, e na actua-
1 id ad e manifesta u nha clara 
"coincidéncia cos intereses do 
PSOE", segundo afirman vocei
ros da organización frentista, que 
acusan a De la Barrera de ser 
"duas veces tránsfuga", e a quen 
reclaman que devolva o posto de 
concelleiro a organización. 

Coa saída do BNG, da coalición 
de governo municipal de Vila
garcía péchase a crise aberta 
polo pedimento feíto polo Alcal
de, Xabier Gago, ao concelleiro 
Xurxo Abuín para que este rec
tíficase publicamente as acusa
ción de "escurantismo, prepo
téncia e clientelismo" que defi
nen a política de contratación 
de persoal que seguen alguns 
responsábeis municipais. A esta 
situación inicial, seguiron os in
tentos, perseguidos por secto
res do PSOE local local de en
contrar unha fórmula que posibi
litase a permanencia do BNG 
na coalición de governo, a ratifi
cación posterior das afirmacións 
de Abuín, avaladas polas Asem
bleas local e comarcal do Blo
que e finalmente, con certa sur
presa para os observadores da 
política local, o cesamento des
te concelleiro e por extensión a 
"expulsión" do BNG. 

Un alcalde imaduro 

Voceiros significados do PSOE 
eren que a saída final á crise, 
débese fundamentalmente á fal
ta de experiéncia do Alcalde, 
que provocaría por torpeza a si
tuación para logo non ser capaz 
de conducir o proceso a unha 
saída que permitise reconciliar 
as posturas encontradas na 
equipa de governo. O BNG, nun 
comunicado espallado entre a 
povoación acusa ao Alcalde e 
ao PSOE de "non seren capa
ces de arranxar a sua casa (ca
sos Cora Mouriño e outros), e 
buscan coma bode expiatório 

Carlos Méndez, concelleiro do BNG en Vilagarcia. 

aos concelleiros do BNG, co be
neprácito dos dous comparsas 
da CNG e un tránsfuga". Pola 
sua banda, Francisco Trigo, do 
Consello Nacional do Bloque, 
nun acto público feito por esta 
organización o pasado Venres, 
acto que desbordou o aforo da 
Casa de Cultura, acusou a Xa
bier Gago de ser "imoral". Ao 
tempo , Carlos Méndez afirma 
que Gago é alcalde grácias aos 
2.500 votos que acadou o BNG 
nas pasadas eleicións, que po
sibilitaron un compromiso políti
co co "obxectivo de rachar con 
oito anos de governo da direita 
e asemade iniciar a andaina dun 
governo de progreso para os ci
dadáns de Vilagarcia". Méndez, 
no escrito de dimisión, estima 
que a obriga do alcalde era a de 
garantir a unidade de acción en
tre diferentes concelleiros, polo 
seu cargo institucional "en tro
ques simplesmente resultou ser 
o alcalde que retoma o vello dis
curso e as vellas práticas: auto
ritarismo, prepoténcia e escu
rantismo". 

Cora Mouriño, 
centro de polémica 
Tras as formas que condiciona
ran a ruptura é facilmente palpá
bel que a expulsión do BNG, da 
coalición que governou Vilagar
cia desde o acordo acadado o 
13 de Xuño de 1991 entre 
PSOE, BNG e CNG, está condi
cionada polas grandes diferén
cias políticas e os enfrontamen
tos, moitas veces solapados, 
que as duas formas dominan
tes, PSOE e BNG, teñen en vá
rias cuestións de capital impor
táncia. Segundo Francisco Tri
go, o BNG "non está disposto a 
tolerar a urbanización de Corte-

gada, a que se oculte o tema 
dos hipermercados e a que a re
visión do PXOU se faga por de
terminad a inteligentsia do 
PSOE, que deberia demitir da 
presidéncia da comisión de se
guimento, por ética". 

O Bloque acusa especialmente 
ao alcalde de estar atrapado po
los intereses personais, que non 
políticos, de vários concelleiros 
que "están na política municipal 
para sacarlle proveito, exclusi
vamente para si", entre os que 
destacan pala sua atitude obs
trucionista a Cora Mouriño, con
celleiro de Tránsito, "do mesmo 
partido que o Alcalde, o PSOE". 
Este concelleiro, sobre o que al
gu ns opinan que, presionado 
polo partido, poderia cesar nos 
vindeiros dias, é o centro da po
lémica. Segundo acusou Xurxo 
Abuín, no acto público convoca
do polo BNG, recebeuse unha 
chamada no domicílio persoal 
de Carlos Méndez, portavoz 
municipal do Bloque, dun su
posto hosteleiro de Barrantes 
que afirmaria que nun estabele
cimento desta localidade terían
se encontrado Cora Mouriño e o 
portavoz do PP, Rivera Mallo, 
para ~cardar un procedimento 
que, coa colaboración de Cara, 
permitise o acceso á alcaldía do 
segundo. Ao parecer unha infor
mación telefónica idéntica adve
riti ra desta circunstáncia a Celso 
Callón, persoeiro fundamental 
da organización local do PSOE 
e presidente da sociedade que 
rexe a actividade do porto vila
garcián. Ante esta acusación, o 
próprio Cora Mouriño, en decla
racións a unha emisora de rá
dio, afirmaria que non existiu tal 
encentro: "Esas chamadas tele
fónicas fíxenas eu mesmo".• 

Inauguración 
por quilómetro 
"A polémica autovia Vigo-Tui, só superada en lentitude pola 
autopista do Atlántico, foise inaugurando aos poucos nun intento 
de disimular os retrasos," comenta MAR. no DIARIO 16 de 
Galiza de 30 de Marzo. "Con todo, só o anaco Tui-Tui, de cinco 
quilómetros, foi inaugurado completo. O percorrrido Vigo-Porriño 
estaba para inaugurar o 26 de Agosto de 1992 e o acto houbera 
de se transformar nunha presentación á vista da demora que 
levaban as obras. Os 14 quilómetros do tramo da autovía Porriño
Tui que hoxe tiñan que abrir ao tránsito, ficaron en 12. Enteiros, 
custarian 6.161 millóns de pesetas incluidos 9 enlaces, 13 pasos 
soterraños, nove pasos elevados, tres pasos sobre o ferrocarril e 
catro sobre o rio. Pero os dous quilómetros da variante do 
Cerquido nen sequer cantan con trazado definido, á espera de 
deseñar unha estrada que presente menores afeccións sociais. 
Presentaron o treito (da variante de Cerquido) coma a conexión 
das duas pontas do eixo Ferrol-Tui, pero negaron que 6 anos de 
retraso nos proxectos e máis de tres nas obras supoñan un mal 
precedente para aceitar a última promesa de Borrell: inaugurar en 
1995 as duas autovías coa meseta, un proxecto 20 veces máis 
grande e 23 veces máis caro ca Vigo-Tui". 

Moreda fala da sua experiéncia 
O número O da revista GAIOIA ABERTA, publicada en Marzo 
pasado, inclue unha entrevista con Antón Moreda, que tora 
secretário do Consello da Mocedade antes de receber 
tratamento psiquiátrico por un tempo de vinte anos. Moreda é 
protagonista da parte primeira da novela Porta Blindada de 
Margarita Ledo. Respostando á pergunta de cal foi o intre máis 
difícil da sua vida como galego, Moreda retírese á sua 
experiéncia no Consello. "Foi despois de ter sido elegido 
segredário geral de algo que posteriormente se chamou 
Conselho da Mocidade. Por circunstáncias alheas a minha 

vontade, que alguns poden chamar 
doen<{a ou inclusso o que lhes dé a 
gana, sentimme quase só no mundo, 
con problemas familiares, sociais, 
económicos, políticos e sobre tudo 
( ... ) muita gente que eu coidava nom 
so amigos, senom incluso irmáns, no 
sentido herdado das lrmandades da 
Fala, assumido polo Partido 
Galeguista da época da República, 
afastárom-se, esquecérom-me, etc. 
Tamem tenho que sublinhar que 
gente que me conhecia de longos 
anos de militáncia galeguista, 
apesares de viver no estrangeiro 
fixo-me chegar as suas escritas de 

alento". O entrevistado descrebe a sua experiencia de hospital. 
"Eu estava num comedor, num pátio e dizia-lhe a monja que nos 
governava, a que nos atendía, que tinha umha úlcera. E que me 
doia o estómago ... Doía-me e gomitava a comida e obrigáva-me 
a comer a forga. Quigás se nom som abrigado, hoje nom estaría 
vivo. Tamen sei que me aplicarom o electroshock e ao nom 
recuperar, foi cando me mandaron ao hospital de San José onde 
me operaron duma úlcera. ( ... ) Ao anterior Director do centro 
dixem-lhe que o que eu queria era deixar o tratamento pois 
produzia-me uns efeitos cos quais eu nom estava de dacordo 
( ... )Desde aquela, a minha fase de doenga, ou nom, mudara. E 
encetei a falar cuns e outros e incluso a organizar cousas, 
pequenas cousas dentro do hospital, do que alguns poderiam 
dizer que encetei a facer política". 

A revolta dos mariñeiros 
franceses 
Non pasa dia sen que os mariñeiros franceses entren nun 
armacén frigorífico e boten a perder toneladas de peixe 
conxelado en protesta polos prezos á baixa do peixe. "A pesar 
do plan de emerxéncia do ministério do Mar en Febreiro, o 
Governo tivo qüe recoñecer a sua falla de preparación -escrebe 
Fran({ois Grosrichard no LE MONDE de 11 de Marzo. Agora os 
ataques acontecen cunha rara impunidade oficial ( ... ) Igual ca os 
granxeiros de coello de Mayenne e Bretaña, que protestan 
violentamente contra as importacións de choque de Hungria e 
China ou os cultivadores de mazá de Anjou, que están en guerra 
contra as importacións de Chile, os pescadores réndense aos 
cantos de serea dos proteccionistas e empréndena contra os 
moluscos británicos, as gambas do Senegal ou o bacallao ruso. 
O obxecto da sua xenreira non son tanto os produtores dos 
paises citados como os intermediários franceses aos que 
acusan de ignorar os intereses nacionais. ( ... ) Pero o hiper
nacionalismo dos pescadores franceses pode lle xogar unha má 
pasada. Hai máis arrastreiros de Lorient a pescar na Escoza que 
daneses pescan na costa de Fisterra. Os caladoiros do bacallao 
están no Indico e no Golfo de Guinea e España segue a ser un 
mercado de primeira para a pesca de Bretaña".• 
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ETICA E CORRUPCION 

Javier Sádaba 
'Despois das misérias actuais vai vir unha explosión de liberdade' 

•MANUEL VEIGA 

Porque hoxe se está a falar tan
to de corrupción, porque hai 
máis ou porque aumentou a 
sensibilidade social? 

Hai máis. Pero con iso non quero 
dicer que haxa máis cantidade 
que noutras épocas, senón que é 
pior a corrupción actual. Do mes
mo modo que é máis grave ou 
contradictório que a xente seña 
hoxe máis infeliz que antes, por
que tendo máis méios técnicos 
e, polo tanto, máis tempo libre, 
iso non se aproveita e as persoas 
nen gozan dos bens cu!turais, 
nen dos bens materiais. E moito 
máis culpabel, xa que lego, a in
felicidade de hoxendia que a de 
hai un século. Coa corrupción pa
sa o mesmo. Que, despois de ter 
pasado a revolución francesa e 
unha xeira de procesos en Euro
pa, haxa neste momento o tipo 
de corrupción pública e política 
que hai, coido que é moito pior ca 
antes. Resulta moito máis espec
tacular a contradición. Lembro ao 
vello Marcuse cando no final da 
Utopía decia "nun momento no 
que xa non hai necesidades, no 
que podíamos viver ben, aquelo 
que chamabamos utopía podía 
ser realizado, estamos pior mes
mo que neutras épocas. 

Na crise da democrácia, alguns 
ofertan dictadura sob diferen
tes capas: máis policia, máis 
control, sistemas eleitorais 
máis restrictivos, como se co
menta agora en ltália, etc. 

O fundamental da democrácia é a 
representatividade. Que aqueles 
que se din representantes do pa
vo realmente o señan. lso foise 
esquecendo ou esmagando. O 
que agora hai é unha obsesión 
pela governabilidade. Como dicia 
un vello socialista, actualmente 
as campañas eleitorais serven 
para calqueira causa menos para 
que a xente madure, parece que 
se trata de vender unha lavadora. 
Os partidos políticos convertíron
se en empresas. Non hai nengun
ha pedagoxia política. A demo
crácia está valeirándose de senti
do. O caso da lei eleitoral en 
Fráncia é gravísimo. Por exem
plo, a extrema dereita con máis 
do 12% dos votos non está repre-

sentada. O que obsesiona ao po
der non é que a xente esteña ben 
representada, senón que se poi
da manipular. 

Con todo parece que a saida 
lóxica á crise seria con máis 
democrácia, non con menos? 

Certo. Con todo, eu son mediana
mente optimista. Tal como están 
a funcionar os paises capitalistas 
ou democráticos, nos que se es
tán a acentuar os méios de coac
ción e represión -e a Leí Corcue
ra resulta unha anécdota, ao ca
ron da aplicación do sistema in
formático, de datos, a prensa, a 
limitación da opinión a dous ou 
tres sectores dominantes. Todo 
isa leva ao contrário do que teori
cam ente debe ser a liberdade 
nunha democrácia. Sen embargo, 
coido que despois da caída do 
chamado socialismo real, vai so
brevir unha miséria nestas demo
crácias ocidentais e seguramente 
vaiamos a asistir a unha explo
sión de liberdade un pouco máis 
tarde. Se cadra esta é unha are
la, un anceio piadoso. Pero coido 
que a xente se vai fartar e que 
van vir reivindicacións reais de li
berdade. 

Pensa xa que logo que a imaxe 
do retorno dos fascismo non é 
real ou que vai ser coxuntural? 

Isa está aí. Hitler chegou demo
craticam ente ao poder. En me
nos dun século tivemos duas 
guerras tremendas. A Petain (xe
neral francés que dirixiu o gover
no de Vichy favorabel á ocupa
ción alemana) teriano votado o 
90% dos franceses. Quer dicer 
que o que se chama democrácia 
non pasou de certo verniz. Hou
bo grandes sectores da povoa
ció n que seguiron senda moi 
pouco democráticos e, en coxun
turas determinadas ou nos mo
mentos máis duros, iso que está 
aí abrolla. Non 

"Estou convencido de 
que a filosofia ten de 

facerse a lume de carozo 
ou, o que é o mesmo, 

queimándose á calor dos 
feitos", di Javier Sádaba 

no limiar da sua obra 
Saber morir (Libertárias 

1991 ). O autor é 
catedrático de ética e 
filosofia da relixión na 

Universidade Autónoma 
de Madrid. Obra sua é 
tamén o ensaio Saber 
vivir (Libertárias 1984) 

onde reflexiona sobre a 
vida cotián. Habitual de 

tertúlias televisivas, trata 
de que as suas obras 

sexan acesíbeis para un 
público amplo, sen perder 

rigor. É tamén un dos 
intelectuais españois 

máis radicais e menos 
afectados polo cinismo 

circundante. 
Recentemente visitou 

Galiza, convidado polo 
Clube Faro de Vigo, para 

presentar o seu último 
traballo: Las máscaras de 

Dios. 

A sociedade adicta 

As amas de casa toman pasti
llas para os nérvios, os rapaces 
emborránchanse ou dróganse a 
cada desde máis novos, todos 
ven a televisión par~ non pen
sar ou para dormir. E esta unha 
sociedade narcotizada? 

As causas probabelmente son 
moitas. A socioloxia e a filosofia 
francesa posterior ao 68 estudou 
estes temas bastante ben, sobre 
todo o fracaso da ilustración, da 
modernidade. Hai moita cultura 
externa, que no fondo non é cul
tura. A xente pode trocar de co
che ou de casa, mais tal causa 
non incide no crecimento real das 
persoas. Isa prod~ce un desequi-
1 íbrio inmenso. E como subir a 
unha torre e despois non facer 
pé. Coido que había que ler de 
novo o libro de Freud, O malestar 
da cultura. 

En Saber vivir citaba precisa
mente este libro, como leitura 
máis fresca hoxe que uns anos 
atrás, e non só -aponta- por
que Freud "preveu que un dos 
recursos dunha cultura que 
non usa a relixión tradicional e 
está cansa da ciéncia, habia 
ser o dos fármacos". 

Freud di que a nasa cultura foi 
criada sob unhas grandes repre
sións. Baixo a apariéncia do be
nestar no fondo temas pouco sa
tisfeitos os nasos instintos, as na
sas pulsións e isa é o que nos le
va á apatía, á depresión, á agre
sividade inmensa que hai. 

Alguns pensadores afirman 
que o aborrimento é o préclo 
da civilización. É unha postura 
cínica? 

É moita comodidade intelectual. 
Trátase de hipocresía política. 
Son eses que din que non todo 

creo que hoxe 
Alemaña seña 
máis nazi que 
cando eu estu
diaba alí. En Ba
d en -Wu ten berg 

'Non quera dicer que haxa máis cantidade, 
: senón que é piar a corrupción actual'. 

está tan mal, que 
non hai que ir de 
prañideira, que se 
vive moito mellar 
do que se di. Isa 
é falso, non por-

os neonazis obti-
ñan case un 15% de votos. Asi e 
todo, penso, como dixen inantes, 
que se van criando condicións 

para que se revele a faciana ver
dadeira de todo isto e se afonde 
na democrácia. 

que non se este
ñ a n a realizar 

causas que eran necesárias, ain
da que eles pensen que non, se
nón porque os dados dan a razón 

aos que temas unha visión máis 
negativa. Por exemplo, neste mo
mento chegan ao 20% as persoas 
que teñen que tratarse por depre
sión no Estado español e isa non 
o invento eu. Hai entre 8 e 10 mi
llóns de pobres -non indixentes. 
No 20% dos fogares españois ví
vese mal, segundo as últimas es
tadísticas. Psicoloxicamente e físi
camente hai razóns para se quei
xar. Ora, hai alguns que viven moi 
ben. 

