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Fraga paralisa a construción do grupo lácteo galega por ser unha política 

nacionalista de esquerdas 

O conto da leiteira 
O Governo central non é quen de aplicar as cuotas lácteas pala oposición dos labregos que se manifestaron outravolta o dia 

que pechaba o derradeiro prazo para comezar a sua aplicación. A Xunta decidiu desbotar a construción dun grupo lácteo 
galega, presionado Fraga lribarne por alguns dos seus conselleiros que calificaron o proxecto como política do nacionalismo de 
esquerdas. Enteirados os franceses da Unión Leiteira Normanda decidiron realizar unha nova regulación de emprego en Larsa. 

A asisténcia 
á manifestación 
do 2 de Abril 
amosa o grande 
descontento 
social 

Os apenas catro mil manifes
tantes en Madrid, as reducidas 
concentracións en cidades co
mo Maastricht ou Estrasburgo, 
contrastaron cos entre 15 e 20 
mil manifestantes que perco
rreron as ruas de Vigo na xor
nada de mobilización europea 
do 2 de Abril, unha data que 
coincidia co primeiro aniversá
rio da folga xeral galega. Outra 
volta foron pedidas medidas di
namizadoras da economía. 

(Páx. 7) 

Cuba: a perla 
do caribe e o 
grao de millo 

As eleicións do 24 de Febreiro 
a deputados da Asemblea na
cional marcan unha etapa im
portante no decurso da Revo
lución (1959-1993). Os meios 
de comunicación ocidentais 
ocultaron e/ou mistificaron es
te feíto. No interior de Cuba 
non ocorreu asi. É de leitura 
habitual o libro de Fidel, Un 
grano de maíz, froito da entre
vista realizada a Fidel polo ex 
ministro sandinista e escritor 
Tomás Borge. Nese libro hai 
toda unha exposición destina
da a xustificar o proxecto re
volucionário. (Páx. 1 O e 11) 

ANXO IGLESIAS 

Xesus Díaz 
(CCOO): 
'Fraga e Ramilo 
están 
vendidos ás 
multinacionais' 

"A vangarda deste país somos 
os traballadores e os sindicatos", 
sinala Xesús Diaz, secretário xe
ral das CCOO de Galiza, e pon 
como exemplo a recent~ mobili
zación do 2 de Abril. Culpa ao 
governo central, máis que á CE, 
da discriminación que está a so
frir Galiza, e a Fraga de seguir 
as consignas das multinacionais. 
Pero bota de menos tamén unha 
esquerda que rentabilice eleito
ralmente as grandes mobiliza
cións. (Páx. 14 e 15) 



O presidente dos empresários galegas e o da Federación de lndústrias 
Lácteas chamados a Compostela para xustificar a decisión de Fraga 

A Xunta aparca a constitución do 
grupo lácteo galega 

A. EIRÉ - X.C. GARRIDO - X. CASTRO 

O xa famoso grupo lácteo galego, peza clave no remédio dos males do naso agro, vai quedar convertido nunha 
simples oficina con tres funcionários. Fraga lribarne cedeu á presión dos conselleiros Xoán Fernández e Xosé 
António Orza, que calificaron a iniciativa como un ha política do "nacionalismo de esquerdas". Para xustificar a 

medida o presidente chamou á patronal galega e á láctea para que descalificaran o proxecto. 

O PP está dividido pola criación do grupo lácteo, pero Fraga impón o seu critério. 

A Xunta celebraba un mini-con
sello mentres Fraga lribarne se 
atopaba de viaxe. Os consellei
ros estaban encerellados nunha 
discusión na que Xoán Fernán
dez, Xosé António Orza e To
más Pérez Vidal eran os máis 
incomodados. Falaban do grupo 
lácteo galego. Nun momento 
dado o Conselleiro de Agricultu
ra deu un forte cachete na mesa 
e saiu da reunión ameazando 
coa dimisión. O seu alporiza
mento viña dado pola negativa 
dos conselleiros económicos a 
pór en marcha o tantas veces 
prometido grupo lácteo. 

Pérez Vidal reconsiderou a sua 
decisión de dimitir pero Fraga 
lribarne, á volta da viaxe, tomou 
a decisión: non haberá grupo 
lácteo galega. As razóns esgri-

midas ante o Presidente por Xo
sé António Orza e Xoán Fernán
dez puderon máis que as de Pé
rez Vidal, timidamente apoiado 
por Romay Beccaria. Os primei
ros argumentaron como razón 
de peso que "construir un grupo 
lácteo galega é facer a política 
de "nacionalistas de esquerda e 
darlle unha nova vitória ao Blo
que. O que hai que facer é 
apoiar as empresas rendíbeis". 
Fraga entendeu estas razóns. 

Un destacado militante do Parti
do Popular comentaba non com
prender a postura destes dous 
conselleiros. "Xoán Fernández, 
por exemplo, está a levar no mar 
idéntica política que Pérez Vidal 
pretende levar no agro, conce
dendo créditos e tratando de unir 
aes. empresários dos estaleiros. 

Non se entende porque vale pa
ra un sector e para outro non". 
Mostrábase tamén sorprendido 
pela postura de Orza, "que si 
apoiaba a construción do grupo 
lácteo con Lactária Española e 
os asturianos". 

O grupo lácteo vai 
quedarse nun 
despacho con 
ordenador e tres 
funcionários. 