'Os intelectuais son febles' 

Os intelectuais teñen evoluciona
do desde unha postura ética até 
o acomodamento? Vostede mes
mo está afeito a polemizar con 
Fernando Savater, mesmo hai un 
libro no que debate con el. 

Hai que distinguir entre intelectuais 
en xeral e intelectuais españois. 
Günter Grass na Alemaña é un ca
so exemplar. Agora estivo cos zi
ganos, antes estivo na India. Outra 
causa é que o alcumen de tolo. O 
caso de Noam Chomsky nos Esta
dos Unidos é igual, critica constan
temente a falta de democrácia real 
no seu país. No Estado español 
houbo tres momentos. En tempo 
de Franco, cando existía unha cer
ta clase intelectual máis ou menos 
loitadora; logo veu un acomodo in
menso. E, nos últimos tempos, que 
percibo unha ati1ude máis crítica. A 
razón de que o intelectual se aco
mode tanto está en que é un ser 
moi débil, os cartas atraen moito e 
a vanidade é inmensa. 

En cada sociedade hai un tabú. 
En Fráncia é Alxéria e a resis
téncia, na Gran Bretaña é Irlan
da. En España o tabú parece ser 
o País Basco. Cústalle moito re
flexionar con tranquilidade e de 
forma equilibrada nun tema que 
sofre esa tensión de propagan
da Institucional e a censura? 

En España non só Euskadi é un 
tabú. Tamén a monarquía o é. A 
ver quen poderia escreber agora 
un artigo crítico sobre o pai do rei! 
No tocante ao País Basca o que 
~ai é unha grande manipulación. 
E certo que resulta difícil reflexio
nar sobre isto. Pero os problemas 
para min son máis de corazón que 
de cabeza. Hai moitas causas que 
me doen, pero empezo a notar 
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que mesmo en ambientes hostís 
se poden dicer certas cousas. Ve
ño de estar nun colóquio sobre te
rrorismo organizado pola policia e 
puiden talar " 
bastante. Se 'Q 
cadra tamén fundamental da 
é porque, co-
mo aquelo democrácia é a 
~~~~~ma~ª~ representatividade. O que 
bendo mor- h · ' h b ·' 
tes, empeza agora ª' e un a o ses1on 
a agramar pala governabilidade'. 
unha reación 
de dicer: a 
ver se dunha vez arranxamos isto. 

Reflexionando sobre a sua cua
lidade de filósofo, ten dito que 
"a actividade xornalística é un
ha excelente oportunidade para 
medirlle a temperatura ás cou
sas". Cola-
bora fre
cuentemen
te nos xor
nais e mes
mo forma 
parte do 
con sello 
editorial de 
El Mundo. 
Non coida 

'Non creo que hoxe 
Alemaña seña máis nazi 
que cando eu estudiaba 
alí'. 

que os méios de comunicación 
son os gardians da sociedade, 
como antes era a garda civil e 
o párroco? 

As veces critico dos xornalistas 
que traballen cunha gran improvi
sación e non 
preparen o 
tema ou 
esa disposi
ción a talar 
de calquera 
cousa sen 
competéncia 
na matéria. 
Pero grácias 
á voz dal-
guns xorna-

'A razón de que o 
intelectual se acomode 
tanto está en que os 
cartas atraen moito e 
a vanidade é inmensa'. 

listas que se expuxeron e investi
garon houbo oposición nestes 
anos, superando a liña que dis
pon o poder para que ninguén a 
traspase. Xunto á arrogáncia de 
certos xornalistas e a frivolización 
dos méios, tamén coñecin profi
sionais diante dos que quito o 
sombreiro. 

Referiame 
máis ás em
presas que 
aos xorna
listas. 

O control 
das empre-

'T amén a monarquia é un 
tabú. A ver quen poderia 
escreber agora un artigo 
crítico sobre o pai do rei !'. 

sas e a manipulación resulta evi
dente. Baudrillard ten estudado 
isto, ainda que non seña santo da 
miña devoción.+ 

¡--------------------------------------------------
EDUARDO BLANCO AMOR 

LETRA) TERRA E LIBERDADE 

A NOSA CULTURA 
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Vivimos no mellor 
dos mundos posíbeis 
(Felipe González) 

Os cen mil votos da 
emigración en América 
dan para moitas viaxes. 
"Cada deputado vale 1 O 
millóns ao ano, ben 
paga logo unha xeira de 
avión", dixo Sánchez 
Presedo -que agora 
compite con Fraga- para 
xustificarse ante os seus 
compañeiros de partido. 
As cantas poden andar 
xustas para unha 
maioria absoluta. Beiras 
xa explicou, en nota aos 
meios de comunicación, 
que a sua visita á Bolívia 
e a sua relación con Paz 
Zamora é estrictamente 
persoal e non ten fins 
eleitorais. Pódese crer, 
sobre todo porque en 
Bolívia hai poucos 
galegas. 

O povo xaponés 

Noraboa! 
Á miña nai, Celia Díaz Río, 

labrega da Chá 

ilrmáns! ¡lrmáns galegos! 
¡Dende Ortega! o Miño 

a folla do fouciño 
fagamos rebrilar! 

Ramón Cabanillas 

Enchinme de ledícia cando me 
inteirei por este periódico que ti
veron que suprimir a Cuota Em
presarial debido, sen dúbida, ás 
loitas que protagonizaron os no
sos labregos . Dezaseis anos 
despois déronse conta de que 
os labregos galegos, quen o di
ria, tiñan razón e fixeron mudar 
as normas subsidiárias os nosos 
prepotentes e mal governantes. 
Fixo falta que se organizasen 
tractoradas, enfrentamentos coa 
policia e a gar-
da civil , detidos 
e feridos para 
que se desen Enchinme de 
de canta esas 
cabezas cadra- ledícia cando 
das e malpen - me inteirei que 
santes de que 
eu non son tillo tiveron que 
de nengun em- suprimir 
presário. Esa 
senrazón acam- a Cuota 
pou polos agros Emnresarial. 
da miña terra ,., 
durante todo 
ese tempo, ou-
tras senrazóns 
seguimos a sofrelas un montón 
de galegas afincados na terra ou 
espallados polo mundo adiante. 
Aí está a Cuota do Leite, tan in
xusta coma a outra, e esa Lei de 
Herodes promulgada por eses 
asasinos de becerros recen na
cidos que acaban de dar un gol
pe de Estado no Parlamento ga
leg o. Algun dia habémolos de 
sacar a couces para que non po
dan dictar leis contra os tillos 
das nasas sagradas vacas. 

En Lugo, aos dezaseis anos, 
estudando naquelas escalas de 

GONZALO 

emigración franquista como 
eran as escalas de Mestria, lín 
por primeira vez o "Catecismo 
do labrego" que escrebera había 
moitos anos Valentin Lamas 
Carbajal baixo o pseudónimo de 
"O Tío Marcos da Portela" edita
do na colección "O Moucho". 
Desde aquela fixen miña a loita 
nacionalista e miñas as revindi
cacións do campesiñado galega 
que loita para sobreviver entre 
tanta inxustiza caciquil. Este lú
dico sentimento levareino até os 
meus osos repousaren nunha 
foxa o carón dos rumorosos ne-
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sa costa verdescente. 

Felicitar tamén ás Comisións La
bregas, fiel contirJuador da loita 
do naso Basílio Alvarez e o re
cén falecido Cura das Encrobas, 
por ser o único sindicato que loi
tou con coeréncia e con tesón 
contra esta inxustiza imposta po
lo colonialismo. A nosa vitória 
nesta batalla ten que darnos 
azos para conquerir máis cotas 
de soberania deica chegar á au
todeterminación da Galiza e que 
tanto o labrego, o mariñeiro co
mo o obreiro podan viver digna-

mente do seu traballo, sen tra
bas nen trabucos que lles cre
ben a sua feble economia e non 
ter que mandar os tillos á emi
gración na que eu me atopo por 
culpa desa opresión nacional. 

A loita ten que continuar dado 
que os labregos non poden per
mitir que lles den unha esmola 
por non producir, para que nas 
suas terras planten eucaliptos e 
fagan celulosas na beiramar. 

Desde esta Euskadi onde Aresti 
regresa con voz de ferro, can
tando o épico estarzo que fixe
mos os traballadores dos Altos 
Fornos despois de tripar paso a 
paso os máis de cincocentos 
quilómetros de asfalto que nos 
separan da gran metrópoli (a 
capital do lmpério) non podo 
menos que sentir a gabanza de 
ser tillo dese povo, rudo e vale
roso, que lles fai torcer os pla
nos a eses "empresários" das 
corruptelas do Rh negativo que 
me toca aturar, e loitar para que 
non me deixen sen o pasto de 
traballo. Se o consiguen voltarei 
á Pátria para sumar forzas. • 

RAUL Rlo DIAZ 
BILBAO 

Nom hai 
castinheiros 
para plantar 
O Colectivo Ecologista Filhos da 
Terra queremos fazer público o 
protesto que tem chegado até 
nós por parte de um labrego pola 
impossibilidade de conseguir cas
tanhei ros para poder plantar na 
sua terra. Segundo nos assegu
rou, e ternos comprovado noutros 
casos, o viveiro que possui a ad
ministra<;om autoanémica do P.P. 
nom dispom de castanheiros pa
ra cobrir as demandas suas e de 
outras pessoas que tem tentado 
em vao fazer-se com as ajudas 
prometidas pola administra<;om 

r non vive tan ben como 
as suas elites. "Os 
prezos -informa a 
revista Integral- son un 
40% máis altos que nos 
Estados Unidos e a 
adquisición dunha 
vivenda, por mor da 
política de especulación 
monetária permitida polo 
governo, está tora das 
posibilidades do 

r----------------------------------------------------------------------------------------------------------, 

cid adán. 

Cuevas, presidente da 
patronal española, 
móstrase favorábel ao 
despedimento libre, nunha 
reunión a porta pechada. 
Fraga, entre bambalinas, 
ceiba a sua opinión: 
"Este Cuevas saiunos un 
pouco ramilesco". 

O PP inserta 
reclamos na prensa nos 
que amosa o mapa da 
Europa tomado por unha 
progresiva onda 
conservadora. "Primeiro 
a Gran Bretaña -di o 
texto-, logo a Alemaña, 
tamén Bélxica, Suécia, 
Portugal. .. e agora a 
Franza". Lernbra as 
embestidas da 
Wehrmacht (máquina 
de guerra en alemán) 
progresando como un 

1 

Salvatore seu estudo sobre as povoacións viñan comer á sua xanela desde que se asombraba, percorrendo 
1 
1 

de aves en distintas paisaxes as copas dos tuliperos e os carba- as fragas do Eume polo cañón 1 
1 

vexetais ao N.O. da Galiza, de- llos, sostidos por imponentes tron- selvaxe do río, cañón inesperado 1 

Bongiorno, 1 
mostrou o que traballos posterio- cos colunares. Amaba na Galiza a tan pouca distáncia do mar, 1 

res viñeron corroborar, o extraer- os bosques sobrevivintes. Os que que a alguén se lle pasara pala 
1 

in memoriam 
1 

dinário empobrecimento faunísti- lle traían lembranzas dos bosques cabeza destruilo construindo un 1 
1 

co asociado ás plantacións de xemeos da outra fachada atlánti- novo encaro, como actualmente 1 
1 

Os que o coñeciamos, levamos eucaliptos. Estudo centrado no ca, e que percorria regularmente pretende ENDESA. 1 

ao inteirarnos da sua desapari- seu caso nas aves, pero que ten todos os anos acompañado de 1 
1 

ción un dos golpes duros que dá un valor moito máis xeral, dado o amigos, e amaba a idiosincrásia Si, Salvatore, meu amigo. Estas 1 
1 

a vida, deses que tronzan e secan carácter de bio-indicadores des- da xente, o aprécio pola comida cousas poden acontecer na Gali-
algunha das ponlas vizosas que te grupo de vertebrados. demorada e a za a sete anos vista do século 
os afectos fan medrar na alma. tertúlia, por dei- XXI. Xa non podaremos contar 

Non era Salvatore só especialista xar correr o tem- coa tua voz autorizada para axu-
Ainda que o nome de Salvatore en ornitoloxia, pasto que na ac- po entre amigos Amaba na dar a evitalo. Botarei permanen-
Bongiorno resulte descoñecido tualidade estaba centrado no es- nas tardiñas de temente en falta o estudo que 
para o comun dos cidadáns des- tudo da dinámica das marismas, verán, verán ga- Galizaos nos bosques de Caaveiro canta-
te país, era ben familiar nos am- amén doutros traballos. Membro lego que el apre- bosques bamos facer no Agosto próximo 
bientes da investigación da natu- do Departamento de Bioloxia da ciaba e recupe- e a visita aos teus bosques de 
reza na Galiza, e nos dos devo- Universidade de Fairfield, en raba en campa- sobrevivintes Connecticut, pendente para o 
tos da conservación do máis fer- Connecticut, EE.UU. atopábase ña da sua mu- que lle traian próximo Outubro, cando de sú-
maso da faciana da Terra. Por- na actualidade exercendo de pro- ller, Consuelo, peto as árbores se converterán 
que, ainda que alguns só o co- fesor de Ecoloxia na Universida- con pontual lembranzas nun prodíxio de granates, pardos 
ñecesen de nome, sabian que de de Yale, onde tivemos oportu- exactitude. dos bosques e amarelos. 
era autor dun traballo que foi re- nidade de visitalo hai un ano, 
feréncia fundamental -e ainda compartindo horas de traballo na Unha reflexiona xemeos da Disque sempre son os bons os 
o é-- na oposición á eucaliptiza- excelente biblioteca da Escala sobre a sua per- outra fachada que desaparecen. Se cadra iso 
ción da Galiza (*). Mentres a dis- Forestal desta Universidade, es- da decatándose non é verdade, senón que os ou-
cusión sobre se os eucaliptos cola que, signo dos tempos, xa de que máis atlántica. tras a ninguén lle importan, pa-
chuchan ou non demasiada au- non é só forestal, senón de bos- que o labor san desapercibidos. Pero iso 
ga, se acidifican ou non acidifi- ques e meio ambiente. científico bota no!l nos curará do baleiro terrí-
can o solo, chegou a un ponte en falta a re- bel da tua auséncia. + 
carente de interese, dada a en Salvatore amaba os bosques e quintada huma-
xeral nula releváncia destes fac- amaba a Galiza. Vivía nunha casa nidade que destilaba a sua r;rn,,,. CARLOS VALES 
tares, Salvatore Bongiorno puxo abrazada por un bosque de árbo- soa, o seu carácter de home. on (BASTIAGUEIRO) 

o dedo na chaga, nunha das res xa centenárias, auto-recons- por riba de calquer outra corí'Si-
duas chagas por onde supura truído despois de os colonos agrí- deración. Era amábel até un ex- / (*) BONGIORNO, S. F. 1982. Land use 

degradación ambiental o proce- colas do leste norteamericano tremo que a maioria de nós non and summer bird populations in north-

so de eucalptización en curso: o abandonaren as suas terras hai seremos capaces de selo nunca. 
vyestern Galicia, Spain. The Ibis, Journal 
of the British Ornithologists'Union , Vol. 

da perda de bio-diversidade. O causa de un século. Os pa'xaros E disfrutaba tanto da natureza 124, nº 1: 1-20. 
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Fraga para o plantio de árvores 
autóctones. Em contraste com a 
total carencia desta e supomos 
que outras espécies autóctonas, 
sim contam com quantos pinhei
ros o campones quiger, subsidia
dos nom apenas na teoriacomo o 
castanheiro, mas também na prá
tica, dando todas as facilidades 
para a sua compra ao prec;o de 
tres pesetas a unidade. Com o 
objecto de a pessoa da que tala
mos conseguir alguns castanhei
ros, dirigiu-se a um viveiro priva
do no que se encontrou com que 
sim havia castanheiros a venda, 
mas a um prec;o de setecentas 
pesetas a unidade! 

Este mesmo homen contava-nos 
que outro labrego botara nom sei 
quanto tempo tentando atinguir 
um subsídio para essa mesma 
árvore , e finalmente concedé
rom-lhe o subsídio para 300 cas
tanheiros, que devia ir recolher 
ao viveiro da administrac;om em 
Ort i gueira. 
Quando foi aló, 
encontrou-se 

~~~º d~se trens~ Quando foi 
centas árvores , 
apenas havia 3 
(tres), alegando 
que eran as úni
cas de que dis
punham. 

aló, 
encontrou-se 
com que no 
canto das 
trescentas 

Parece-nos que árvores, 
estes exemplos 
patenteiam o apenas havia 
esp írito que t 
move a política res 
floresta! do go
verno da Junta 
da Galiza. A contínua extensom 
de monocultivos de eucaliptos e 
pinheiros e a intenc;om de insta
lar celuloses (altamente conta
minantes) no nosso país, e a 
destruic;om da massa floresta! 
autóctona, acarom do desman
telamento económico do campo 
galega, supom umha gravíssima 
hipoteca do nosso fu turo, que 
nós próprios estamos já a pa
gar, mas que fará que as nos
sas filhas e filhos malvivam num 
país tam degradado ecologica
mente como arruinado economi
camente. • 

FD.HOS DA 1'EimA 
(FERROL) 

A Francisco 
Rodríguez 
Quero dirixirme publicamente a 
Francisco Rodríguez para darlle 
a miña noraboa pola recente 
exculpación do que hai uns 
anos consideraron delito pola 
sua parte. E digo delito por cha
marlle dalgunha maneira. Pero 
quereria facer con esta ref erén
cia á persoa de Paco Rodríguez 
unha especie de honra persoal 
para agradecer dalgun xeito o 
seu traballo en favor do noso 
país galego. 