No mesmo PP fálase da amista
da de Xoán Fernández cos pro
pietários de Lagasa, Marchal e 
Arnoia, empresa que recibiu en 
duas ocasión 600 millóns de pe
setas para construir o proxecto 
chamado "Meira de Oro" na lo
calidad e fonmiñá que leva o 
mesmo nome. Pasaron xa dous 
anos e non hai tal traza de fac
toría. E tamén comentan as re
lacións de Orza co consulting 
que realizou a auditoria para a 
compra de Lactária. 

"Seguramente non son máis que 
coincidéncias que non influen pa
ra nada na sua decisión política", 
afirma un dirixente do PP con 
fortes intereses no agro, "porque 
a min o que máis me preocupa é 
esa tendéncia a dar ao campo 
galega por morto en aras da mo-

A. IGLESIAS 

dernidade", segue a dicer. "Pero 
ese non é un problema só do 
PP, no PSOE pénsase o mesmo, 
ainda que agora xogan a renda
bilizar o descontento dos labre
gos. E non só neses dous parti
dos. Qué me dis de Unidade Ga
lega? Hai xente dese partido que 
asesora a Orza, que, como sa
bes, non milita no PP". 

Fraga chama 
á Fenil e a Ramilo 

Despois da tensa reunión cele
brada en Xaneiro, comezaron a 
moverse os fios dentro do PP, 
uns a pral do grupo lácteo e cu
tres en contra. A favor da sua 
constitución estaba Pérez Vidal, 
que sen ese proxecto -non teria 

. - '\, 

(Pasa á páxlna segulnte) 
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(Ven de páx. anterior) 
nengun símbolo eleitoral que er
guer, despois de que Romay 
acabase cos incéndios, e o gru
po de Lugo, co concelleiro Gar
cía Díaz á cabeza, un cacharris
ta do que se ten falado en nu
merosas ocasións como candi
dato á Consellaria de Agricultu
ra. A campaña en contra realí
zana principalmente Orza e Xo
án Fernández, apoiados polos 
denominados "sectores capitali
nos", que reclaman máis inves
timentos para as cidades. 

A fins de Febreiro, concreta
mente o 28, tiña que estar toma
da a decisión sobre a constitu
ción do grupo lácteo e Fraga de
cídese por adiar o proxecto. A 
decisión é coñecida palas princi
pai s cooperativas e chega ao 
Sindicato Labrego Galego que 
fai pública a notícia a fins de 
Marzo nunha rolda de prensa. 

Desde entón as notícias sucé
dense vertixinosamente. Para o 
29 de Marzo está convocada 
unha reunión dos sindicatos cos 
tres conselleiros económicos. A 
entrevista non se celebra, con
vocándose para dous dias des
pois. Nesta xuntanza xa se ar
gumenta que é imposíbel a 
constitución dun gran grupo lác
teo ga/ego e fálase dun mini
grupo, no que estarían Leyma, 
as cooperativas e "alguns máis". 

O próprio Mércores 31 de Mar
zo, Fraga lribarne pretende des
carregarse da responsabilidade 
política e chama a Compostela 
á Federación Nacional de Indus
trias Lácteas (Feni~. O seu se
cretário, Miguel Angel Vázquez 
de Prada, despois de entrevis
tarse co Presidente do governo 
autonómico afirma que a consti
tución dun grupo lácteo galego 
no que participe a Xunta é "un
ha medida intervencionista e ilí
cita, por canto se utilizan fondos 
públicos para competir con em
presas privadas, podando desa
tar unha guerra en todo o esta
do", segundo a patronal. 

De aplicarse as cuotas previstas, a Galiza terá que Importar lelte. A. IGLESIAS 

Do grupo lácteo 
a un ordenador e 
tres funcionários 

go con Lactária, outravolta con 
Larsa (Pérez Vidal), queda non 
simples despacho. 

Pérez Vidal non quer dar por 
perdida a batalla e, ainda que 

recoñece que o grupo lácteo te
rá que facerse sen Larsa, afirma 
que a Xunta pensa cumprir a 
promesa. Comeza a talarse dun 
mini-grupo. Esta idea tamén se
m ella que decae e comeza a 
venderse outra: a do Instituto 

Lácteo Galego. Este novo orga
nismo, como sucedáneo do gru
po lácteo, teria xa sé buscada. 
lnstalaríase na rua do Hórreo e 
contaría con tres funcionários e 
uns ordenadores. O gran grupo, 
primeiro con Larsa (Romay), lo-

No PP de Lugo tampouco que
ren abandonar a construción do 
grupo lácteo e, ademais, recla
man para esta cidade a sé do 
Instituto Lácteo Galego, come
zando outra vez a puxa dentro 
do PP. 

Fraga xa ten a coartada que 
pretende para cargarse publica
mente o grupo lácteo, obviando 
que na totalidade dos paises e 
autonomías os fondos públicos 
están axudando ás empresas 
lácteas e aos agricultores. Para 
apoiar máis ai nda se cabe a 
postura anti grupo lácteo, Fraga 
pédelle ao presidente da patro
nal galega, António Ramilo, que 
se desprace a Compostela e 
descalifique a iniciativa. Dalle 
pola vara que quer Ramilo e es
te despáchase a gosto contra 
da posíbel constitución dun gru
po lácteo. Fraga ten asi en quen 
escudarse e quen apoie os seus 
argumentos de "ilegalidade". 

Os cartas públicos como hipoteca 
O diñeiro público na vez de aguilloar, relanzar, 
potenciar sectores en crise está a servir como un 
elemento para adurmiñar, mercando siléncios, 
impulsando estratéxias equivocadas e estructuras 
inoperantes. Instauraron unha política de suvencións
compra vontades. Se no eido da cultura pode ter 
repercusións gravísimas a longo prazo, amortallando 
calquer manifestación que circule fara dos carreiros 
marcados polo poder, no sector agrário está a servir 
para percurar unha agonía silenciosa, sen as 
consabidas convulsións sociais. 