Hoxe precisamos persoas co
mo Paco Rodríguez para facer 
que a nosa Galiza saia adiante. 

CURROVOLTA 
NANINA SANTOS 

Ás veces, esas ideas estupendas que sobre as mulleres domi
nan na nosa sociedade, asoman en momentos pouco espera
dos nos meios de comunicación, na rua, en tertúlias, nas con
versas de amigos ... mesmo cando os autores non son conscien
tes do que están transmitindo. 

Asi, un home versado en anos, en experiéncias profisionais e 
paternais, en escreber para Diario de Pontevedra, entrevistando 
a un deses profisionais do exército que estivo en Bósnia -Ra
fael Montáns Fariña-, pergúntalle entre outras igualmente in
teresantes cousas: 

"Aunque no las "catéis", ¿Cómo son las mujeres bosnias?" Ao 
que, en igual lonxitude de onda, resposta o entrevistado: "Tie
nen muy buen tipo. Son como más altas, no sé como explicar
lo, distintas, diría yo". 

Algo asi como a prestáncia do queixo, os cheiros, a textura, os 
sabores? O aroma, o bouquet, a xuventude ou solera, a crian
za, a cor do viño? 

"'Catar' muller" igual que os alimentos: saborear, probar, perce
ber no paladar. 

Como pensa e escrebia o 24/ 3/ 93 Curro Volta. + 

Non podemos deixar que os 
máximos defensores da auto
governabilidade da Galiza falen 
hoxe do estado español como 
se nada pasar. Nós na Galiza 
tamén ternos un Estado, que lle 
falta? Non podemos consentir 
que os nasos representantes 
nacionalistas nos distintos con
cellos se unan a agrupacións 
españolas para facer máis for
za tirando polo chan os seus 
princípios. 

Eu creo en xente coma Paco 
que, ainda que ten que ser xul
gado pala xustiza extranxeira, e 
teña que ser conducido por poli
cías que levan no seu brazo o 
distintivo dun país estranxeiro, 
non deixa de manter como forza 
vital o seu nacionalismo sen 
concesións. Por iso, a exculpa
ción de Paco deixa a esta per
soa libre para seguir loitando 

pola nosa nación galega. Niso 
seguiremos traballando.+ 

XosÉ MANuEL MARTINEZ OJEA 
(FII.GUEIRA-CRECENTE) 

De pelegríns, 
oposicións e 
o concello 
de Ferrol 
Quería contar unha história que 
por ser habitual non é máis co
ñecida. A de miles de persoas 
que buscan traballo. Esta si que 
é unha verdadeira peregrina
ción: suores, camiñatas, dor de 
carpo, inchanzo de pés, ansie
dade na alma e inquietude espí
ritu al , ... por agardar na fila, 

SILVAR 

- · ·O ll!PERTORIO GAl!GO OOS REFRANES O PROVERBIOS !H 
ROMANCE DO COMENDADOR HERHÁM HúMEZ (1555) 

Santingo;Alfonso Lópu ~vie 

A ALDEA 

agardar que te chamen para· en
trar no local onde te examinas 
para acceder a un posta de tra
ballo; por percorrer todos os or
ganismos oficiais perguntando, 
botando instáncias, facendo pa
peis; por agardar a chamada te-
1 ef ó ni ca do INEM, do INSA
LUD ... , rara vez ocorre pero se 
non estás na casa, a esa hora, 
ese día, chaman a outra persoa 
e perd!ches un contrato ... tem
poral. E o que hai. 

Esta vez a história sai do vivido 
nunhas probas para seleccionar 
un/unha Conserxe para a nova 
Casa da Cultura de Ferrol. Con
vocadas a finais de Febreiro, o 9 
deste mes aparece nun diário lo
cal que ese mesmo dia estarán 
expostos no Concello os resulta
dos da valoración de méritos e os 
exames, ao seguinte, 1 O, día da 
Clase Obreira Glega! para empe
zar no traballo o 13 (!). Por unha 
banda, ás 13 h. ainda non esta
ban expostas as listas; pela ou
tra, non se dan prazos para recla
macións, correxir erros ... Supon
se que un organismo público co
mo é un concello trata de ''fomen
tar emprego", igualdade, demo
crácia ... Pero 
non. Ainda máis, 
coma se dun fa-
to se tratar, non Reservaron 0 
era preciso dar 
explicacións, direito a unha 
nen máis pala- entrevista 
bras que "ven 
aquí", "vai para persoal, non 
alá" ou "ven decidida até o 
aquí"~ .. "vete pa-
ra alla ... final, non 
Comezamos as sacaron as 
probas, con un- notas da 
ha hora de re- redacción e 
traso, no Colé-
x i o P. lbañez fixeron antes a 
Martín. 1 eo per- entrevista 
soas en duas 
aulas de EGB! 
O dictado, que 
dura 1 O minu
tos, lese distinto 
dun grupo a ou
tro; nun dinse 
os signos de 
puntuación e 
neutro non. Ao 
rematar dinnos 
que os resulta-
dos saen a par-

coas persoas 
de maior 
pontuación. 
Só o Tribunal 
sabía que 
pontuación 

tir das sete, no Concello, para fa
cer o seguinte exercício, quen 
pase este. Podiamos entón irá 
manifestación, que saiu ás seis e 
ao remate quedar xa ás portas, 
agardando entre os discursos 
dos falsos líderes sindicais des
de o balcón e a xente concentra
da na praza. Son as 20.30 case 
cando nos len as puntuacións e, 
cun aceno de man e á voz de "al 
lbañez Martín otra vez", o Tribu
nal desta Oposición infórmamos. 
A masa -e perdón- pergunta, 
a berros, a hora de comezo. Din 
que daquela mesmo. Eran as no
ve cando nos deron os "papeis" 
do test cultural, que durou média 
hora. lnterrompéndonos nese 
tempo, comunican que os resul
tados sairán ás 11 e a redacción 
despois. Pero tampouco. Nós, 
pontuais coma cravos e ate as 

o 
it~CO-NSELLO : l DACULTURA 
· ·GALEGA 

Rúado Vilar, 30.15705 Santiago de Co~ 
Tel8'onos: 58 80 88 / 58 97 09 • Fax: 5& 86 99 

andácio polo continente. 
A re:-::idade non importa, 
o que canta é o poder. A 
realidade do Reino 
Unido, por exemplo, 
onde medra o paro e a 
inseguridade, onde máis 
do 50% dos habitantes 
manifestaban hai pouco 
nun inquérito que 
preferi rian viver noutro 
país. 

Clint Eastwood, 
premiado recentemente 
ca osear, coida que o 
principal mérito da sua 
película, Sen perdon, é o 
de mostrar as 
consecuéncias da 
violéncia. O mesmo 
pensa a Dírecíón Xeral 
de Tráfico que insiste en 
mostrar accidentes e 
accidentados para 
disuadir aos condutores 
imprudentes. Unha das 
máis graves mentiras 
desta época é a 
violéncia apresentada 

·sen contexto. Os filmes 
escacha-coches, os 
tiroteos sen dar, o 
sangue gratuíto, falsean 
irresponsabelmente a 
vida. 

Coincidiron na 
mesma semana as 
declaracións de Manuel 
Fraga e Alain Mine, 
empresário e intelectual 
francés. "Compre, 
afirman, rebaixar os 
gastos eleitorais. Non é 
necesário facer 
campañas tan onerosas. 

, Isa descarregaria de 
necesidades financeiras 
aos partidos". A 
democrácia semente 
sairá da crise cando 
gañe en substáncia e 
perda en manipulación. 
Pero, están os partidos 
grandes dispostos a 
defender a igualdade de 
oportunidades? 

O pasado dia 29 tivo 
lugar a enésima 
inauguración da autovia 
Vigo-Porriño-Tui. Ao 
responsábel do 
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Ministério, Emílio Pérez n'iaior pontuación. $Ó o Tribunal cita, sen lugar a exóticas inter-

TOKIO sabia qué pontuación. Unha ho- pretacións, ou ben á COTOP, 
Touriño, xa o convidan a ra máis tarde publicaron xa to- ou ben ao Subdirector Xeral de 
roscón os viciños da das as notas xunto co aspirante Partos, ou ben ao Delegado 
zona. Din que xa é unha seleccionado. Porque foi un ho- Provincial de Lugo deste orga-

me, por suposto!... nismo. Só nunha delas se res-
máis, de tanto que os posta ao señor Alcalde e ao 
visita. Como as obras E esta ven sendo a história do BNG, por un escrito anterior en 

Concello de Ferrol e unha "pele- "El Progreso" de Lugo. 
ainda non están grinación". E tamén a história 
acabadas é de supor dunha absoluta falta de respeito Por que o señor Alcalde fai esta 
que Pérez Touriño virá a •..• -/ e un claro abuso de autorida- estrambótica transferéncia, en-

outras tres ºu Catro de ... pública! Xogaron cun pasto tendendo BNG-

inauguracións. 

Andreotti, primeiro 
ministro italiano, sinalara 
hai poucos meses -eri 
declaracións ben 
recollidas polo Abe- que 
na política española 
"manca finezza". A 
direita apurouse a dicer: 
canta razón ten este 
home. Agora onde falta 
estilo, e sobretodo 
honradez, é na ltália. 

Ao PP médranlle os 
enanos. Rajoy sáelle 
respondona Fraga. Un 
Conselleiro está no 
banquiño e outro co cú 
feíto gaseosa. Guiña 
sinala, en roda de 
prensa: "As acusacións 
de financiación irregular 
son froito dos problemas 
internos dentro dos 
partidos que manipulan 
alguns meios de 
comunicación". Son 
un has vítimas. • 

•••••••••••••• 
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12.30 n.on se sabe nada; igual 
que a tarde anterior, agardamas 
pacentemente de pé sen dicer 
nen mu. Segundo constaba nas 
listas, a redacción en galego co
mezaria á hora que estaban sen
da colocadas no T aboleiro, ainda 
que tardaron unha média hora 
máis en chamar. Expulsan a 
dous rapces : un por chegar un 
minuto tarde (!) e outro por saír 

Traspásase 
ERCERIA 
en Vigo 

Zona do Calvario 

Teléfono: 26 03 78 

na sua defensa, sen máis. Pare
ce que foi decidido por un mem
bro do Tribunal unilateralmente e 
sen oposición do resto! 

E para rematar, dicer que "se 
reservaron o direito" a unha en
trevista persoal, non decidida 
até o final, que non sacaron as 
notas da redacción e fixeron an
tes a entrevista coas persoas de 

r IMO)T~ 1 
PONER 
D~ 

VERAN!! 

METRO E CUARTA 
T E C I D O S 

MÉNDEZ NÚÑEZ 27 
EDIFICIO AVENIDA 

~ CANGAS ~ 

de traballo e coa presión psico- Alcaldia, onde 
léxica de quen necesita telo ! A di COTOP-Sub-
história dun descaro tal como dirección de Ainda falta o 
que de 1 o perguntas, se os Partos é un in-
erros cantan negativo como di- quérito que exi- · recheo de 
xeron, sairan pontuacións de 9 xiria o concurso 23.000 metros 
e 9,5!. E alí estaban represen- dun perito na 
tantes dos partidos e dos sindi- matéria. o cal, cuadrados na 
catos do governo municipal, de vagar, pode- ria de 
asumindo toda esta paraferná- ria clarexarnos 
lia!. .. PSOE, BNG, IU, CIG, esa teima por Ribadeo 
UGT... tanto ten, colaboran xun- ver confabula-
tos neste xogo. E nós, apandan- cións xudeo-
do con todo! de pelegríns ... + masónicas en todo o que non 

sexan adesións inque~rantá-
LoLA RODRIGUEZ beis. 

COTOPe 
Ribadeo 

(FEimOL) 

Sen. mais azos que o de clare
·xar certo trabucamento no que 
se atopa in.curso o señor Alcal
de de Ribadeo cando escrebe: 
"A Plataforma só pretende com
bater ao BNG e á Alcaldia ... " 
evitando " ... coidadosamente, 
facer referéncia á Consellaria ... " 
(ANT, 13 Marzo), remitímoslle 
as fotocópias dos escritos que 
publiamos, durante as últimas 
semanas. Agás a primeira, re
producida parcialmente por "La 
Voz de Galicia", nas vésperas 
da constitución formal da Plata
forma, as restantes foron inseri
das, integramente, en distintos 
xornais : Como vostede pode 
apreciar e, se o tema o merece
se, reproducir, en todas elas se 

Quizá non estexa de máis sa
lientar que a obra non está "ca
se rematada", como afirma don 
Eduardo, ainda falta o recheo 
de 23.000 metros cuadrados, un 
dos elementos máis impactan
tes e o de mais engado para os 
especuladores. 

Para que non fiquen dúbidas , 
por omisión , compre salientar 
que a Plataforma está aberta a 
calquer tipo de colaboración con 
toda clase de grupos políticos, 
ecoloxistas, viciñais, etc. , sen 
nengun tipo de condicións pré
vias pola nasa banda.• 

PIATAFORMA POI.A DEFENSA DA RIA 
(RrnADEO) 

(P.D.: Recoñecéndolle o direito 
ao esquecimento, lembrarémos
lle ao señor Alcalde que na Pla
taforma tamén hai ex bloqueiros, 
ex upegallos, ex troscos e, parti
cularmente, xente sen pedigree). 

27160 NADELA-LUGO 
TEL (982) 22 99 40 P.AX: 25 02 05 
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Ninguén vai editar La Catedral y el niño 
ou Chile a la vista no Ano Blanco Amor 

N2 563 

A editorial Galáxia posue a propriedade universal dos direitos de autor en galega e castellano 
• XAN CARBALLA 

Como sucede ano tras 
ano o Día das Letras 
Galegas consegue 
concitar a atención 
editorial pero non é 
quen de conseguir a 
publicación das obras 
completas dos/ as 
autores a quen se 
adica. No caso de 
Blanco Amor, con tirón 
de vendas 
continuado, 
segue sen 
editarse, 
despois de 
máis dunha 
década de 
estar 
esgotada, 
unha das 
suas catro 
novelas, a 
monumental 
La Catedral 

periéncias narrativas" e a edición 
crítica da inacabada "A escadeira 
de Jacob", e nas próximas sema
nas tirará do prelo "Blanco Amor 
e os seus escritos periodísticos" de 
Luis Pérez, un traballo que escol
ma vinte artigos galegos do escri
tor ourensán, e o traballo "Intro
ducción á obra literária de Blanco 
Amor" de Pepe Carro. 

Ir Indo editou, primeiro ca nin
guén, o libro de Francisco Femán
dez del Riego "Blanco Amor. 
Emigrante e autodidacta"; despois 
Gonzalo Allegue publicou en Ni
gra Edicións un ensaio biográfico 

titulado "Diante 
dun xuiz ausen
te"; Sote lo 
Blanco relanza 
"O proceso de 
Jacobusland", a 
sua polémica 
obra de teatro; 
Edicións do 
Castro tamén se 
ocupa do teatro 
reimprentando 
as "Farsas pra 
títeres" e a edi
ción de "Cuen
tos de la Ciu
dad", preparada 
por Luis Pérez. 

y el Niño. o Rueda, Losada e Ediciones del Cen-
tro editaron La Catedral que leva Luis Pérez ta

problema da dez anos esgotada. 

dispersión 
de direitos quedou 
solucionado 
recentemente: Galáxía 
é proprietária universal. 

Unha das meirandes dificuldades, 
coa vixente lexislación sobre pro
priedade intelectual, é a edición 
de textos unha vez morto o autor. 
É válido o exemplo de Valle-In
clán, que ten repartida a sua obra 
en man de diferentes herdeiros, e 
bloqueada de de hai ano a posí
bel edición dunha obras comple
ta . Ape ar de non ter fillos, 
Eduardo Blanco Amor, tiña até 42 
familiares que dun ou outro xeito 
se convertiran en herdeiros no re
parto que o xuiz fixo ao non testar 
o noso escritor. A editorial Gala
xia mercou eses direitos e unifi
cou nas ua mans todos os direi
tos de autor. Segundo Carlos Ca
sares "é unha xestión da que esta
mos orgullosos pois non é fácil 
poñer de acordo a tantas persoas". 
Galaxia ven de editar a Obra 
Completa en Galego en dous to
mos pero seguindo a sua liña edi
torial non vai editar as obras en 
castellano. 

Alfaguara e a Fundación Barrié 
sonaron como posíbeis editoras de 
la Catedral e mesmo dunhas 
obras completas, pero na actuali
dade non manifestan interese al
gun. Galaxia, en palabras do direc
tor da editorial "negociaria as edi
cións coas porcentaxes habituais 
en contratos de direitos de autor". 

Mercado aberto 

Prácticamente todas as editoriais 
galegas, dun ou doutro xeito, par
ticipan con diferentes traballos na 
celebrac_ión do Dia das Letras. 
Galaxia ademáis da Obra Galega 
Completa, editou dous traballos 
de Anxo Tarrio: "As primeiras ex-

mén se ocupou 
da parte biográfica do volume co
lectivo "Sempre en Auria" de 
Edicións Xerais, no que tamén es
cre ben Xosé Ramón Pena, Xosé 
Montaña, Carlos Bemárdez e Clara 
Torres. Xerais anúncia a sua xa tradi
cional Fotobiografia, particulannente 
atractiva no caso do autor de "A Es-
morga" que ademais era un intenso 
afeizoado á fotografia, como poderá 
verse na mostra que a Biblioteca da 
Deputación de Ourense prepara para o 
Outono Fotográfico partindo do seu 
arquivo de negativos. As fotos de Gar
cía Larca realizadas por Blanco Amor 
cóntan e entre as máis fermosas do 
poeta granadino. Xerais ten no seu 
fondo un só título de Blanco Amor, 
"Las Buenas Maneras", que tarnén vai 
redistribuir. Finalmente Edicións do 
Cúrnio, que xa ten no seu catálogo un
ha guia de leitura de A esmorga obra 
de Manuel Forcadela, vai publicar o 
ensaio de Francisco Rodríguez Sán
chez, ''Eduardo Blanco Amor. O de
sacougo da nación negada". 

Congreso e Prémio 
Blanco Amor 

V árias revistas, como o Boletin de 
literatura, Dorna e Grial teñen 
previsto adicarlle números mono
gráficos e ao tempo anúncianse 
dous congresos, en ·ourense na 
primeira semana de Xuño e en 
Muros, na primeira quincena de 
Setembro. 

Nestes días o Concello de Muros 
fixo públicas as bases renovadas 
do Prémio de Novela Longa Blan
co Amor, que recolle os cartos 
mancomunados de vários conce
llos galegas, e que está dotado na 
edición <leste ano con 1.250.000 
pesetas. Nas novas bases esíxese 
unha extensión mínima de 150 fó
lios e a escrita en "língua galega 
na normativa oficial". O Prémio 
poderá declarararse deserto, o que 
non ten sucedido até agora, e o 
xurado estará formado por cinco 

membros, designados polo Conce
llo de Muros, entre críticos ou es
critores galegos. 

En canto á edición faise unha no-

va salvedade e será o concello or
ganizador o encarregado de adxu
dicar a primeira edición baixo os 
princípios de publicidade da lici
tación, concorréncia de ofertas e 

Letra, ten-a e liberdade, 
especial de A Nasa Ten-a 
O vindeiro sete de Abril estará nos 
quiosques e librarías de Galiza a 
edición que A Nosa Terra adicada 
a Blanco Amor, e que toma como 
referéncia a anterior "Poema Ac
tual a Blanco Amor", editada en 
Xullo de 1985 e esgotada desde 
hai cinco anos. letra, terra e li
berdade é o novo título dunha pu
blicación que duplica o número de 
traballos e actualiza as reflexións 
daquela primeira edición. 

Aquel traballo foi o primeiro que 
deu a coñecer o enorme caudal 
fotográfico que encerraba o ar
quivo da Biblioteca da Deputa
ción de Ourense, e serviu de re
feréncia bibliográfica a moitos 
dos ensaios posteriores sobre o 

autor ourensán. Valentin Paz
Andrade fixera unha aproxima
ción biográfica desde a sua cer
cania vital a EBA e en diferentes 
ensaios recollíanse lembranzas e 
análises da vasta obra do Blanco 
Amor de duas pátrias vitais e un
ha só terra literária. 

Entre as novas aportacións des
tacan os traballos de Antón Ca
pelán, que reconstrue o impor
tante episódio histórico da ma
tanza de Oseira, un dos eixos da 
narración de Xente ao lonxe; 
Manuel Forcadela, que suxire 
novas pautas de leitura de A es
mo r ga, Xosé Maria Dobarro, 
que analisa a obra poética e suxi
re novos camiños nas afinidades 

igualdade dos propoñentes, po
dendo renunciar o concello en fa
vor do autor. O límite de entrega 
de obras é o 30 de Xullo e o fallo 
producirase en Setembro. + 

homoeróticas da lírica blancoa
moriana; Pilar Rus, que se de
bruza nas novelas en español 
desde unha visión descoloniza
dora, advertindo sobre os silén
cios e as censuras que ten sofri
do a vida e a obra de EBA e Luis 
Pérez que recupera a história dos 
inéditos Cuentos de la Ciudad. 

letra, terra e liberdade recolle 
ademais traballos de Francisco Ro
dríguez, Carlos Paulo M. Pereiro, 
Xosé Ramón Pena, Lois Diéguez, 
José Posada, Maria do Carmo 
Henríquez, Maximino Keyzán, 
Xosé M. Enríquez, Javier Alfaya, 
Gustavo Luca de Tena, Elíseo 
Alonso, Maria Pilar García Negro 
e o falecido Manuel Lueiro Rey.+ 

..................................................................................................... 
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DI AS 

• Camiño 
Portugués 

A Asociación Galega de Amigos 
do Camiño de Santiago elaborou 
un fermoso fo11eto desplegábel 
que inclue o mapa detallado da 
rota do Camiño Portugués entre 
Tui e Compostela, cun texto que 
vai percorrendo os lugares de 
valor histórico, con consellos para 
o pelegrin tradicional e un lugar 
para recoller os carimbos que 
acrediten o percorrido. 

O treito Tui-Compostela coincide 
en parte coa via romana XIX do 
itinerário de Antonino, e como 
explican os Amigos do Camiño 
"entre centos de corredoiras, 
congostras, pasos de inverno e 
pistas forestais foi aparecendo, 
metro a metro, o vello camiño 
medieval de peregrinación". 

Esta rota foi percorrida polo Rei 
Don Manuel ou a raiña Isabel de 
Portugal.por rnilleiros de pelegrins 
anónimos, e deixaron testemuño 
dela Leon de Rosmithal (1466) ou 
o italiano Xoan Bautista 
Confaloneiri (1594).+ 

• Normalizar 
o catalán con 
empresas 
galegas 

A Universitat de Valéncia está a 
desenvolver unha campaña de 
normalización lingüística 
elaborada pola erµpresa galega 
Aga Producci6ns, que é ben 

G~~O 

palabra e que edita 
a Asociación 
Cultural do mesmo 
nome con sede na 
Faculdade de 
Filoloxia de 
Compostela. 

A!W Pe.r earnestoltes, 

Neste número que 
no canto da 
editorial titula en 
grandes caracteres 
"non é galega todo 
o que parece'', 
inclue traballos de 
crítica literária e de 
arte, criación, e 
nunha extensa 
sección "Ólisbos 
le", recolle textos 
nas línmguas 
orixinais de 
diferentes libros (La 
tirallonga aeria, La 
comunidad gitana 
en Galicia, ... ). 
Pódese entrar en 
contacto con eles 

íotes· In bfsties van sdltes •. 

"Polo Antroido todas as bestas van ceibas". no (981) 57 53 40 
ext. 512.+ 

coñecida polos traballos 
realizados na mesma matéria para 
a Universidade de Santiago ou a 
Mesa de Normalización 
Lingüística e a empresa Nutrícia 
para galeguización dos nomes dos 
recén nados. 

A campaña procura a 
popularización da marca Parla' m 
(Falamos) e a meio dese 
imagotipo identificativo vai 
percorrendo diferentes ciclos 
temporais: entroido, fallas, 
páscua, co emprego de refráns ou 
frases feítas próprias da época, 
recuperando a sua eficácia 
comunicativa e a sua aportación á 
recuperación da memória histórica 
colectiva.+ 

• Ólisbos 
segue adiante 

Ao número duodécimo chega esta 
revista subtitulada Os amantes da 

• Xornadas 
pedagóxicas no 
Xallas 

Entre o 19 e o 22 de Abril, 
organizadas pola Nova Escola 
Galega e coa colaboración dos 
concellos da bisbarra, terán lugar 
unhnas xomadas pedagóxicas, con 
cursos dirixidos a profesorado de 
Escalas Infantís, EXB e BUP. 
Educación Ambiental e po1a Paz, 
Educación estética, animación á 
leitura, educación artística, son 
alguns dos cursos a impartir. 
Marilar Aleixandre, Calo Iglesias, 
Miguel V ázquez Freire, Milagros 
Blanco, Mari Lires, Charo Belda 
ou Luisa Abad son algunhas das 
persoas encarregadas de impartir e 
coordenar estas actividades. Os 
interesados pódense dirixir aos 
teléfonos (981) 74 58 50 (Maica 
Canedo) ou (981) 74 59 50 ()(osé 
Luis Sacau). + 

IHE@ 
DISTRIBUCIÓNS MUSICAIS ALTERNATIVAS 

MÁIS DE 5.000 DISCOS Á TUA DISPOSICIÓN 
Músicas étnicas. Folk e música tradicional da Bretaña, Escócia, Irlanda, Astúrias, etc. 

Zydeco cajun. Blues. Country. Novas tendéncias. Música galega tradicional e folk 

Enviará Ba TAINE Desexo recibir graluaitamente o catálogo 

• Morreu Manuel 
da Fonseca 

A cultura portuguesa perdeu en 
pouco tempo a várias das suas 
figuras. A N atália Correia 
sumouselle aos poucos dias o 
historiador e escritor Antonio José 
Saraiva, autor dunha prestixiosa 
Historia da Literatura 
portuguesa, e o 11 de Marzo o 
escritor neorrealista Manuel da 
Fonseca. No Expresso de 20 de 
Marzo pasado publicábase a sua 
derradeira entrevista na que 
renegaba dos ambientes literários 
"móvome moi mal neles. É unha 
xogada fina. Dis ben de min que 
eu digo ben de ti, nós é que somos 
bons. É un mundo con moita 
hipocresía". 

Con 81 anos Manuel da Fonseca, 
que como António José Saraiva 
militaba no PCP, definíase a 
respeito da política "a política é 
tráxica e xa non me interesa no 
sentido que me interesou. Mais 
continuo a ir ao Alentejo e falar 
cos labregos. E continuo no PCP, 
ainda que en relación ao momento 
actual non dispoña de dados para 
estar aqui a falar. As 
circunstáncias do mundo mudaron 
e a política mudou. mais tamén 
débolle dicer que tamén non é 
como ox xomais din.". 

Definia a sua posición como artista 
igual que na política, "cando 
nacemos somos contra, é próprio 
de quen nace estar contra os que 
están acó. Toda a arte está contra. 
Escrebo porque estou contra!".+ 
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Atentamente (sinatura) 

Jacky Molard, Patrick Molard, 
Sa'i9 Sibéril, Jean-Michel Veillon 
e Alain Rouquelte. 

BAffiEFIELD BAND, Ce/tic Hotel 
Clásico folk escocés. C.D. 
Alan Reid, Brian McNeill, Dougie 
Pincock e Alistair Russell. 

D. SPILLANE, Shadow Hunler 
Folk de avangardo irlandesa. C.D. 
Con A. Drennan, J. Delaney, 
T. Mally, P. Moran, M. O 'Connor, 
K. Glackin, P J. Curtis, C. Moore. 

D. Chisholm, Stuart Eaglesham, 
Struan Eaglesham, lvan Drever, A. 
Murray e Allan Wilson. 

ARCHETYPE 
Folk de avangarda da Bretaña. C.D. 
J. Molard, C. Lemaitre, F. Landre
au, Y. Rouget, P. Lecompte, 
P. l.emou, H. Bertho e T. Mareau. 
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Só se salva 
o actor 
Eséncia de muller 

Esencia de Muller optaba a catro 
Osear e só Al Pacino viu recom
pensado o seu traballo como me
llor actor polo seu papel de militar 
cego enfrentado a si mesmo e ao 
mundo. Nen Martin Brest como 
director, nen a película, nen Bo 
Goldman no guión, levaron á casa 
a desexada estatuiña. E non podia 
ser doutra maneira, ainda que a 
imemorial tradición bol1ywoodiana 
de premiar certos filmes mais pola 
sua probábel aceitación industrial e 
interese extra-cinematográfico que 
polas suas calidades artísticas, po
da imporse máis unha vez. Esa ca
lidade non se advirte en nengunha 
das zonas <leste longo filme, onde 
só o traballo de actor de Pacino (un 
tanto sobreinterpretado) sobresai 
entre tanta mediocridade. 

Pita que recolle algunha das cons
tante ideolóxicas e de "mensaxe" 
que Capra impuxera nos anos 
trinta no cine saído do "new deal" 
rooseveltiano, Eséncia de muller 
serve para constatar un dos sínto
mas máis evidentes e condenábeis 
do actual cinema norte-americano 
e da sua todopoderosa indústria: a 
falta de orjxinalidade. Con efito, a 
caréncia de ideas novas que amo
san os guionistas de Hollywood, 
orfos desde hai tempo daquelas 
"fábricas" de parir argumentos 
que significaban a canle de pene
tración do cine USA no mercado 
mundial, obrígaos a recorrer -
coa arma dos dólares como argu
mento capaz de comprar direi
tos- a vellos argumentos e 
guións xa percorridos polo cine 
europeu hai décadas. Dase asi o 
curioso caso de que o cine do ve
llo continente é quen de "coloni
zar" mercé ao éxito (provincial 
por oposición ao Império) dos 
seus vellos filmes á indústria do 

cine dos "colonizadores". A ten
déncia apréciase desde hai pouco 
máis de un lustro (ainda que as 
suas raíces son máis vellas) e 
Eséncia de muller non fai máis 
que continuala, xa que basea a sua 
própria existéncia naquela esplén
dida comédia que un experto de 
pro, o italiano Dino Risi, titulou 
Perfume de mullere que tiña a 
Vittorio Gassman metido no cor
po que agora usurpa Pacino. 
Constatar isto resume o valor es
pecífico do filme asinado por 
Brest, mediocre artesán sen xénio 
nen personalidae nen na sua escri
ta nen na sua concreción. Non hai 
nada novo pois, como non sexa a 
repetición de 
fórmulas de 
"mercado" vol-
tas só ao hori- Al Pacino 
zonte dos bene
ficios, os dóla
res gastados en 
publicidade, a 
mensaxe faci
lona estrutura
da a partir do 
xogo dun camí
ño iniciativo 
embadurnado 

captura ao 
espectador 
e libérao, 
de 
explorar 
un filme 

con tranquiliza
dora moralina e 
que pretende e 
distraer pola esquecido 
dialéctica de con 
contrastes e, en rapidez. 
último termo, o 

quesó 
serve para 
ser ollado 

gregarismo vi-
sual e de atitude crítica provocada 
por unha interpretación de Al Pa
cin o, magnética no xesto e no 
ollar, que captura ao espectador 
na sua exclusiva observación e 
céibao, con premeditación e ale
vosia, doutro exercício roáis dese
xábel e sério como é o de explorar 
con atención o que de valor ofere
ce un filme que, ao meu entender, 
só serve como pseudo-entretimen
to para ser ollado e esquecido con 
rapidez. 

Xogo de lágrimas 

Xa se indicou desde estas mesmas 
páxinas que a norma nesta 65 edi-

Cme 

Al Pacino e Gabrielle Anwar en Eséncia de muller. 

ción dos Osear era a de dar pulo a 
producións non estadounidenses. 
Aos 9 Osear solicitados para Re
greso a Howard's End e aos pro
postos para actores e actrices forá
neos. haberá que engadir a média 
dúcia de nominacións nas que 
competiu Xogo de lágrimas, do 
irlandés Neil Jordan (mellar pelí
cula, actor, actor secundário, di
rector, guión orixinal e montaxe). 
Autor de duas fitas de calidade 
notábel, En compaña de lobos e 
M onna Lisa, os vericuetos da dis
tribución e exibición non só nos 
privan do disfrute de determina
dos filmes, senón que limitan o 
coñecimento cabal da traxectória 

de determinados realizadores, co
mo é o caso deste cineasta irlan
dés do que, grácias a sua nomina
ción para os Osear, podemos ollar 
este filme de baixo presuposto an
tes de "O milagre", fita presentada 
hai máis de dous anos(2) na 41ª 
edición do Festival de Berlin e 
que tan boa acollida tivera daque
la entre público e crítica. 

En "Xogo de lágrimas", volve Jor
dan ao universo irlandés polo que 
xa transitara no seu primeiro filme, 
Anxo e faino ao redor dunha histó
ria de amores ambíguos e desexos 
errados, de identidades perdidas e 
paixóns frustradas, que ala de ami-

Guía ecolóxica das cunchas e moluscos de Galicia. A máis amena e didáctica 
presentación dun dos tesouros ecolóxicos das nosas costas, da man dun dos nosos 
máis prestixiosos especialistas en malocoloxío. Case oitocentas especies. A súa 
localización. Técnicas de conservación. Coleccionismo. 

GUÍA ECOLÓXICA DAS CUNCHAS 
E MOLUSCOS DE GALICIA 

Emilio Rolán 
llustracións en bronco e negro. 

Fotografías e láminas a cor. 

X ERAIS 

~" ~~ 

NA MESf.M. COLECCIÓN 

XOSÉ R. GARCÍA 
Plantas con flores de Galicia 

(2 volumes) 

X. L. IGLESIAS.X. ASTOR CAMINO 
Guía das bolboretas de Galicia 
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zades, de fidelidade, de angúrias e, 
corno no título, de "xogo" de bágo
as. Porén, apesar do esforzo de 
manter en pé unha obra que se nu
tre dun orzamento pobre e que quer 
competir coas superproducións dos 
grandes empórios industriais, a pro
posta de Jordan non chega a fun
cionar con claridade. Pode que o 
guión do próprio Jordan se autoe
quilibre e compense no papel, pero 
en absoluto o fai na sua posta en 
imaxes, onde calquer espectador 
mínimamente esixente pode atopar 
erros estruturais inxustificábeis, 
ademais de experimentar unha evi
dente sensación de falta de motivi
dade para penetrar na história que 
olla na pantalla A isto contribue a 
mortecina andaina interpretativa 
dos protagonistas, sobretodo Step
hen Rea (en menor medida Jaye 
Davinson, no seu papel de travesti
do namorado) que non aporta a for
za necesária ao seu personaxe de 
militante do IRA, un IRA apresen
tado aquí por Jordan nos límites do 
absurdo e da caricatura e moi afas
tado por tanto daquela incursión tan 
extraordinária que Ken Loach [IX.e

ra nesa espléndida fita que se cha
mou "Axenda oculta".+ 

CELSO X. LÓPEZ PAZOS 

A visita 
do sueco 
existencial 
Ciclo de 
Ingmar Bergman 

Non sei se é unha conxura cos fa
bricantes de vídeos, pero o certo é 
que a emisión das moi escasas pelí
culas interesantes coas que obsé
quia a televisión de páscoas en ven
res prodúcense a horas tan imposí
beis como as 2 da mañá --0 que lle 
pasa ao ciclo agora comentado--, 
cousa que fai posíbel esquecer a 
sua emisión se non se anda con tino 
--0 que ocorreu cun ciclo recente 
dedicado a Tarkovski e que pasou 
completamente desapercebido. 