Asi hai que entender a calada complicidade dos 
dirixentes das cooperativas, das empresas e mesmo 
de partidos políticos que se din na oposición, como o 
PSOE, sabedores de que a posibilidade de formar un 

· grupo lácteo galega foi desbotada polo próprio Fraga 

lribarne, convencido polos conselleiros Xan Fernández 
e Xosé António Orza de que esta medida era "facer 
nacionalismo de esquerdas", ainda que Pérez Vidal 
queira seguir intentándoo. 

Os dirixentes das coperativas COLAGA e AGACA non 
só non defenden os intereses do sector, senón que tan 
sequer informan aos seus asociados e á opinión 
pública en xeral, contentándose coas migallas das 
subvencións para seguir a soñar cun proxecto 
descartado. Cumpren así o seu verdadeiro cometido, 
aquel para o que foron criadas e apoiadas polos 
poderes políticos: facer de amortecedores sociais e 
impedir o avance do sindicalismo. 

Relanzaron a unión de cooperativas para 
contrapoñerlla a un sindicalismo a cada máis 

Paralelamente, tanto na Coope
rativa Láctea Galega (Colaga) 

(Pasa á páx. seguinte) 

Os dirixentes das 
cooperativas 
furtáronlle aos 
asociados 
información 
mentres seguen a 
gastar nos cartas. 

asentado e reivindicador e que recolle o froito das 
loitas, ainda que sexa con anos de retraso, como 
ocorreu coa Cuota Empresarial. Un sindicalismo non 
pactista e motor de cámbios sociais que, ademáis, 
como voltou a demostrar o 1 de Abil, ten unha 
capacidade mobilizadora sen parangón. O 
sindicalismo agrário, representado basicamente polo 
Sindicato Labrego Galego, é o maior nemigo daqueles 
que apostaron polo desmantelamento agrário, por 
vender os intereses galegos aos franceses, por 
acabar cun país como tal, esgrimindo bandeiras de 
modernidade e rendabilidade. "Non é cuestión de ser 
nacionalistas ou españois, senón de defender os 
nasos intereses en conxunto", en palabras do 
concelleiro do PP lugués, García Díaz, que ten soado 
para Conselleiro de Agricultura.+ 

A NOSA '!'ERRA 



(Ven de páxina anterior) 
como na Asociación de Coope
rativas Galegas (Agaca), come
zan tamén as liortas, pois acu
san a alguns dirixente de furtar
lles á maioria o coñecimento 
das decisións da Xunta, custio
nándose ás própias cooperati
vas que nasceron, precisamen
te para agrupar ás distintas enti
dades e poñer a andar o grupo 
lácteo. Hai cooperativas que se 
queixan de ter "máis de dous 
millóns gastados neste tempo 
para nada", acusando aos diri
xentes de "estar ao servício da 
Xunta desvirtuando o motivo 
fundacional a cámbio do finan
ciamento das próprias asocia
cións de cooperativas", en pala
bras do Presidente dunha orga
nización do Sul de Lugo. 

Un exemplo da crise das coope
rativas é a Xallas, de Santa 
Comba, vendida a Besnier. O 
contrato, segundo recoñeceria o 
próprio conselleiro Pérez Vidal 
nunha reunión cos sindicatos, é 
tan leonino que a zona queda, 
por dez anos, totalmente nas 
mans dos franceses. Un exem
plo desta dependéncia é que 
nese prazo de tempo non poden 
constituir outra cooperativa. 

Novo regulamento 
de persoal en Larsa 

Coincidindo coa decisión tomada 
por Fraga de suspender a consti
tución do grupo lácteo, Larsa, 
que estaba agardando pota Xun
ta para pasar a formar parte do 
grupo, decide apresentar unha 
nova regulación de plantilla, esta 
vez de 90 traballadores. 

Larsa xustifica a proposta no pe
riodo crítico que atravesa a em
presa "derivado das especiais 
circunstáncias do mercado, en 
franca degradación nos últimos 
meses, da integración na CE, 

das estructuras obsoletas da em
presa e da coxuntura de crise". 
Esta situación seria a que lle le
vou noen 1992 a perder máis de 
mil millóns de pesetas. 

Co despido de 90 traballadores 
dos centros de Vilagarcia e Vigo, 
pretenden que as perdas para 
1993 sexan inferiores a 500 mi
llóns de pesetas e conseguir un 
resultado equilibrado en 1994. 

Pero os sindicatos non conside
ran que a empresa teña razóns 
sérias para realizar un novo re
gulamento de persoal, afirmando 
que para inflar os déficis do exer
cício pasado proveeron na conta 
de resultadosgas-
tos polos despi-
dos, polo que ha-
beria que restar-
lle ás perdas per-

cando se fixo cargo de Larsa, 
crendo que non hai razóns sé
rias para a suposta crise e que 
o único que ocorre é que teñen 
dificuldades a nível da central 
francesa, con moitos exceden
tes. O que estaria intentando a 
ULN seria, copado xa o merca
do galego e introducidos os 
seus productos, darlle saida 
agora aos excedentes de Frán
cia, sobretodo através das gran

d es superfícies 
comerciais. Esta 
percepción esta
ria avalada polo 
abandono que 
está a facer Lar
sa da sua tradi
cional liña de 
productos (que 
compitirian cos 
de ULN) para 
centrarse case 
exclusivamente 
no leite fresco, 
ainda que no seu 

informe de xestión se afirme 
que a médio prazo o producto 
principal será o queixo. 

Mentres isto ocorre os empresá
rios lácteos, que xa foron os cau
santes da caida de Larsa co 
acordo de Guísamo que boicote
ou a esta empresa, arremeten 
agora contra o grupo lácteo gale
ga, que, supostamente, lesiona
ria os seus intereses mentres se 
cruzan de brazos ante os grupos 
franceses que se están a facer 
con todo o mercado. A Xunta, 
pola sua banda, non só fai valer 
o seu 12 por cento de accións en 
Larsa, senón que óbvia un estu
do sobre o sector lácteo encarre-

gado a Artur An
dersen no que se 
afirma que na Ga
l iza "existe unha 
base económica, 

-to de 500 millóns 
de pesetas. 

Larsa inflou 

comercial e técni
ca, para construir 
un gran grupo 
lácteo". Xoán Fer
nández opónse a 
que no agro se le
ve idéntica políti
ca que a realiza
da por el cos es
taleiros. • 

Tamén acusan á 
Unión Leiteira 
Normanda (ac
cionista maioritá
ria) de incumprir 
os acordos que 
firmou coa Xunta 

: as perdas do ano 
1 

¡pasado cos 
¡gastos dos 
l despidos. 

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

O 1 de Abril os labregos voltaron a dlcer non ás cuotas do lelte que o governo alnda non fol quen de aplicar. A. IGLESIAS 

Os Planos do Ministério levan fracasado várias veces 

A cuota láctea non chega para 
abastecer o mercado interno 
A partir do 1 de Abril o 
Ministério 
contabilizaralle a cada 
gandeiro a sua 
produción leiteira para 
imporlle unha sanción 
por cada quilo que 
supere a sua cuota ao 
remate da campaña. 
O reiterado fracaso 
desde hai seis anos 
nesta porfia da 
administración pola 
forte oposición dos 
ganadeiros, réstalle 
credibilidade a esta 
ameaza. 

A aplicación de cuotas supo
ria que a Galiza, co 50% dos 
produtores, non teria direito 
nen a un cuarto da produción 
do Estado español. Que a sua 
cuota média por produtor se
ria dez veces inferior á média 
dos outros países comunitá
rios cos que se ve abrigada a 
competir. E que a renda por 
explotación (483.306) fose a 
quinta parte da média da CE 
(2.467.441) e a metade da es
pañola (1.523.257), a produ
ción non permitiria abastecer 
o mercado interno abrigando 
á importación de leite doutros 
estados. 

O sen sentido desta medida é 
a razón da forza da grande 
oposición que está a ter a apli-

cación de cuotas láctes. Can
do chegaron a primeiros deste 
ano as cartas asignando as 
cantidades de referéncia para 
a campaña que remataba o 30 
de Marzo, foi tal o número de 
reclamacións que a adminis
tración veuse abrigada a sus
pender a aplicación; cando nas 
cartas , e nas Ordes ministe
riais, se fixaba como data para 
comezo de cobrar a super-taxa 
o 1 de Abril. 

A impopularidade desta medi
da, unida ao caos administrati
vo que provoca ter que pasar 
unha realidade tan ampla e 
complexa como a da produ
ción leiteira, polos estreitos re
quisitos da lexislación, leva a 
que unha e outra vez o Minis
tério saia derrotado no seu in
tento de estabelecer "licéncias 
para producir". Por unha ban
da, miles de ganadeiros care
cen de cuota debido a que es
ta se estabeleceu en base ás 
declaracións feitas polas in
dústrias, senda en moitos ca
sos os recolledores os que fi
guran de alta nas indústrias. 
Por outro lado, miles de pro
dutores efectuaron reclama
cións á cuota láctea do 85 que 
non foron contestadas, (en 
Outubro do ano pasado, des
pois de cinco anos requeríron
lle documentación a este afei
to). A estas hai que engadir os 
milleiros de reclamacións do 
presente ano. 

Pero quizá o obstáculo máis 
grande que teñen á hora da 
aplicación de cuotas é a impo
sibilidade de facerlle entender 
aos labregos que esta medida 
os benefícia; pois o feito de a 

administración non pór cuotas 
ás importacións, nen límites á 
baixa de prezos, fai difícil com
prender u nha intervención tan 
decidida en pór ta><a á produ
ción sob o argumento dos ex
cedentes a ganadeiros que te
ñen nun 57% menos de cinco 
vacas por explotación. 

A manifestación 
do SLG rachou 
a imaxe de rendición 

A Manifestación do SLG o 
mesmo 1 de Abril conseguiu 
romper a imaxe de resignación 
diante das cuotas que se pre
tendía imprimir desde os meios 
de comunicación públicos. A 
presenza de 5.000 labregos na 
praza da Quintana deu aval a 
unha organización á que se 
quer apresentar como solitária 
na oposición as cuotas. Ade
mais a manifestación contou 
coa presenza dos deputados 
de Unidade Galega e BNG 
dándolle respaldo político ás 
reivindicacións agrárias. Un
has reivindicacións que expre
sou Lídia Serna, portavoz do 
S.L.G. nunha intervención na 
que precisou a problemática 
actual do sector (cuotas, grupo 
lácteo, prezos, etc ... ) denun
ciando a pasividade, cando 
non a actuación anti-labrega 
das duas administracións. Re
matou o acto Emílio López, di
rixente do mesmo sindicato, 
cunha oferenda ao cabalo 
branco do Apóstolo (por iso de 
que proviña do sector agrário) 
na que lle agoirou ás cuotas 
do leite o mesmo futuro que ti
vo a Cuota Empresarial, quer 
dicer, a sua abolición.• 