Ingmar Bergman creo que repre
senta o mellor do cine europeu. A 
bistória dun cine que, no mellor 
dos casos, buscou no meio cine
matográfico un instrumento artís
tico de refle-
xión sobre a 
realidade e non 
sinxelamente 
unha máquina 
de consumo. 

Despois da sua 
revelación in
ternacional con 
O sétimo selo 
que, aparte do 
seu excelente 
acabado for
mal, é unha 
das obras máis 
vellas do direc
tor, Bergman 
tendeu cada 
vez máis a fa
cer películas 
case de cáma-

Bergman 
trazo u 
através de 
conflitos 
de parellas 
toda unha 
temática 
que até 
aquel 
momento 
estivera 
excluída 
do cine. 

ra, á maneira das obras curtas de 
Strindberg ou Ibsen, dous nomes 
cos que Bergman sempre recoñe
ceu a sua débeda. Mediante a elei
ción dun número limitado de acto
res -todos excelentes e que man
tiveron con el unha carreira parale-

(continua na páxina seguinte) 

.. 

• 
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(ven da páxina anterior} 

la no teatro--, a colabora
ción cun director de foto
grafía excepcional coma 
Sven Nijyst, Berman trazou 
através de conflitos de pa
rellas toda unha temática 
que até aquel momento es
tívera excluída do cine: a 
incomunicación, o siléncio 
de deus e tantos outros. 
Sempre dentro dunhas fe
rramentas de rigor que para 
moitos poderian parecer 
moi radicais pero que bus
can sobre todo o rigor e a 
consecuéncia cunha expre
s i v idade que non son -
agora se comprobou isto de 
maneira máis radical a raíz 
da publicación das suas 
duas últimas obras litera- Fotograma de O sétimo seto. 

rias: A linterna má.xica, e As me
llares intencións, ambas en Tus
quets- cinematográficas. A for
mación culta de Bergman e os 
seus inícios teatrais levárono a 
considerar o cine coma un campo 
interesante de experimentación e 
análise pero non por unha eleición 
visceral do meio: parece coma se 
do cine elexise as duas eséncias 
que deron sentido á sua natureza: a 
imaxe -a indagación sobre os 
xestos dos actores- e o movi-

Antón Reixa. 

Inter
actividade 
cutre 
Vostede decide 

A interactividade, que aind non 
sabemos ben que será, parece ser 
o último descobrimento ou se ca
dra adorno televisivo. Até agora, 
as poucas actividades exercitado
ras da inventiva que xeraba a tele 
eran as de adiviñar tal pergunta 
nun concurso, predicer que frase 
tópica ia dicer o protagonista da 

mento --o interno, constante que 
ten lugar no interior das suas cria
turas, xamais nunha acción externa 
e argumental que non lle interesa 
en absoluto. 

En todas as suas obras -ben sexa 
en Fresas selvaxes ou en Os co
mungantes- hai sempre unha in
terpretación da realidade, unha ne
cesidade de transcender. Son obras 
que remiten a outras obras cultu
rais xa existentes -Sorrisos dun-

ANOSATERRA 

"péli" unhas décimas de segundo 
antes de que o fixese; adiviñar o 
final dunha película, ou cando lle 
tocaba morrer a aquel secundário. 
Ou acertar que anunciaba tal 
"spot" antes de ser mencionado o 
nome do produto, ou contar as ve
ces que un apresentador "plasta" 
repetia determinada coletilla. 
Agora quérennos vender o supos
to invento da televisión "interacti
va", que ven sendo algo semellan
te pero, cando menos de momen
to, aplicado a cuestións moito me
nos inxeñosas e pobres que as an
teditas. E por riba, coa axuda dun 
aparato que creo que se chama te
le-pick, co que o da venda do in
vento xa é venda real. 

Tamén está a posibilidade da cha-
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ha noite de verán ao Shakespeare 
de O soño dunha noite de verán, O 
manantial da doncela os mitos li
terários do medievo, etc.- por 
própria necesidade de criar un diá
logo culto de referéncias a obras 
que puderon ser esenciais na sua 
formación, xamais como imposi
ción ou piscadela externa. 

Como en todas os grandes cineas
tas, Bergman foi encontrando no 
seu cine un camino de redución, e 
ascetismo que se traduciu nunha 
redución no número dos persona
xes e ainda a planificación que vai 
cada vez máis directa aos rostos 
dos seus actores - a sua cámara 
como a dun entomólogo rastre
xando detrás dos ósos a laténcia 
dun alma- que ten a sua exem
plificación nesa loita maxistral en
tre Liv Ullman e Erland Joseph
son en Cenas dun matrimónio. Na 
década dos setenta fixo algun in
tento non moi logrado por integrar 
as suas preocupación sobre temas 
históricos ou políticos concretos 
--->-en O ovo da serpe a escalada no 
nazismo na Alemaña anterior á 
Segunda guerra mundial; en Ce
nas da vida das marionetas a vi
sión-radiografía da Suécia ac
tual- e que fracasaron en parte 
porque o xénio de Bergman é abs-

mada telefónica, acaso a variante 
pobre da presunta inovación, que é 
a que escolleu a TVG para apon
tarse a este carro, surprendente
mente guiado por Antón Reixa. 
Vostede decide ten unha estrutura 
simples, seguramente en exceso, 
consistente na apresentación dunha 
ficción na que se propón un dilema 
de distinta natureza, e que será de
senvolvido, intercalado con entre
vistas no plató, determinándose o 
remate da história pola eleición dos 
espectadores, 
que poden es-
coller entre 
dous finais di- Reixa 
ferentes. 

Ante todo. a 
ficción que se 
oferece é dun
h a considerá
bel mediocri
dade e en exce
so morosa, o 
que determina 
unha notábel 
pesadez para o 
programa intei
ro. En concreto 
a do último dia 
suscitaba unha 

segue 
manten do 
o seu 
carisma e a 
sua coña 
nos 
diálogos 
co público 
e 
invitados. 

cuestión máis que manida e trata
da no cine por Hitchcock en "Bu 
confeso". E despois de ter visto 
mil veces as tribulacións de Mont
gomery Clift, que interese irnos 
ter neste mini-culebrón de impor
tación brasileira? Ademais esta é 
outra cuestión importante, a pro
cedéncia do material de ficción, 
pois ao ser unha convencional fil-

tracto: como un Chéjov <leste sé
culo procede por unha investiga
ción sobre os sentimentos e as re
lacións humanas sen particularizar 
nunha narración localizada. Claro 
que para desmentir eses fracasos 
parciais quedan os testimuños vi
vos de Gritos e susurros, A flauta 
máxica e Fanny e Alexander. A 
primeira foi masacrada na versión 
española que lle impuxo unha 
banda sonora con música de Cho
pin que non existía no orixinal na 
que babia só a impresionante su
cesión de siléncios das mulleres 
encerradas na casa-placenta. Na 
adaptación da ópera de Mozart 
partiu da simplicidade e dunha fi
delidade exacta ao orixinal sendo 
con moito a mellor adaptación feí
ta no cine nunha obra <lesas carac
terísticas. Por último, en F anny e 
Alexander dispediuse do cine co
mo director alegando cansazo. 

O Bergman escritor e director tea
tral substituiron ao director sen 
merma das suas calidades. É o 
descanso de quen con toda xuste
za sabe que contribuiu dunha ma
neira decisiva ao desenrolo dunha 
arte que despois do seu maxistério 
aprendeu a ser ceibe. + 

CARLOS AMARO 

mación estilo serial, ainda que os 
brasileiros non sexa os piares, 
pérdese interese e frescura que se 
cadra se daba de ser unha história 
posta en imaxes desde aquí e polo 
próprio Reixa. 

Pero este semella ter enfocado o 
espazo en plano máis alimenticio 
ca outra cousa, algo co que debe
ría ter coidado pois a sua ben ga
ñada boa imaxe televisiva poderí
ase ir a pique se segue póndose á 
frente de espazos tan insípidos co
mo até agora promete ser este. 
Ainda que Reixa segue manteado 
o seu carisma e a sua "coña", nos 
seus diálogos co público e cos in
vitados, e sempre dá gosto ver na 
tele galega un apresentador con 
personalidade, tan acostumados 
como estamos a Gayosos e Pemo
nes, entre outros/as, co que non lle 
é difícil a Antón ser o rei no país 
dos tortos ou dos tatexos. 

Pero queda <lito que este programa 
vese difícil que vaia arriba polo 
vulgar e pesado soporte da histó
ria, que moito nos tememos veña 
importada de televisións ultrama
riñas e condiciona totalmente o 
espazo, disque interactivo. Isto da 
interactividade mentres non con
sista, por exemplo, en que antes 
de que Djukic tire o penalty no 
Bernabéu decidamos se o balón 
entra ou non, ou en que podamos 
optar entre un telexornal obxecti
vo ou o actual, non creo eu que 
sirva de moito. + 

G. VILAS 
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Leituras 

Unha poesia 
contra a 
destrución 
Tras as portas do 
rostro, 

111 

de Marica Campo 

Neste fin de século, en que as for
mas de destrución da humanidade 
son roáis potentes que nunca, en 
que as utopías da maior parte dos 
homes e mulleres -sobretodo da
queles/as que foron sempre os hu
millados/as e ofendidos/as da histó
ria e pola história- derrubáronse 
porque se revelaron como o que 
ninguén supuña que eran, novas 
formas de opresión, o home --e a 
muller- non encontra safda aos 
seus problemas nen resposta ás 
suas interrogantes. Nunha época, a 
actual, en que debe revisarse o ve
llo conceito de crise ( crise = ao mo
mento dado en que o vello non aca
ba de morrer e o novo de nacer; 
pois nada novo se alvisca no hori
zonte) , a res-
posta, non sei 

se grande ou A poesía 
puramente con-
x untural, quei- continua a 
zá estexa onde 
sempre estivo: 
a poesía. 

A poesia, a 
grande respos
ta que sempre 
tivo o home/a 
muller ao seu 
alcance, conti-
nua a ser o úni-

ser o único 
meio que 
existe para 
poder 
alviscar un 
futuro 
diferente. 

co meio que existe para poder al
viscar un futuro diferente. Conti
nua a ser a única resposta, lonxe 
de todo manual e de todo catecis
mo. Mais a poesia, a única utopia 
que lle queda ao home (e á muller) 
contemporáneo, está a padecer o 
ódio de todos, dos utopistas de an
tano e dos pragmáticos de empre. 

A poesia, neste fin de século, apesar 
dos filósofos, é o único que nos po
de conducir cara a unha nova uto
pia. Unha utopía baseada no que é, 
foi e será sempre a poesia: amor, ir
mandade, solidariedade, soidade e 
liberdade. Fai falta, para seguir o 
camiño que pode trazar a poesía, 
que os poetas se esquezan do dese
xo de facer obras e tomen interrogar 
a necesidade primordial que nos 
axexa. Interrogándoa, saberemos 
cal é. A poesia talvez consista en 
negar, até na forma, o modelo de 
destrucción que é imposto por todos 
e desde todas partes ( destrución da 
utopia, destrución da realidade, des
trución da memória, destrución da 
história). Bis o que intenta unha po
eta, Marica Campo, co seu primeiro 
libro: Tras as portas do rostro< 1>. 

Marica Campo apreséntase ao leitor 
acompañada de dous nomes que fan 
de introductores: Pilar Pallarés e 
Manuel Maria, que en senllos limia
res din cousas interesantes e discutí
beis. Para o poeta da Terra Cha o li
bro xira arredor de dous eixos fun
damentais: terra (pátria), casa (nai), 
amor, beleza e tempo. Compre su
bliñar que a casa nunca simboliza á 
nai, e menos nos poemas de Marica 
Campos. E terra pode ser pátria, pe
ro na poeta, parafraseando ao poeta 
portugués António José Forte, pó
dese afirmar que pátria non se es-

(pasa á páxina seguinte} 
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qebe coas letras da palabra pátria. 
E algo máis profundo, a terra; pero 
a terra prometida, alá onde hai paz e 
perf eición. Pilar Pallarés, baseándo
se nas citas que se poñen da poeta 
arxentina Alejandra Pizarnik escre
be: "Máis unha vez, como na cita 
inicial de A. Pizamik, o fascínio do 
siléncio. Abandonar a casa e a iden
tidade á ruína, viver na alienazón 
definitiva -'amareite sen min ete
rramente'-e matar a palabra". Nó
tese que para P. Pallarés casa non 
significa nai. 

O volume consta de pouco máis de 
vinte poemas escritos nos últimos 
20 anos --cada poema trai a sua 
data de composición. Son poemas 
-P. Pallarés dixit- que "surxiron 
isoladamente, non como pezas dun 
todo. A sua própria ordenazón e o 
título teñen muito de azaroso". Po
ema , xa que logo, deixando de la
do aqueles que son homenaxes a 
escritores ou poetas, que puderon 
saír dun estado de ánimo. 

Mais non interesa o porque da com
posición, senón a composición, o 
poema Poemas, ben en verso libre, 
ben en alexandriños, nos que a poe
ta vai entregarse ao leitor, e á vez 
interrogar a necesidade primordial 
(cal?) que nos axexa. Quiz.á a sim
ples necesidade de existir, de se sa
ber no mundo arrodeados de mulle
res e homes que tamén senten a ne
cesidade de interrogar, corno a poe
ta. De se interrogar, de se comuni
car, de ter respostas, de comungar 
cos demais seres, e de expresar esa 
comuñón. Daí ven que a poeta -
que concebe a poesía como comu
nicación, corno via de coñecimento, 
Pilar Pallarés- comece por nos 
instalar no seu próprio mundo, Val 
de Mao "po milenario, casa". A ca
sa como portadora da própria tradi
ción, tamén como elemento ferrtini
no do universo, preservadora da sa
bedoria através dos anos, dos sécu
los. A casa, corno se di nun poema, 
que é "un muro, o muro dunha espi
ral envolvendo o alento'', quer di
cer, protexendo a própria sabedoria, 
a propria tradición. A casa, a sabe
doria, a tradición -non política, 
nen de co turnes, enón de liberda
d(}- non se pode construír con pe
dra de e perada , con pedras de 
morte (poema da páx. 55). 

Pedras de morte e desesperación, o 
verdadeiro camiño do iléncio, da 
inútil peifeición do siléncio, que di-

cia Joao Palma-Ferreira. Por iso, 
pola luita contra a desesperación, 
contra a morte, contra o suicídio (e 
moitas cousas máis, poema da páx. 
81), pódese afirmar que Marica 
Campo non sente polo siléncio a 
fascinación dfinitiva que conduce a 
calar: Rirnbaud; ao suicídio: Celan 
ou a devandita Pizarnik. O siléncio 
é unha experiéncia purificadora, 
unha exixéncia de totalidade que se 
fascina é porque non se pode ex
presar. O siléncio definitivo escó
llese por amor á palabra: mais ta
mén cando o diálogo se rompe en
tre o ser e as cousas, entre o suxeito 
e o obxecto, entre o que ama e o ser 
amado. Marica Campo, se ben sen
te --como todo poema, como todo 
home ou muller que se preze- o 
fascínio polo siléncio, se ben ama a 
palabra, sabe que ainda deben ser 
ditas as cousas: "ha vir a morte en 
zume de vida polas veas". O silén
cio non é abandonar a casa e a 
identidade á ruína, nen mesmo ma
tar a palabra O siléncio é a expre
sión máxima da traxédia humana: a 
morte eu non se pode explicar. 

Hai moitas máis cousas nos poe
mas de Marica Campo. O amor -
ese belo poema final, paráfrase de 
"Amor constante más allá de la 
muerte" de Quevedo, poema do 
que un verso moi coñecido, "Pol
vo serán mas polvo enamorado", 
vai en epígrafe-; a búsqueda do 
verdadeiro nome das cousas en 
loita, precisamente contra o silén
cio e a mentira: "Quixen saber o 
nome das cousas/porque non acep
tei os nomes/que os outros lles da
ban"; o sentido da existéncia: 
"Existir ben poidera/ser un conto 
que empeza/como acaban os con
tos que casou a princesa"; e --co
ma sempre- a rnemória e o es
quecimento. E a procura da pala
bra que abra, á vez, a porta do pa
raíso e mais do xardín poibido. 

Marica Campo, nestes pouco máis 
de vinte poemas, e apesar dalgun 
que non está conseguido (os das 
páx. 31 e 33), móstrase corno un
ha excelente poeta que zuga as ex
periéncias através da peneira de 
intelixéncia e da sensibilidade, en 
auténtica entrega persoal ao seu 
quefacer poético, coa radical sin
ceridade e autenticidade dunha 
muller dos nosos dias. + 

XGG 

(1) Bahía Edicións. Poesia n2 l. A Co
ruña, 1992. 86 páx. 

Música con 
/ ra1ces, pero 

sen talos 
Paul Winter 
Consort 
en directo 

Cun rexisto efectuado no Teatro do 
Centro Cultural Caixavigo comeza 
esta gravación antolóxica do Paul 
Winter Consort, que resume unha 
série de concer-
tos realizados 
por esta banda A música 
en distintas ci- de Winter 
dades do Esta-
do Español, hai 
cousa dun ano. 
A escolma non 
pode sorpren
der aos incon-
dici o nais do 
músico ameri-

ten vários 
níveis de 
audiéncia. 

cano, pero no disco inclúense al
gunhas novedades: Paul Winter e 
os seus músicos non se limitan a 
trotar cenários, e alá onde ván ten
tan botar raíces; no seu primeiro 
concerto galego, en Santiago, esti
veron acompañados por un mem
bro de Milladoiro, grupo que xa 
coñeceran en Nova Iork. Neste dis
co, a sorpresa está localizada no 
concerto de Madrid -onde se incor
pora o percusionista español Pedro 
Estevan-, asi como noutros temas, 
que levan a nomeación de orixe no 
própio título: Música para unha 
noite de domingo en Salamanca, e 
Blues for Cádiz. Improvisacións 
que dignifican a calidade duns mú
sicos, que son quen de sonorizar 
visións que van xurdindo sobre a 
marcha. Ainda que, a fin de contas, 

canta de libros 

Textos 
de língua 

se trate duns intérpretes cunha 
identidade artística definida, e con 
ela van a todas partes. 