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



NESTA SEMANA Nº564-7~E~~~~~1: 5 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~111m11111111111~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

INCÉNDIOSFORESTAIS 

Galiza canta cos mellares meios na loita contra o lume 

Reduciuse a superficie queimada 
pero non o número de incéndios 
• HORÁCIO VIXANDE 

A Consellaria de 
Agricultura mantén un 
total hermetismo sobre a 
información referida aos 
incéndios forestais na 
Galiza, unicamente dá 
cifras de hectáreas 
queimadas, pero non do 
número de lumes, que 
non diminuiron. Os meios 
da loita anti-lume 
aumentaron 
considerabelmente, daí a 
rebaixa na superfície 
ardida. Ao hermetismo da 
administración xúntase a 
política laboral 
desenvolvida, da que os 
sindicatos están a 
elaborar un informe que 
denúncia numerosas 
irregularidades. 

O Plano Forestal pretendía a co
marcalización da Consellaria de 
Agricultura, pero esta só se pro
duciu na estrutura anti-lumes. A 
dotación dos seus dirixentes 
non foi axeitada por canto moi
tos deles son interinos e só o 
1 % son galegas. lsto último difi
culta a comunicación coas per
soas do meio no que desenvol
ven o seu traballo: o rural. 

Vários colectivos denunciaron que a Xunta rebaixa os dados de superfície queimada. ANXO IGLESIAS 

Pero, sobretodo, a situación la
boral dos integrantes das cua
driñas anti-lume, compostas por 
traballadores eventuais que en 
ocasións son tratados como xor
naleiros,ademais da centraliza
ción dos dados sobre os incén
d ios en Compostela, fai que a 
información sobre os mesmos 
non haxa xeito de contrastala, 
así a Xunta oculta con facilidade 
que o número de incéndios non 
diminuiu. A isto cómpre engadir 
o medo que hai entre os pró
prios traballadores das cuadri
ñas no momento de subminis
trar dados sobre os incéndios a 
persoas non integrantes da ad
ministración. Neste sentido, a fil
tración destes dados ten provo
cad o a imediata ameaza de 
querelas criminais, que final
mente non saen adiante. 

O número de lumes 
continua a ser alto 

Por outra parte, se ben o núme
ro de incéndios continua a ser 
alto, a maior dotación de meios 
técnicos e humanos, sumados á 
sua sobre-explotación, provocou 
unha redución no número de 
hectáreas queimadas. Nestes 
momentos a maioria do terreo 
queimado non é contabilizado 

porque son queimas controla
das, pero nestas queimas non 
hai un rigor técnico axeitado, 
denúncian fontes dos traballa
dores. Trátase do monte raso. 
Un exemplo é que na serra do 
lnvernadeiro, en Ourense, o pa
sado ano nunha queima contro
lada arde ron 300 hectáreas. 

As queimas controladas corres
ponden á filosofía de queimar 
no inverno denantes de se pro
ducir en verán lume que poda 
afectar ao arborado colindante. 
Pero, lonxe de queimar poucas 
superfícies, en franxas de pro
tección e baixo unhas condi
cións meio-ambientais determi
nadas, a queima é indiscrimina
da. Oeste xeito, producíronse en 
tempos de niñificación e de 
asentamento de cunas de coe
llos e outros animais, destruindo 
grandes cantidades de niños de 
espécies úteis para o meio. 

Moitos centos de hectáreas ar
deron na Galiza mediante este 
procedimento. 

Manipulación de dados 

Outra prática habitual da Xunta 
é rebaixar o número real de 
hectáreas ardidas nos incén
dios, en Boiro no pasado mes 
de Marzo Esquerda Unida de
nunciaba unha redución na con
tabilización do ardido de 6 a 2 
hectáreas, e n.o mesmo mes, 
esta vez na comarcal de Noia, 
un incéndio de 35 hectáreas 
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'No que vai de 
1993 producíronse 
máis 
de 1.200 
incéndios'. 

apareceu consignado como 3,5. 
Este recurso cosmético ven ser 
moi repetido. 

Mália o número de hectáreas ser 
insignificante, no que vai de ano 
levanse producido máis de 1 .200 
incéndios. Fontes informadas 
das comarcas de Valdeorras, 
Monforte, Noia, Ponteareas, O 
Carballiño e Viveiro, confirmaron 
estas cifras, e os lumes finalmen
te poderia ascender a 1.500. 

No aspecto laboral, as cuadri
ñas traballan sen contratos fixo 
e a cantidade de persoas son 
insuficientes, razón pola que en 
moitas ocasións teñen que tra
ballar 12 e 14 horas diárias, moi 
por riba do legal. Neste sentido, 
a Coordenadora de traballado
res Eventuais da CIG na Conse
llaria de Agricultura está a pre
parar un informe sobre irregula
ridades do que poderia derivar
se que levasen adiante accións 
legais contra a Administración 
autonómica. 

Persecución policial 

O éxito na redución de hectáre
as queimadas radica en dous 
pontais, a persecución cuase 
policial que os integrantes das 
cuadriñas tan de todo aquel que 
planta lume e no aumento das 
dotacións. A policia autonómica 
non está preparada para a in
vestigación anti-lumes e os tra
balladores eventuais son abriga
dos a cumprir un labor que non 
lles corresponde: perseguir a to
do aquel que prende lume para 
comprobar se ten autorización e 
multalo no caso de non tela. 