O que se trasluce en música, estará 
condicionado pola sua formación 
estética. Os músicos do P.W.C. vi
véncian musicalmente unha paisa
xe artística, da que non son máis 
que brilantes intérpretes. Non che
gan a mergullarse na sonoridade 
autóctona, e mesmo o blues que 
pecha o disco, adequire a sua con
dición de tal nas palmas espontá
neas do público gaditano. Será 
certo que, tamén no arte, nunca se
gundas partes foron boas. Logo a 
súa música terá raíces, pero non 
talos. Por eso Paul Winter é un 
músico de éxito, presto para gostar 
a todo o mundo, coa salvedade dos 
discrepantes de tumo, que, cando 
menos somos reticentes a deixar
nos engaiolar pola sua música. 

Serve para relaxar nos ximnásios, 
para ambientar grandes armacéns, 
para render culto á relixión da bele
za -segundo expresión ó respeito 
do escritor M. Forcadela-, para ali
viar a nosa rná concéncia ecoloxis
ta, porque a Paul Winter atribúese
lle un diálogo musical coa natureza 
e os animais, e ese ven sendo o seu 
reclamo artístico. Alguns verán nel 
o Paul Mauriat de turno, e outros, 
algo así como a meca dunha música 
esplendorosamente concebida e in
terpretada. O que é certo é que es
pectacularidade non lle falla Al
guns temas, cun tratamento instru
mental máis austero, serían dignos 
dun brilante concerto de grupo de 
cámara; pero compre lembrarmos 
que estamos ante un fato de músi
cos da nova era, e en función <leste 
critério debemos asumir as floritu
ras dun Paul Halley ao piano, e dei
xarnos levar polas incrustacións na
turistas que adornan o produto. 

Dito o cal, non é xa cuestión de 
dictaminar verbo da boa ou má 
cualidade da música de Winter, 
simplesmente ten vários níveis de 
audiéncia, condición inerente a to
da obra de arte que se précie de tal. 
Do que non cabe dúbida é da profi
sionalidade dos músicos, co próprio 
líder no saxo soprano; saben o que 
se traen entre mans. Agradécese a 
apresentación do disco, profuso en 
dados con comentário incluído. Sen 
grande luxo, artellouse unha com
pleta carpeta-envoltório. + 

XOÁN M. ESTÉVEZ 

Castro ven de editar unha 
unidade didáctica que fornece 
materiais para escolas e 
institutos baixo o título As 
orixes do Camiño de 
Santiago: guerras, 
peregrinación e comércio. 
Procúrase con esta unidade 
"poñer aos estudantes de 
entre 14 e 1 6 anos, en 
contacto coas orixes do 
Camiño de Santiago no 
contexto da época 
medieval".• 

en Febreiro de 1973. A sua 
experiéncia nestas e outras 
operacións serven de base ao 
volume que procura lembrar o 
que en Portugal sempre se 
quixo esquecer: a guerra 
colonial. Pódese pedirá 
Cooperativa Livreira de 
Estudantes do Porto (tfno: 07-
351-2-316660).• 

O Consello da Cultura Galega 
ven de editar na sua colección 
de Lingüística tres títulos: A 
reivindicación da límngua 
galega no rexurdimento 
(1840-1891). Escolma de 

Núñez (1555), de Santiago 
Alfonso López Navia. A cada 
máis o Consello de Cultura 
cobre o papel destinado á 
nunca criada Editora 
Nacional.• 

Orixes 
do Camiño 
de Santiago 
Editado por Producións 
Culturais Artesa e promovido 
pota AS-PG, Xosé Armas 

Guerra 
colonial 
O xornalista portugués Jorge 
Ribeiro ven de editar Capital 
Mueda, un relato que lembra 
os episódios da guerra no 
Mrn;:ambique. Repórter de 
guerra, integrado no exército 
colonial, Ribeiro participou na 
coluna de Mueda e Nangololo, 

textos. 
argallado por 
Carme Hermida; 
A Iíngua do 
alumnado e 
profesorado nas 
franxas 
occidentais de 
Asturias, León e 
Zamora, de Xosé 

· Rubal, Daniel Veiga e 
Neves Arza e 
finalmente O 
repertório galego dos 
refranes o proverbios en 
romance do 
comendador Hernán 
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Este libro fo¡ concebido como 
axuda para quen poña interese 
en escribir correctamente. Así 
como a fala lle debe respecto 
ás variedades locais da lingua 
-pois por algo existen-, na 
escrita debemos atemos con 
precisión á normativa vixente. 
O obxectivo, esta vez, fíxase no 
aspecto morfolóxico, reducindo 
a información teórica ó mínimo 
estrictamente indispensable, en 
beneficio da práctica, e abúndase 
en datos ordenados de consonte 
as características en que se repa
ra. Son conxuntos selectivos que 
se forman cos elementos marca
dos pola experiencia docente co 
risco de propensión ó erro. 
Mais non se trata dunha lista de 
erros para evitalos. Pola contra, 
clise como se escribe, non como 
non se debe escribir cada vocá
bulo. Neste libro non se pensou 
maiormente en corrixir, senón 
en formar. 
Preséntase unha cantidade consi
derable de termos correctamente 
grafados, dispostos en series ho
moxéneas que facilitan a com
prensión e estimulan as asocia
cións con mira á súa aprendizaxe. 
A finalidade <leste libro é axudar 
a fixa-la grana correcta das no
sas palabras. 

16 x 22, 240 páx. 995 pta. 
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DISTRIBUCIÓNS ARNOIA 

Ramalleira (Cruce de Bértola) 
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NOVOS ESPAZOS CULTIJRAIS 

Actuación na Nave de Servizos Artísticos (NASA) de Santiago, paradigma dos novos espazos culturais. ANXO IGLESIAS 

De súpeto, Mike 
Oldfield acóplase ao 
grupo Luar na Lubre, 
e improvisan xuntos 
unha breve actuación 
na Cava folk da 
Coruña, no mes de 
Novembro do 91. Un 
ano máis tarde, Carlos 
do Carmo aproveita 
unha sua viaxe desde 
Portugal para actuar na 
TVG, e en plena noite 
compostelán, déixase 
cair pola Casa das 
Crechas, onde se lía a 
cantar fados. 
Recentemente, Matto 
Congrio peden permiso 
para tocar no Pub 
Dublin, en Vigo, e non 
paran até pasadas duas 
horas. Por 
sorprendentes que 
sexan estas anécdotas, 
non son casos aillados. 
É frecuente que os 
músicos queiran pór a 
proba a receptividade 
do seu toque, 
contrastándoo cun 
público un tanto 
familiar; o que acouga 
en locais reducidos, 
que dun tempo a esta 
parte, van 
multiplicándose ao 
longo e ancho da 
xeografia galega. 

A cultura vol ta aos cafés 
Baiucas, pubs e locais nocturnos poñen fin a unha década frívola, 
retomando os espectáculos artísticos en directo 

• XOAN MANUEL ESTÉVEZ 

Este vínculo da hosteleria co mun
do artístico non é novo. Se repasa
mos a memória, desde os anos se
senta, cando The Cavern era ·en 
Liverpool o local de ensaio dos 
Beatles, as tabernas, pubs e de
mais, foron espontáneos cenários 
do xermolar dunha cultura, que xa 
ten a sua curta história, e porén, 
os seus locais representativos. En 
calquera destes estabelecimentos 
do Greenwich Village neoiorkino, 
sen prévio aviso, teñen actuado os 
mesmísimos Rolling Stones, anos 
despois de que os locais deste bai
rro fosen testigos do agromar de 
toda unha morea de cantautores, 
que sentaron cátedra na espécie 
Dylan, Baez, T. Paxton. En Barce
lona, o referente viu sendo a Cova 
del Drac, onde aniñaban as voces 
da can~ó, mesmo nos tempos difí
ceis do franquismo. Máis tarde, na 
própia Cidade Condal, Zeleste, 
amáis de local de espareximento, 
servia de selo discográfico, no que 
gravaban músicos encadrados na 
chamada música-laietana-Miraso/, 
Secta Sónica, Toti Soler. En Ma
drid, as circunstáncias foron me
nos favorábeis para Elígeme, que 
hoxe en dia recorda o batizo artís
tico do catalán Albert Plá, logo de 
artellar unha série de recitais en 
homaxe ao inesquencíbel Zeca 
Afonso, coincidindo precisamente 
un deles co dia do pasamento do 
cantor portugués; nesta ocasión a 
sorpresa foi a preséncia de Amán
cio Prada. 

Pero non só a música serve de 
acompañamento destas veladas lú
dicas; tamén hai teatro, e exposi
cións de pintura e fotografía pen
duran das paredes <lestes locais 
hosteleros, convertidos definitiva
mente en espazos culturais. 

N ovos enfoques 
artísticos 

Moitos dos artistas que comeza
ron a sua andaina desta forma un 
tanto marxinal, acadaron co paso 
do tempo privilexiadas cotas de 
audiéncia, e porén de cotización, 
que os foron afastando progresi
vamente do seu ambiente orixiná
rio, para chegaren a grandes ma
sas de afeizoados, co que conleva 

'A medida que 
estes locais 
vaian 
asentando, 
a necesidade da 
especialización 
imporase 
como algo 
rendábel'. 

de aparatosas montaxes de son e 
irnaxe, elevados cachets, e presu
postos, en definitiva, difícilmente 
accesíbeis. Pero non hai mal que 
por ben non veña, e actualmente 
os outrora consagrados, tamén se 
ven afectados pola real ou imaxi
nária crise económica, que en to
do caso provoca temor nos pro
motores de espectáculos. V ólvese 
á epoca do cantautor con guitarra, 
e o que é máis importante neste 
particular, de modestas montaxes 
técnicas, que facilitan a contrata
ción de actuacións en locais de 
aforo reducido. Hai músicos que 
se prantexan como reto prioritário 
a simples necesidade de tocar. 

Sintomáticamente, algunhas per
soas do próprio mundo artístico 
están vencepadas a este tipo de 
iniciativas. E o caso dun compo
nente de Luar na Lubre coa C ova 
folk coruñesa, e máis de Uxía, res
ponsábel da programación do Ca
fé Liceum do Porriño. Auténtica 
militáncia artística, que fai que un 
espectáculo estipulado en cinco
centas mil pesetas no seu cachet 
habitual, non pase das vinte mil 
nunha actuación nun local destas 
características, como aconteceu 
rece9temente cun grupo folk gale
go. E o reto do enfrontamento di
recto co público, sen a mediación 
da subvención. É o risco do pró
pio poder de convocatória, sus
ceptíbel de resposta por parte dun
ha afeizón que tamén está chama
da a cumprir co seu rol social, 
apoiando iniciativas deste tipo. 

Certamente, hai mú ica para todo 
os go tos, e o público adoita va
riar segundo a actuación de tumo. 
En moitos casos, estase dando op
ción a tocar a uns intérpretre , que 
non saían do anonimato do eu 
locais de ensaio, e desta forma te
ñen a oportunidade, alguns dele , 
de receber os se us primeiro 
aprausos. 

As actuacións poden xurdir por 
sorpresa, ou ben poden estar pro
gramadas con antelación. Moitos 
locais limítanse simplesmente a re
ceber músicos, sen máis, que can
do chegan póñense a tocar; e ou
tros son concebidos como verda
deiros espazos culturais, que mes
mo editan os seus programas, 

.-

'E frecuente que 
os músicos 
queiran pór a 
proba a 
receptividade 
do seu toque, 
contrastándoo 
cun público 
familiar. 



NOVOS ESPAZOS CULTURAIS 
anunciando as actividades da tem
porada. Xa que logo, a sala convér
tese ás veces nun local de ensaio, 
máis que de concerto; e outras fun
ciona coma un teatro, prévio pago 
da correspondente entrada. 

A hostelaria 
como alternativa 
Vários son os artistas que xurdiron 
ao abeiro de modestos pubs: coma 
solistas, nestes ambentes fóronse 
consolidando guitarristas coma os 
vigueses Elias Quiroga ou Xesús 
Pimentel, os ourensáns Abuña 
Jazz, e o caso máis actual dos po
rriñenses Tres. En Vigo, un local 
que xurdiu en plena moda salsera, 
El Malecón chegou a criar recente
mente a sua própria orquestra. 

A xente reúnese, intercámbianse 
ideas, e espontáneamente váise ar
tellando toda unha dinámica cul
tural, que mal que ben, vai palian
do a lamentábel situación do aso
ciacionismo cultural, actualmente 
en progresivo esmorecimento. 

A década dos oitenta foi a dos de
cibélios, e confundiuse a cultura 

'Hai música para 
todos os gostos, 
e o público 
adoita variar 
segundo a 
actuación 

co simples ruído das copas. Desde 
logo que non podemos dar por 
concluída esta xeira, pero debe
mos felicitarnos desta crecente 
eclosión lúdico-cultural. 

Dentro dun circuíto galega de Es
pazos Culturais, está prevista pró
ximamente a presenza de intérpre
tes coma D. Spillane, June Tabor, 

Alain Giroux.... Por outra banda, 
o blues é a oferta que prima ac
tualmente nas propostas musicais. 

É a ocasión de orgaizármonos cul
turalmente, á marxe das institu
cións, que máis tarde que cedo, 
acabarán considerando como se 
merece a arte que nace no seo da 
sociedade.+ 

de turno'. A cantante Uxía, promotora artística do Cafe Liceum de Porriño. ANXO IGLESIAS 

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

. : 

Pasou a post-modernidade 
e baixan os decibélios 

"Pasóu a xeira post-moderna; xa 
non é tempo de posar nas barras, 
a xeito de maniqui, como canta
ban Golpes Bajos na sua can
ción"; i to di Uxía, desde a sua 
doble faciana de cantora e pro
motora artística. 

Baixou o volume dos decibélios, e 
as luces de neón tenden a desapa
recer. Recupéranse antigos cafés, 
nos que poder comunicarse máis 
doadamente, ben ligando, ou sim
plesmente escoitando música. 

Se nos oitenta proliferóu o local 
garaxe, de estridéncia sonora, 
nos noventa os locais alienantes 
tenden a seren sustituídos por 
outros máis austeros. 

En Santiago, a Casa das Cre
chas, criou a carón dela un sóli
do movimento, que cristalizou 
na Asociación Cultural Cidade 
Vella; froito de todo iso é a 
anual Mostra de Música Folk, 
especialidade que ten distingui
do á mentada Casa nunha sorte 
de catedral especializada, onde 
se citan espontaneamente folkis 
de grande sona, tanto de dentro 
como de fóra da Galiza. En Vi
go, a parróquia folkie reúnese na 
Gaita Grileira, sintómaticamen
te enclavada nunha recóndita 
praza do casco vello da cidade. 

En Coruña continua o Filloa, ve
terano dos locais de jazz gale
gas; as suas paredes foron testi
gos das primeiras notas dunha 

formación actualmente asentada, 
Clunia Jazz. Os ecos de Nova 
Orleans atoparon recentemente 
un curruncho para ben da afei
zón viguesa: o Exterior Fusión. 
En Ourense, o son negroide ato
pa o seu esplendor no Café Lati
no, que mediante un convénio 
coa Deputación Provincial, con
seguíu para a Cidade das Burgas 
a presenza de músicos de sona a 
nivel internacional. Igualmente, 
centrado no jazz está últimamen
te o Clavicémbalo, en Lugo, ain
da que na sua programación ten 
contemplado música de diversos 
estilos. 

A variedade é o máis habitual na 
hostelería musiquera; non resulta 
aconsellábel plantexarse unha li
ña fixa, debe coller de todo. Se
guramente, a medida que estes 
locais vaian asentando, a necesi
dade da especialización impora
se como algo rendábel. Este ano 
93, en O Porriño, estreóuse o 
Café Liceum, que foi recuperado 
no seu antigo estilo. Unha expo
sición de pintura de X. Paz An
tón, músico de Na Lua, inaugu
róu un ciclo de actividades, que 
contempla mesmo a posibilidade 
de concertos de música clásica, 
ao tempo que se artellan monta
x es teatrais: Ultranoite, 
Compañía de María, espectácu
lo-cabaret, que ameaza con axi
tar a Semana Santa porriñesa. 
Un fato de seis pintores portu
gueses da escala do Porto expo
ñen até fin de Abril a sua obra. 

O grupo de teatro Chévere alen
tóu a posta en marcha da Nave 
de Servizos Artísticos, NASA, 
que na Cidade Universitária 
compostelán, supón actualmente 
o paradigma dentro dos espazos 
culturais galegos. Espectáculos 
interdisciplinares, poesia, escul
tura, pintura, e unha programa
ción na que cabe de todo: rock 
parrulo, reservado a grupos de 
rapaces entre quince e vinte 
anos, en colaboración co Conce
llo de Santiago, a celebrar os do
mingos; exposición do pintor 
Jorge Cabezas; actuación do 
francés Benjamín Tehoval home 
orquestra; nova represetación do 
Teatro Chévere, á volta da sua 
actual xira por Brasil; amáis de 
vários dos espectáculos progra
mados polo Liceum, son as acti
vidades previstas por esta sala 
para o vindeiro mes de Abril. 

Agás a NASA, con capacidade 
para aproximadamente catrocen
tas persoas, estes locais adoitan 
disparen dun aforo reducido; 
poucos superan as duascentas lo
calidades, e moitos nen sequer 
chegan a elas . Esta limitación 
beneficia, en cámbio, a proximi
dade entre artista e público, lon
xe daqueles tempos nos que o 
mito era algo prácticamente ina
bordábel. Hoxe en dia, calquera 
afeizoado pode falar facilmente 
co músico, pintor, actor ou escri
tor da sua preferenza, intercam
biando con el opinións sobre a 
sua obra.+ 

.....................•................................................................................ 
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áiante áun ~íz ausente. 
'Biografía. 