A presenza de meios mecánicos 
aumentou espectacularmente; 
se no 89 no rural había un ca
mión cisterna por cada tres con
cellos, hoxe hai un por concello. 
Pero esa abundáncia de meios 
ten un custe moi elevado: tres 
mil millóns anuais. Que a loita 
anti-lumes estexa fundamenta
da na persecución policial e no 
esforzo orzamentário, e non nas 
medidas educativas e preventi
vas, pon a Galiza na necesida
de de manter eses investimen
tos para manter a raía o lume. 

Paralisación 
do Plano Forestal 

O éxito relativo dos plano anti
lumes de Xunta contrasta coa 
paralisación do plano forestal. 
As medidas de descentraliza
ción da Consellaria de Agricultu
ra, da criazón dos distritos fo-

restais e a prof isionalización do 
sector non foron adiante. Non 
hai un proxecto de viabilidade 
dos montes, seguíndose a mes
ma inércia dos últimos anos, 
nos que a política forestal non 
aparecia definida. 

"A necesidade de evaluar cales 
son as producións máis intere
santes non se cobre -asegura 
Cláudio Quintillán, da CXTG
C IG. A maioria do eucalipto 
queimado está abandonado. lso 
débese a que o prezo do euca
lipto está polo chan, por baixo 
das cinco mil pesetas a tonela
da. Os prezos non evoluciona
ron nos últimos vinte anos". 

O fracaso do proxecto de Euro
galicia Forestal , tras a quebra 
de KIO, deixa ao eucalipto gale
ga sen saídas comerciais, can
do xa tiña unha dura competén
cia de Latinoamérica. 

"Por outra banda -continua 
Quintillán- , un Plano forestal 
nun país como a Galiza,no que 
a propriedade da terra é priva
da, non é viábel de non haber 
unha política de incentivos e un
ha definición clara do que se vai 
plantar". 

Todo isto deixa sen razóns a 
aqueles interesados na queima . 
dos montes. Unicamente alguns 
ganadeiros, desexosos de pas
tos, poderian estar polos incén
dios, pero ardes de arriba esta
nos a disuadir.+ 
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Está en todaw as partes, destaca pola sua caf idade e sobretodo vese. 
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DIAS 

•Asemblea 
dos ecoloxistas 
gal egos 

A catástrofe do Aegean Sea 
centrou a Asemblea anual da 
Coordenadora Ecoloxista 
AGENG (Asemblea de Grupos 
Ecoloxistas e Naturistas da 
Galiza), que se celebrou 
recentemente en Sada. A 
desinformación por parte da 
Administración no caso do 
buque sinistrado na Coruña foi 
duramente criticada no decurso 
deste acto. 

Por outra banda, e ademáis da 
mesa redonda en torno ao 
naufráxio do Aegean Sea, os 
asistentes elaboraron un fato de 
resolucións entre as que 
destacan a condena á 
incineración e á política de 
resíduos desenvolvida pola 
Xunta da Galiza. • 

•A APU leva a 
xuício á INTG 

O pasado 1 de Abril, ás 12.1 O 
da mañá, celebrouse no 
xulgado do Social de Vigo o 
xuízo por atentado contra a 
liberdade sindical, promovido 
polos 11 persoas da APU 
expulsadas da INTG, contra 
esta central sindical. 

Por outra banda, o Domingo 
dia 4, pasadas as 12.30 da 
mañá, na Alameda de 
Compostela unhas cen persoas 
asistiron a unha manifestación 
convocada polas Juntas 
Galegas pola Amnistía no 
marco dunha campaña que ten 
como lema "Amnistia contra a 
tortura". • 

• Caza de bruxas 
en Euskadi 

O parlamentário de Herri 
Batasuna, Gorka Martínez, e o 
redactor xefe de Egin, Jabotxa 
Fernández, foron detidos por 
efectivos da policía española o 
Xoves, dia 1, á noite en Bilbo. A 
mañá seguinte tamén era 
apreixado o ex preso político 
Koldo Lakasta, recentemente 
pesto en liberdade tras 
permanecer doce anos en 
prisión. 

HB denunciou que a detención 
de Gorka Martínez produciuse 
mália a sua condición de 
aforado e informou que tamén 
había orde de detención contra 
a tamén parlamantária Maitane 
lntxaurraga, ainda que a 
detención desta última 
finalmente non se levou a cabo. 
Martínez quedou en liberdade 
ao pouco de ser detido, ainda 
que tivo que declarar o Luns 5 
xunto con 1 ntxaurraga di ante do 
Presidente do Tribunal Superior 
do País Basco. 

O periodista Jabotxa 

XOSE LOIS 

• Periga a existéncia 
do Centro Galego 
de Lausanne 

A grave situación económica que atrave
sa o Centro Galego de Lausanne (Suíza), 
de non solucionarse con urxéncia, podei
ra levalo a pechar. Se non se produciu a 
desaparición da entidade foi debido ao 
esforzo dos emigantes galegas na Suíza. 

O Centro Galego de Lausanne foi declara
do de "interese público" por parte da coló
nia galega ali asentada, e tense distinguido 
pola defensa dos valores culturais galegas. 
A falta de apoio económico pelas institu
cións galegas contrasta coa canalización 
de cartos públicos a diferentes sociedades 
de Latino-américa que mesmo renunciaron 
a usar o nome da Galiza na sua denomina
ción. O BNG apresentou unha iniciativa 
parlamentar na que se insta a que a Xunta 
axude a este centro galega.• 

• Encontro 
Clinton-leltsin 

Fernández quedou en liberdade 
provisional e Koldo Lakasta foi 
pesto en liberdade sen cargos. 
En todos os casos asordes de 
detención partiron do Fiscal 
Xeral do Estado, Eligio 
Hernández, tras unha denúncia 
do secretário de Estado para a 
Seguridade, Rafael Vera, que 
consideraba que as catre 

persoas supostamente 
cometeran un delito de 
apoloxia do terrorismo. Os 
parlamentários e o ex preso 
terian cometido este delito 
durante un mitin de KAS e o 
periodista nun artigo de opinión 
publicado no diário Egin. Para 
H B os feítos constituen unha 
caza de bruxas. • 

Uns 1.600 millóns de dólares (200.000 mi
llóns de pesetas) son a aportación dos 
EEUU á Rúsia de Boris leltsin para tratar 
de consolidar as reformas económicas do 
político ruso. Para xustificar o reducido da 
axuda Clinton dixo que non é posíbel unha 
inxección milagrosa que poda operar con 
celeridade as transformacións que leltsin 
desexa. Pola contra, a axuda europea é 
trinta veces superior á norte-americana. 

Bill Clinton, mostrouse disposto a liderar 
unha campaña ocidental para salvar a 
democrácia en Rúsia, ainda que deixaria 
tamén de manifesto que os EEUU segui
rían apoiando a calquer presidente que 
seguise coas reformas.• 

ANXO IGLESIAS 

• Folga das frotas do Gran Sol, arrasto en fresco e cerco 
Máis de 1.200 mariñeiros da frota galega que faena no 
Gran Sol están en situación de folga indefinida desde o 
pasado 31 de Marzo, asi como os 400 traballadores do 
mar de arrasto en fresco, que xa levan vários dias. A fro
ta de cerco tiña paro os dias 6 e 7 en todo o Cantábrico 
e na Galiza. En todos os casos a negativa da patronal a 
negociar levou aos folguistas a tomar esta atitude. Uns e 
outros levaban várias semanas manifestándose e desen
volvendo diversas mobilizacións para reivindicar a nego
ciación dun convénio colectivo para as suas actividades. 

O sindicato máis representativo nos coletivos folguis
tas, a CIG, xa ten denunciado o que califica como "ati
tude regresiva da patronal" e chamou á negociación 
repetidamente. Para o sindicato nacionalista é lexítima 
a pretensión dos traballadores de dispor de condicións 
similares a outras zonas da Galiza nas frotas de Gran 

Sol e arrasto en fresco, que si teñen convénios coleti
vos nestes sectores. Por outra banda, a CIG denúncia 
a reconversión salvaxe da frota e a política pesqueira 
da Xunta, o Governo central e a CE, que segundo a 
CIG está a levará ruina á frota galega. Neste sentido 
solicita a renegociación do tratado de Adesión do Esta
do á CE. Por último a CIG chama á negociación das 
partes en conflito. 

Por outra parte, o pasado 2 de Abril, Marin viviu unha 
folga xeral convocada en solidariedade cos traballado
res da mar en folga. O paro foi total, pero a interven
ción da policía, como pretendendo aplicar a lei de folga 
con antelación provocou a detención de seis persoas. 
Os mari ñeiros de arrasto non desdartan extender a 
sua protesta a Vigo, tentando a paralisación do seu 
porto.+ 

Alfonso Guerra quer escorar o partido 
á esquerda. 

• Divisións 
no PSOE 

A necesidade de depurar 
responsabilidades 
publicamente pala 
financiación irregular do 
partido através da empresa 
Filesa, abriu as portas para 
que as distintas correntes 
do PSOE entablasen unha 
nova batalla tendente a 
posicionarse cara as listas 
eleitorais, pero que ten 
como último calado a 
orientación que debe tomar 
o partido na próxima 
lexislatura. O caso Filesa é 
moito menos grave que 
lbercorp, pero no 
escándalo bancário os 
implicados non eran 
socialistas propriamente 
ditas, pois uns nunca foron 
e os outros sacudíronse o 
estigma sendo xente 
asumíbel perfeitamente 
pala dereita 

No PSOE habia meses que 
se estaba a dar unha 
discusión de que rumo 
político tomar á vista dos 
inquéritos adversos. O 
sector capitaneado por 
Alfonso Guerra pretende 
escorar o partido á 
esquerda, retomando o 
diálogo coa UGT, 
neutralizando a CCOO e 
pactando se for preciso con 
IU despois das eleicións. 
Esta inércia acentuouse 
despois dos resultados 
franceses , afirmando altos 
cargos do PSOE que 
"seguir coa mesma política 
económica levaranos á 
desaparición". 

Fronte a esta posibilidade, 
o sector liberal, apoiado 
pala beatiful people, é 
partidário de asegurarse a 
mesma política económica, 
pactando se for preciso con 
cataláns, bascas e, mesmo 
co PP. Perdedores no 
último congreso tentaron 
desfacerse do aparato 
controlado por Alfonso 
Guerra. Filesa serviu de 
razón para pedir 
responsabilidades. Despois 
da reunión de Las Navas, 
tendo advertido Felipe 
González que dimitiria 
publicamente, pediuse a 
dimisión de Alfonso Guerra 
e de Txiqui Benegas. 
Benegasrespondeu 
remitíndolle ao Presidente 
do governo español unha 
carta de dimisión acusando 
aos renovadores e a 
alguns membros do 
Governo de deslealdade, 
comezando a batalla 
propriamente dita, que 
pode non rematar na 
Executiva a celebrar o 
próximo Sábado. Felipe 
agarda ver quen gaña para 
posicionarse.• 
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A movilización máis ampla no que vai de ano -logrou reunir a máis de quince mil persoas- pasou 'desapercibida' nas institucións. ANXO IGLESIAS 