Ademais da case póstuma coquetería de 
reclamarse ambiguamente fillo do elegante 
Custodio, EBA tivo outra-"que compartín 
con Lorca"- : por nada do mundo ser un 
home do XIX. "Nacín en 1900", mentía . 
Naceu o 13 de setembro de 1897, nonº 27 
da rúa Lepanto. Segundo a acta bautismal 
foi filio lexítimo de Víctor Blanco, natural da 
Inclusa de Astorga, e de Aurora Amor. Foi 
bautizado cos nomes Eduardo Modesto ... 

Asi comeza un dos capítulos da biografía 
de Don Eduardo Blanco Amor. Un estudio 
exaustivo que a través de 372 páxinas e 47 
fotos revela aspectos inéditos da vida do 
eximio escritor ourensán. 

!l(?corcíos cío mozo Afosquera, 
quinto cío 98 

Os escritos de Cesáreo Mosquera (1 .876-
1.955) recollen as lembranzas da aldea, 
nenez e alistamento como quinto para 
Filipinas, peripecias militares na Cía. de 
Cazadores, e vida dos soldados nas vilas 
e aldeas filipinas. Volta á Galicia e 
posterior emigración a Brasil e Iquitos 
(Perú) onde se establece primeiro 
como barbeiro e lago como dono 
dunha das máis importantes libreirías 
do país. Un segundo documento é o 
diario de operacións dende xaneiro 
de 1.893 ata a rendición de Manila 
en 1.898. Inapreciabeis 

documentos sociolóxicos. 

Os libros que todos os galegos 
deben coñecer!! 

NIGRA IMAXE S.L. 
Teléfono: (986) 49 05 57 - 29 60 49 VIGO 
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12 34 5678 91)11 tos. 4.- Reza. Vogal primeira. Cen. Alimento diario. 5.
Gran extensión de auga rodeada de terra, plural. Gas de 
cor azul que fai de filtro contra do sol. 6. - De certo pobo 
africano. Regalan. 7 .- Edaz, glotón. Recolla, colla. 8.
A nai de María. Vogal. Consoante. Primeira persoa do 
plural. 9.- Consoante. Ruxir o león e outras feras. Con
soante. 10.- Cubrimos, pechamos. 11.- Moeda italiana. 
Nome de letra en plural. 

1 

2 

3 
4 

5 

6 

7 

8 

9 

LO 

11 

HORTZONTAIS: 

VERTICAIS: 
1.- Froito da oliveira. 2.- Segunda letra. Tenaces dos 
crustáceos, plural. Cincoenta en romanos. 3.- Símbolo 
da prata. Neste momento. Pronome persoal. 4.- Volume 
aeriforme, como o butano. VOgal. Outra vogal. Taber
na, tasca. 5.- Mulleres sen deus. Parte o navío do lugar 
onde está fondeado. 6.- Berce de Abraham. Dúas vogais 
distintas. 7.- Porción dunha cousa Enlázame, xúntame. 
8.- Realizan. A última. terceira letra. Licor caribeño. 9.
Berro dos militares. Cortan as pólas das árbores. Igrexa 
episcopal ou patriarcal. 10.- Síbolo do nitróxeno. Estra
gados. Consoante con curvas. 11.- Impar. 

t.- Todo froito simple e carnoso como a uva. traballo 
corporal penoso. 2.- roubar, furtar. 3.- Consoante. Tem
po entre a tarde e as primeiras horas da noite. Cincocen-

SOLUCION AO ANTERIOR: Ouro. Tres. Tusiras. A. Te
mas. T. Cru. O. B. Mos. Atras. Esopo. Nen. Zas. 
Asado. Acora. Las. C. M. Sas. S. Camas. S. Casa
dos. Pulo. Orio. 

C on VOCa tóriaS 

VIII Certame Domingo 
Antonio de Andrade 
A Asociación Cultural Domingo An
tónio de Andrade, de Cee (A Coru
ña), convoca a oitava edición do Cer
tame de Poesia que leva o seu nome, 
ao que poderán concorrer poetas de 
calquer nacionalidade sempre que 
usen galego nos seus orixinais. O cer
tame artellase en duas categorias, un
ha para maiores de 18 anos cun pré
mio único de 20.000 pta. e outra para 
menores de 18 cun prémio de 10.000 
pta. Hai plena liberdade de tema, ri
ma, métrica e nonnativa, pero os tex
tos non poden pasar dos 100 versos. 
Para participar hai que apresentar os 
orixinais por triplicado e cun sobre 
adxunto onde figuren fotocópia do 
carnet de identidade, enderezo e tele
fone, na A.C. Domingo de Andrade. 
Apartado de Correos nº 62. 15.270 
Cee. A Coruña. A data límite de ad
misión é o primeiro de Maio. 

Os camiños 
do cine 
Baixo o lema Os camiños do cine, ce
lebrarase no Centro Galego das Artes 
da Imaxe na Coruña (CGAI), do 7 ao 
9 de Outubro, o V Congreso da 
Asociación Española de Historiado
res do Cine (AEHC). O congreso 
acollera tanto a membros de dita aso
ciación coma a calquer interesado nas 
artes audiovisuais. Para poder facer 
algun tipo de ponéncia ou comunica
ción hai que apresentar antes do 30 de 
Abril o título e sinopse das comunica
ción (máximo dous fólios DIN A4, a 
dobre espazo ). As ponéncias poden 
versar sobre un tema libre ou sobre 
Os camiños do cine (itinerários ini
ciáticos; a viaxe: modelos e xéneros; 
cine documental e viaxe; meios de 
transporte, etc). A inscrición é gratui-

ta para os membros da AEHC, men
tres que os non membros deberán 
abonar unha cuota de 5.000 pta. A 
asociación presenta unha série de be
cas para estudiantes ou para asisten
tes que queiran presentar ponéncias. 
Máis información no CGAI (r/Durán 
Loriga, 10 Baixo. 15.003 A Coruña) 
ou no (981) 20 34 99, entre as 10 e as 
14,30 h. 

III Certame de Relato 
Curto e fotografía 
As Neves 
O Concello das Neves, propón una 
certame dobre de relato curto e foto
grafía. Para acceder ao de relato 
curto hai que presentar o texto, entre 
6 e 8 fólios con plica, que terá algun
ha relación co Concello das Neves 
antes do 16 de Abril de 1993 no pró
prio concello. Prémio 400.000 pta., 
accesit 75.000 pta. O certame de fo. 
tografia aceita fotos sobre As Neves 
e o seu entorno, en cor e B/N, que 
vaian de 18x24 a 30x40 cm, cun má
ximo de 3 fotos por autor con lema e 
plica. O primeiro prémio é de 
150.000 pta. e o segundo leva 50.000 
pta. Os exemplares apresentaranse no 
próprio concello antes do 16 de Abril 
de 1993. 

Prémio 
de imaxe e son 
Cidades Europeas 
ADC/Oroleis de Paris prémia aos tres 
mellores videos, de 6 minutos máxi
mo, sobre experiencias deportivas, 
culturais ou sociais dos xoves na ci
dade. Poden participar os xoves resi
dentes nos paises da Comunidade Eu
ropea con idades entre os 12 e 25 
anos. O prémio consta de material de 
video e formación para os tres mello-

res, e se compromete a emitilos polos 
meios de comunicación. Mandar os 
videos até o 30 de Abril a: ADC/ 
Oroleis de Paris. EVB, 23 Rue Da
gorno. 72.015 Paris. Tel: (07-33-1) 
430 759 03. Fax: (mesmo código) 
434 464 67, (Sr. René Godard). 

Axudas á educación 
ambiental 
O Ministério de Educación e Ciéncia 
(MEC) convoca várias axudas de 
250.000 pta., para o desenrolo de acti
vidades de apoio á educación ambien
tal. Poden solicitar as axudas os cen
tros docentes non universitários de
pendentes do MEC, enviando memó
ria e presuposto da actividade ás Di
reccións Provinciais de Educación e 
Ciéncia. 

II Certame 
de narracións breves 
Manuel Murguia 
O Concello de Arteixo, organiza o 11 
Certame de narracións breves Manuel 
Murguia, ao que poderán concorrer 
todos os autores que o desexen cunha 
única obra, de temática libre, inédita 
e cunha extensión entre os 15 e 30 fó
lios. Os traballos apresentaranse, por 
cuadruplicado, mecanografados a do
bre espazo por unha só cara, sen re
mite e co título da obra e un lema.Os 
dados persoais e o curriculum virán 
nunha plica aparte. Os relatos han 
chegar ao Concello de Arteixo (A 
Coruña), antes do 1 de Maio de 
1993. O prémio, que é único, com
prende 300.000 pta. As bases estable
cen tres imposicións máis: O concur
so poderla ficar deserto, non se man
terá correspondéncia cos autores nen 
se voltarán os orixinais e o gañador 
perde os direitos sobre a edición que 
faga o Concello da sua obra.• 

O trinque 

Discos 
Se queren escoitar algo bon, algo moi bon, fáganse co último 
álbum de Caetano Veloso, Circuladó vivo, e poderán ouvir ao 
poderoso tropicalista interpretarse a si mesmo, a Bob Dylan, a 
Carlos Gardel, a Michael Jackson, a Djavan. Maravilhoso e 
transbordante, como uma hemorragia. E logo descansar. 

Libros 
O éxito da colección novelística que un fato de editoriais 
españolas están a comercializar a 995 pta. demonstra que o 
libro é popular cando é barato e, polo tanto, que o prezo é 
moitas veces unha forma de censur-a. Un bon exemplo ademais 
de que a calidade non está rifada coas masas.• 

Anúncios de balde 
Búscamos casa de pedra para res
taurar, con terreo, perto do mar, que 
non sobrepase os 3 millóns de pta. 
Agradecemos toda información. Digna 
Hermo Vilas, R/ Menéndez Pida! Nº 
18- 6º - 15007 A Coruña. 

Véndese caravana en óptimo estado. 
Cinco prazas. Neveira. Moncayo Mod. 
395 serie Europa. Chamar despois das 
3 da tarde ao (988) 41 31 01 , pregun
tar por Berto. 

Véndese semanário A Nosa Terra, 
desde o N11 415 en diante. Prezo 150 
pta/número. Chamar ao (988) 29 00 27, 
en horas de traballo. Adriám da-Cunha. 

Desapareceu Opel Corsa branco. 
P0-2199-T. Se o vedes chamade ao 
(986) 42 20 93. 

Alúgase piso amoblado en boa zona. 
Todo confort. Moi grande. Vigo. (986) 
20 26 14 e 27 95 37. Preguntar pola 
Sra. Roo. 

Particular vende piso en construc
ción, praza de garaxe e trasteiro. É de 
protección oficial. Zona de San Roque 
en Vigo. Para máis información cha
men ao (986) 47 17 03. 

O Concello de Chantada pretende fa
cer unha recopilación de fotos anti
gas. Con este obxectivo chama a todos 
os chantadinos que teñan fotos anterio
res ao 1975 e que presenten unha temá
tica de interese xeral nun estado de con
servación aceitábel para que, proporcio
nándoas temporalmente, o Concello 
poida reproducilas para unha exposi
ción e, de ser posíbel, unha publicación 
específica. Entregar na Casa da Cultura 
xunto ca data de realización, referéncia 
ao motivo representado, nome do autor 
e nome da persoa que a proporciona. 

O Cineclube Lumiere-Vigo, recén 
constituido, fai unha chamada a todos 
os amantes do cine. Pretendemos facer 
realidade a idea dun cineclube, coas 
persoas que se acercan por primeira vez 
ao cine e todas aquelas que teñen unha 
paixoal afeizón polo cine. Atópasnos 
en: Lopez de Neira 22, 1º B, Mercores 
de 7 a 1 O da tarde, ou ben chámanos ao 

teléfono (986) 43 67 73 de 15 a 18 h. 

Desde hai unha longa década veño 
recollendo e arquivando toda clase 
de publicacións no idioma galego e 
agora tamén en portugués. Para min se
ria un fondo pracer que quen queira e 
poda me fixera chegar un exemplar alo
menos da sua publicación, co gallo de 
engadila decontado nesta Hemeroteca 
Galega. Asemade para quen lle interese 
podo remitirlle material repetido en ga
lego, catalán e inglés. Remitir, contac
tar, trocar, dirixirse por favor a: Heme
roteca Galega. In Momoriam Ramiro 
Couñago. c/o Pere Barrufet-Couñago. 
Darnmweg, 31. CH-5.000 Arau. Suiza. 

Vendo várias colmeas povoadas de 
abella autóctona e tratadas sanitaria
mente. Máis infonnación no (981) 46 
09 81. 

A Coordenadora para o Estudio dos 
Mamíferos Mariños (CEMMA), esta a 
levar a cabo unha campaña de protes
ta contra a caza de baleas enviando 
postais ás embaixadas de Noruega e 
Xapón. Podes solicitar 4 postais en
viando vinte pesos en selos: CEMMA. 
R/ Rosalia Castro 138, 311 A, E. 15.706 
Compostela. 

Vendo Fiat Tipo 1.800 SX. Inxección 
electrónica. Dous anos, impecable. Ex
tras: Apertura a distáncia e dirección 
asistida. Prezo: 1.250.000 pta. Chamar 
ao (986) 27 73 97 de 3 a 4 da tarde e 
perguntar por Benxamin. 

Busco pegatinas políticas, sindicais e 
ecoloxistas da Galiza, desde a transi
ción até os nosos dias. Contestarei todas 
as cartas. Chorche Paniello. Centro de 
Recuperación de Pegatinas. Aptdo. de 
Correos 139. 22.400 Monzón. Huesca. 

Véndese ou alúgase o pub "Ponto e 
coma" de Cangas. (986) 30 02 62. 

Nativo imparte aulas de portugues 
de conversa~ao. Telefone: 57 21 74. 
Santiago de Compostela. Filipe. 

Véndese amplificador Peavey e Me
trónomo Wittner. 30 38 58. Cangas. 
Perguntar por Padin. • 



Música 

Jordi Savall. 

In Adoratione Crucis 
Jordi Savall, a Capella Reial de Ca
talunya e Hesperion XX interpretan 
In Adoratione Crucis na Igrexa de San 
Francisco en Santiago o dia 3; na Ca
tedral de Ourense o dia 4; na lgrexa de 
Sta. Maria A Maior de Pontevedra o 
dia 5; r.a Colexiata de Sta. Maria da 
Coruña, Marte 6 e na fgrexa de S. Pe
dro en Lugo, Mércores 7. Todos os 
conccrto empezan ás 9 da noite. 

Música 
de Semana Santa 
Ciclo de música clásica no Auditório 
de Galicia, as sesións escomezan ás 9 
da noite. Dia 2, a Xoven Oquestra de 
Galicia e a Capela da Catedral de 
Santiago, cun programa a determinar. 
Dia 3, The Sixteen Choir & Orques
tra, interpretará o oratório fsrael en 
Exipto de G.F. Haendel. 

IV Festival 
Intercéltico do Porto 
Celebrase no Teatro Rivoli do Porto. 
No dia 2 de Abril, actuan Uxia por 
GaJiza e Sétima Legiao por Portugal. 
ItáJia leva representación por prirneira 
vez neste festival cos Baraban, que 
tocan o d ia 3 xunto cos Tbe C hief
tains de Irlanda. Máis información no 
Teatro Rivoli : (07-351-2) 200 37 82 
ou 200 59 32. 

Korosi Dansas 
Rock de batea contra o que faga falla 

Actos 

A importáncia 
de Ferrol 
na cultura galega 
A A socia9om Reintegracionis ta Ar
tábria, en colaboura con AGAL (As
socia9om Galega da Lfngua), ten pro
gramado para os dias 1 e 2 do mes de 
Abril a celebrac ión dunhas xornadas, 
na Galeria Sargade los do Ferro!, sob 
o título Jmp ortáncia de Ferro/ na 
cultura galega. 

Está prevista a asisténcia de Martin
ho Montero Santalha recente gaña
dor do Certame Científico Carvalho 
Calero , Maria do Carmo Henri
ques Salido, presidenta de AGAL e o 
deseñador Xaquín Marín. 

Tratarase a poesia medieval galego
portuguesa e a obra de Ernesto Gue
rra da Cal e Ricardo Carvalho Cale
ro.• 

Teatro 

História do soldado 
O Centro Dramático Galego e a Xo
ve Orquestra de Galicia interpretan a 
obra História do soldado na Aula de 
Cultura de Caixa Galicia (A Coruña) 
até o 7 de Abril. 

Directamente Paco 
Sábado, 3 de Abril ás 11,30 da noite, 
no Café Liceum do Porriño. Francisco 
Moreño Fontán, Sr. Paco, dirixe Di
rectamente Paco, un programa de rá
dio en- directo cargado de humor que 
nesta ocasión ven na compaña da mú-

e con certo tono satánico, da man da 
banda arousana Korosi Dansas. Venres 
2 de Abril, ás 23,30 h., no Café Li
ceum do Porríño. Información e reser
vas no (986) 33 00 22. 

II Decena 
da música de Ferrol 
O Concello do Ferrol organiza unha sé
rie de concertos que teñen lugar no Sa
lón de Recepción do Concello e no Te
atro Jofre. Dia 2, Jazz de Pedro ltu
rralde no Teatro Jofre. Dia 3, Cuarte
to Concertino no Concello. Dia 4, 
concerto de guitarra de Aniello Desi
derio tarnén no Concello. Dia 5, actuan 
Lucero Tena e a Orquestra da Co
munidade de Madrid no Teatro Jofre 
e dia 6, Martes, péchase a lI Decena 
cunha Gala Lírica no Teatro Jofre. 

Essa noite lenha! 
O colectivo Demos organiza a iniciati
va musical Essa noite lenha! en Ou
rense, que encadra unha exposición fo
tografica sobre grupos ourensáns, a 
edición dun catálogo-revista adicado á 
actualidade musical de Ourense e a ce
lebración dun macroconcerto dia 3 de 
Abril, ás 7 da tarde no Pavillón de Oi
ra, perto do encoro de Velle, no que 
actuarán Cosecha Roja, Los Cam
biantes, Los Miserias, Coda, Factor 
Dañino, Episódio Psikótico, Unnatu
ral, E lvis Zombies, Metal Urbano, 
Prap ' s, Los Korrosivos e El Paso. 
Entrada anticipada 500 pta. e no día do 
concerto 700 pta. + 

Televisión 

A paixón de Anna 
Sábado 3, pola noite en Butaca Espe
cial da TVG. Director: Ingmar Berg
man. Intérpretes: Max Von Sydow, Liv 
U liman e Bibi Anderson. 

Salomón e 
a Raiña de Saba 
Mércores 7, en Telecinema da TVG. 
Dirixida en 1959 por King Vidor. Intér
pretes: Yul Brinner, George Sanders, 
Gina Lollobrigida e Marisa Pavan. Re
crea a apaixoada história de amor que 
entre Salomón e a Raiña de Saba. 

Salomé 
Xoves 8, en Gran Cinema da TVG. 
Willian Dieterie dirixe o filme en 
1953, no que reinterpreta a verdade 
histórica con grande liberdade, pero 
oferece as interpretacións de Rita Hay
worth e Charles Laughton. • 

sica de Korosi 
Dansas para 
formar un di
vertido espectá
culo músico-te
atral. Entradas 
á venda no pró
p ri o Café Li
ceum (Ramón 
Gonzalez 16 . 
Porriño. (986) 
33 00 22) ou no 
pub Dublin 
(Martin Codax 
11. Vigo). t 

axenda 
Exposicións 

Alicia Solla 
Até 5 de Abril. Pintura na 
Sá de Arte Caixavigo. 

Machados 
O profesor da E scala de 
Canteiros de Poio, Francis
co Pazos , amosa as suas 
com posicións en pedra, 
machados, na Galería Sar
gadelos de Santiago. 

Tino Grandío 
A Conselleria da Cultura, 
organiza a monstra antoló
xica sobre o pintor galega 
Tino Grandío (1924-1977), 
que reconstrue a sua tra:xec
tória plástica através de 80 
obras. Acollida no Museo 
do Pobo Galega en Santia
go durante todo Abril. 

Mes do Cine 
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Made in Tintin 
A monstra de Harry Swerts 
sobor do Tintin, na Aula de 
Cultura de Caixa Galicia en 
Santiago. 

Homenaxe 
a Santiago 
Até 30 de Abril, de 10 a 14 
e de 16 a 20 h. (Domingos 
pechado), no Museo do Po
bo Galego en Santiago. 
Dez pintores españois ex
poñen os seus traballos rea
lizados con motivo do Ano 
San~ ~ 

Fíxeno 
para me divertir 
lntennón, fundación para o 
terceiro mundo, organ iza 
esta monstra de xoguetes 
feitos por nenos africanos. 
Pódese ver, até 21 de Abril, 
na Casa das Artes de Vigo. O Café da Fala (R/lrmandi

ños, esquina Martin Codax. 
Vigo ), organiza unha 
monstra encol do cine ao 
longo do mes de Abril no 
próprio café. 

Manuel Pizcueta expón na Galeria Sargadelos de Vigo. 

África máis cerca 
Un resumo das particulari
dades máis salientábeis do 
continente Africano, na Ca
sa das Artes de Vigo. Orga
niza Intermón. 

Manuel Pizcueta 
Debuxos na busca de co
rrespondéncias e antíteses. 
Na Galeria Sargadelos de 
Vigo até 24 de Abril. 

Minusválidos 
Esther Martínez Ansemil, 
amosa o esforzo dos depor
tistas paralímpicos nas suas 
fotografías . Até 20 de Abril 
no Café Bar Pepa Loba da 
Santiago. 

Máscaras da 
Opera de Pekín 
Papave n tos E ducación 
A mbien tal organiza a 
monstra, única na Galiza, 
de máscaras da Opera de 
Pekin feí tas en papel de 
arroz, exernplo de harmo
nía entre a cultura popular 
dun povo e o meio am 
biente por estaren feítas a 
partir de materiais de des
fei ta como a casca de 
arroz. Exposta na Casa da 
Cultura de Chantada, até 
20 de Abril. 

Gonzalo Arauxo 
A obra pictórica de Gonza
lo Arauxo, na Casa da Cul
tura de Vigo. 

Obxectos 
imposibeis 
Jacques Carelman é o re
copilador desta chea de ob
xectos imposíbeis que van 
desde unha bañeira con 
porta até unha monxa con 
intermitentes . Pódese ver 
Casa da Parra en Santiago. 

Mon Vasco 
Escultura no local da Fun
dación Caixa Galicia na 
Coruña. 

Salve Iacobe 
Gall~ti~ 
As diversas culturas do Ca
miño de Santiago no Kios
ko Alfonso da Coruña. 

Luis Sánchez
Tembleque 
Acrílicos e Óleos no Pazo 
municipal da Coruña. 

Leonardo 
Abelenda 
Pinturas na sá da Asocia
ción de Artístas da Coruña. 

Pintores 
do Magreb 
Até 5 de Maio, de 12 a 19 
h. de Martes a Domingo no 
Auditório de Galicia en 

Páxinas coordenadas por 

IAGO LUCA 

Santiago. Un achegamento 
as tendéncias pictóricas 
máis fortes da Alxéria, Ma
rrocos e Túnez. 

Lois Corvera 
Pinturas na galería Abe! 
Lepina de Vigo. 

Carlos Uribazo 
Pintura na Casa da Xuven
tude de Ourense. 

A orixe 
da moeda 
O Edificio Arquivo de Be
tanzos, alberga a monstra 
explicativa da orixe da mo
eda e do selo. 

Xaime Pacheco 
Amosa as suas fotografias 
no Mosteiro de Poio. 

Manuel Cores 
Expón a sua obra na sá do 
BBVen Vigo. 

Colectiva 
Os traballos dos presos da 
cadea de Bonxe na sá do 
Banco Gallego en Lugo. 

O Camiño 
de Santiago 
Monstra sobor da xeogra
fia e a paisaxe do Camiño 
de Santiago no Centro Co
mercial Catro Camiños da 
Coruña. 

F otopinturas 
O traballo de Carlos Tron-

Cme 
Ciclo Manuel 
Mur Oti 
O Centro Galego das Artes 
da Imaxe, segue co seu ci
clo adicado ao director ga
le go Manuel Mur Oti. Os 
pases son en versión orixi
nal en xastellano, ás 20, 15 
h., na sá do CGAI (r/Durán 
Loriga 1 O, b.aixo. A Coru
ña) e a entrada custa 150 
pta. Día 2 de Abril, pro
xectan: A Ferro morre 
(1961), policíaca. 

Cine 
e meios 
de comunicación 
Iste ciclo organizado polo 
CGAI comprende, entre 
outras, a película Salvador, 

coso, na Casa das Artes de 
Vigo até 30 de Abril. 

Conservar 
a memória 
Escolleita de documentos 
históricos acollida no Ar-
quivo do Reino de Galiza 
(A Coruña). 

Galegos as mans 
de América 
Fotografia no Teatro Muni
cipal as T orres de Sta. 
Cruz de Oleiros. 

Antonio Mir 
Oleos sobre metal na nova 
sá Caixavigo, até 5 de 
Abril, de 19 a 22 h. (de 12 
a 14 h. festivos). 

Francisco Latorre 
Acrílicos e óleos na sá da 
Delegación Provincial de 
Cultura de Pontevedra. 

Colectiva 
Doroteo Arnais, Xurxo Go
mez-Chao e Pedro Muiño, 
expoñen os seus traballos 
en relación co encallamen
to do Mar Exeo na Coruña, 
na Casa do Concello de 
Cerdeda. 

Retratos de 
Galiza en I + D 
Monstra fotográfica de Ma
nuel Pérez Rúa na Casa da 
Cultura do Barco. 

X. Fernández 
Crespo 
Escultura na Casa do Con
cello de Malpica. 

Manuel Mur Otl 

USA (1961). Director: Oli
ver Stone. Conta no repar
to con James Woods, Mi
chael Murphy, James Be
lushi, John Savage, Elpidia 
Carrillo e Tony Plana. O 

Daniel 
Vázquez Díaz 
Até o 7 de Abril, de 19 a 22 
h. (de 12 a 14 h. festivos), 
no Centro Cultural Caixa
vigo, monstra antolóxica do 
pintor andaluz Váquez Dí
az (1882-1969), composta 
por 44 óleos e 23 debuxos 
nos que resalta a sua faceta 
retratística. 

Roberto 
González 
A Dirección Xeral de Cul-
tura e a Conselleria de Cu l-
tura organizan a monstra 
sobor Roberto González del 
Blanco, acollida no Museo .. 
de Pontevedra. 

Santiago 
· e América 

Até 31 de Maio, no Mosté
rio de San Martiño Pinário 
en Compostela. A monstra, 
organizada pola Conselleria 
de Cultura, revela a irnpor
táncia do culto ao Apóstolo 
Santiago en América. 

Galícia 
e América 
Cinco séculos de relación 
entre dous povos, na Casa 
da Cultura de Baiona. 

Ven tos 
de Acapulco 
Síntese das relacións entre 
América e Oriente através 
dos séculas, acollida na 
Aula de Cultura de Caixa 
Ourense. t 

filme está inspirado na his
tória real do periodista nor
teameriacán Richard Boyle, 
e a sua estáncia no Salva
dor, durante o mandato de 
Jimmy Carter. • 
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De axente exemplar a tolo 

As tribulacións dun policia galego 
en Barcelona 

(.B. LAXE 

D uas ideas bulen costantemente 
no seu caletre: "son un bon poli

cia" e "non estou tolo". Para demostrar 
o primeiro ensina certificados dos seus 
compañeiros, afirma que el "entrou por 
vocación na policia", despois de pasar 
pola Académia de Santander, e conta, 
sen parar, accións realizadas estando 
tora de servizo e mesmo como pediu 
traballar tendo unha man escaiolada. 
Para dar fe do segundo ten certificados 
de compañeiros policias, do crego, de 
viciños, de amigos e até 
de personalidades que o 
coñeceron. 

Peroos certificados médi
cos de Prácido Gómez 
Taboada dinoutras cau
sas: "neurose de carácter, 
crónica e irreversíbel" ou 
"reaccións paranoides en 
personalidade inestábel", 
segundo sexa o subscrito 
polos médicos militares ou 
civis. O último ditame afir
ma que estas enfermida
des xa existian antes de 
entrar na policia, polo que 
Prácido Gómez foi xubila
do por "incapacidade psí
quica" cunha paga de 125 
~il pesetas mensuais. Pe
ro el quer seguir a ser poli
cia. 

"A vocación" foi o que le
vou a este coruñés a fa- · 
cerse policia, despois de 
ser militante do grupo ul
tradi reiti sta Guardia de 
Franco. En 1982, recén 
saído da académia danlle 
o primeiro destino na 111 
Compañia da 43 Bandeira 
de Barcelona. Os primei
ros meses pasan sen pro
blemas, máis todo come
za a cambiar cando se dá 
conta do que pasa ali: 
Falta de profisionalidade, 
xa que a maioria entrou 
por carecer doutro traballo 
seguro; enchufismo; anti
compañeirismo; vixiláncia 
particular de lugares de alterne e discote
cas; escorta de personalidades, tráfico 
de drogas; negócios particulares do capi
tán ... ". Aquilo non se semellaba nada á 
policia que soñara Prácido: "servizo, 
compañeirismo e disciplina". 

Un capitán tolo 

Para Prácido a culpa da sua sorte e de to
do o que ali pasaba tena o daquela capitán 
da sua compañia, Antonio Morales Martín, 
ao que caracteriza como "persoa moi agre
siva que fachendeaba constantemente de 
terlles feito a vida imposíbel a moitos poli
cias e insultábame afirmando que me ia fa
cer a vida imposíbel e que ia acabar mal". 

Por aqueles dias un policia, Navero, aca
bou pedindo a baixa do corpo. O mesmo 
fixo Bermúdez, por presións do capitán, 
suicidouse nun tiro na cabeza aos poucos 

dias. Prácido Domínguez tamén pediu o 
traslado á Comisaria de Poble Nou "cando 
vin o que sucedia". Pero colleu as vaca
cións de Semana Santa e na Coruña tivo 
rotura de escafoides xogando un partido 
de futbol. Decretaron a sua baixa temporal 

de dous meses. Durante este tempo sucé
dense diversos incidentes: "unha liorta 
dun bar cun chorizo que me provocou in
ducido por outros policias da bando do 
Chino que traficaban con droga; 14 dias 
de prevención por pedirlle a documenta
ción a unha persoa que estaba merodean
do a compañia, liándose comigo ao sentir
se ofendido; estando en prevención fun 
agredido por outro policia borracho e o 
capitán vóltame arrestar outros 14 di as ... " 

En Abril de 1983 despois doutra liorta no 
Bar Manolo, ao darlle parte ao capitán es
te afirma que o vai internar nun psiquiátri

co. Segue durante sete 
dias facendo servizo (por
tando as armas) até que 
no Hospital Militar deci
den ingresalo no psiquiá
trico "sen facerme nen
gun recoñecimento, ainda 
que digan o contrário. Es
te é o método que se
guen nestes carpos para 
sacar de circulación aos 
disidentes e lavar a cara 
dos que cometen delitos, 
retirándoos co 200 por 
cent o do soldo". 

Despois de un ano de bai
xa temporal, pasa unha re
visión dun Tribunal Militar 
Médico en Barcelona 
"abrigándome a ir volunta
riamente ao psiquiátrico de 
Madrid para ser dado de 
baixa total por enfermida
de". Aos 25 dias de están
cia declárano "non útil pa
ra o servizo activo", reco
ñecendo que a enfermida
de tora contraída en acto 
de servizo. En 1987 rece
be un escrito no que lle din 
que ao non ter 9 anos de 
servizo ao Estado queda 
sen a paga ordinária. En 
1990 volta a ser chamado 
a recoñecimento "querén
dome dar de alta a psicó
loga Victoria Alegría". Pe
ro un ano antes, por pro
blemas na vivenda, tivo un 
altercado cos viciños sen
da apuñalado e mallada a 
sua muller, apresentando 

denúncias contra outros policias. Foi o seu 
fin nas FOP, ainda que siga preiteando por 
voltar ao servizo activo. Da anterior etapa 
ten metido no corpo un ódio aos españois, 
"dos que non se pode un fiar, son todos 
uns falsos". Arquipélago Gulag.+ 
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TRES EN RAIA 

De memorias 
e andrómenas 
•CARLOS MELLA 

~ 

A s veces os países non teñen 
memoria o cal non é nada 

bó. Cóntanlle unha e outra vez a mes
ma andrómena e, como non teñen 
memoria seguen a comulgar con ro
das de muíño. Certo que unhas veces 
o oficiante ven revestido coa casula 
progresista e, outras veces, coa casu
la conservadora, pero a andrómena é 
sempre a mesma. 

Este país noso semella que pertence 
á cofradía dos desmemoriados e con
vén lembrarlle que se aveciñan tem
pos en que os predicadores van pro
meter montes e mareas. E que, pare
ce ser, teñen máis aprecio ós predica
dores que veñen de fóra, os que ofre
cen o monte máis alto e a morea máis 
grande. E non é de extrañar; os predi
cadores enxebres só poden talar de 
dignidade cívica ou liberdade política, 
xa que non teñen nin montes que 
mostrar nin mareas que ofertar . Os 
outros si, e como xa están chegando 
os tempos das promesas, convén fa
cer memoria. 

¿Lembran vostedes daquelo da 
OTAN non? ¿Lembran de que a inver
sión pública ía ser o motor da econo
mía? ¿Lembran de que non podia ha
ber un home sin traballo? ¿Lembran 
de que a ética era un valor sobrancei
ro? ¿Lembran de que as diputacións 
eran covas de caciques? ¿Lembran 
de que os pobos tiñan dereito a reali
zarse e autodeterminarse? ¿Lembran 
que ó país non o ía coñecer nin a nai 
que o pariu? Pois pasou o que pasou 
e ainda así hai quen non está conten
to e pide "más de lo mismo". 

¿Lémbranse do Mastrique, aquel cor
piño económico, que cunha conver
xéncia de nada, nos ía converter en 
europeos riquísimos? Pois agora, 
afundido o pendello progresista, aso
man a orella os de sempre coa mon
taña ·do libre mercado e a morea do 
recambio. Lembrade que os predica
dores son diferentes pero a andróme
na é a mesma. 

Lembrade tamén que lonxe de toda 
faramalla oratoria algúns predicadores 
enxebres din cousas, quizais non moi 
ben ditas, en galego, mesmo a trompi
callos, que soan ben. Son andróme
nas diferentes.+ 

VOLVER AO REGO 

A absolución de Ricardo Saenz 
de Ynestrillas da acusación de 

asesinato do deputado Muguruza con
trasta cos rigores que están a padecer 
os insubmisos cuxo único delito é ca
recer de todo interese por aprender a 
manexar armas. Vários mozos poden 
pasar catro anos no cárcere mentres 
Ynestrillas toma copas de bourbon nun 
establecimento da rua de Serrano. 

As probas contra Ynestrillas eran con
tundentes. O xuiz discrepante da sen
téncia, o galego Ventura P. Mariño, 
asegurou que el lle teria aplicado unha 
pena de 180 anos de cárcere. A xusti
za española que libera a gardas civis 
condeados por torturas -hai tamén un 
caso recente- demostra que aplica 
duas ben diferentes varas de medir. + 