Contra a Europa do capital foi o lema dos sindicatos europeus 

Galiza viveu a maior manifestación europea 
na xornada de reivindicación do 2 de Abril 
•H. VIXANDE nada. Ao termo da manifesta- Manifestantes procedentes ron en masivo este acto rei- carácter estatal coinciden coa 

ción outravolta os secretários de todo o país vindicativo. CIG na sua crítica sobre a cons-
Os apenas catro mil xerais dos sindicatos convocan- trución europea. "A crise tamén 

manifestantes en Madrid, tes viñan recordar as razóns Asnutridas representación do "Está moi ben, protestan mesmo afecta ao resto da Europa -co-

as reducidas 
que manteñen vixentes das rei- Ferro! e dos seus estaleiros, a contra o racismo", dicia un ha menta Mera-, nós ternos que 
vindicacións do pasado ano: a presenza de traballadores de señora apostada nunha esquina nos pór á cabeza das reivindica-

concentracións en desindustrialización, a falta de empresas en crise de todas da rua Cristo, no bairro vigués cións. O feíto de suceder en Vi-
cidades como Maastricht infraestruturas e a necesidade as partes do país, os milleiros do Calvário. "Si, si -contestaba go a manifestación máis grande 

ou Estrasburgo, de medidas dinamizadoras da de delegados das tres cen- outra-, ademais hai moita xente, do continente é algo que ternos 
economía. trais sindicais convocantes, ainda non rematou de sair e xa que aproveitar. Ademais, que 

contrastaron cos entre CCOO, UGT e CIG, converte- vai na Porta do Sol". Trabucába- teñamos as piores condicións 
15 e 20 mil manifestantes Mália os distintos matices que se, mais só por un par de cen- económicas da Europa provoca 
que percorreron as ruas ao longo do continente levaron ' tos de metros, xa que a maní- que as manifestacións sexan as 

de Vigo na xornada de aos sindicatos á necesidade de 
Que teñamos as 

testación estendíase ao longo máis numerosas. lso mesmo ten 
convocar esta xornada, a críti- vários quilómetros. "Paréceme que abrigar ás autoridades a to-

mobilización europea do ca á política económica impe- piares condicións moi ben que protesten, as cou- mar medidas que aporten solu-
2 de Abril, unha data que rante na CE era a razón última. sas van moi mal, pero que non cións e que teñan unha dimen-

coincidia co primeiro O lema máis coreado polas económicas da boten bombas", dicia a primeira sión importante". 

aniversário da folga xeral 
ruas de Vigo foi "por unha Eu-

Europa provoca 
ante o batifúndio provocado po-

ropa social, contra a Europa do los petardos que facian estalar Por outra banda, foi destacá-
galega. capital", demostrando o ánimo os traballadores do estaleiro vi- bel que durante toda a mani-

de loitar contra o estado actual que as gués de Freire. testación viguesa continua-
A continuación, na Galiza, das da construción europea. Asi, a manifestacións mente soase a Internacional 
mobilizacións do 2 de Abril e as pancarta que portaban os líde- Coincidéncia através da megafonía, "non é 
accións reivindicativas pontuais res sindicais dicia: "Europa so- sexan as máis dos sindicatos casual, os vellos estandartes 
que seguiron a esta data, mar- cial si, sen emprego non hai fu-

numerosas'· 
da esquerda non pasaron", in-

caban unha das claves da xor- turo". Por primeira vez as centrais de dica Mera.+ 
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Industria 
Comercio 
Consumo 
UDAS 

A Consellería de-lndustria e Comercio establece un ano máis 
unha serie de axudas e subvencións orientadas á promoción, 
progreso tecnolóxico e industrial, desenrolo comercial e 
protección ós consumidorás, das que se poden beneficiar 
empresas privadas, corporacións locais, entes públicos e 
asociacións sen fins de lucro. 

CONSELLERIA DE INDUSTRIA 
E COMERCIO 

e ......... L:NCIONS 
199 3 717171717171 

As correspondéntes Ordes de axudas e subvencións quedan 
enmarcadas nos Plans Xerais da Xunta de Galicia para 

estimular e dinamiza-lo progreso industrial e comercial. 

Para máis información, dirixirse a 
propia Consellería ou as delegacións 

provinciais correspondentes. 

Orde: 13.01.93 Publicación DOG: 11.03.93 Pra:zo de solidtude desde publicadón DOG: 30 dios naturais 
Prazo de xustificación: Antes do 31.10.93 Importe máximo da -su&vención.- 75% 
Orde polo que se establecen os procedementos e os criterios de concesión de subvencións ós artesans para a creación, mellora e 
acondicionamiento de talleres artesans e escolas taller. 
Beneficiarios.- Artesáns individua is, industrias Familiares, pequenas industrias ortesanas e cooperativas de producción artesanal, escolas 
taller que impartan cursos artesáns. 

Orde: 18.01.93 Publicación DOG: 09.03.93 Prazo de solidtude desde publicación DOG: 30 dios naturais 

Prazo de xustificación: Antes do 31. l 0.93 Importe máximo da suhvención.- Entre o 50 e o l 00% 

Orde polo que se convocan axudas para a investigación e desenrolo e promoción de calidade e dos productos industriais galegos. 

Beneficiarios.- Empresas, agrupacións de interés económico de carácter industrial, asociacións e organizacións empresariais, empresas 
públicas ou entidades sen ánimo de lucro encamiñadas ó fortalecemento do tecido industrial galego. 

Orde: 12.01.93 Publicación DOG: 08.03.93 Prazo de solicitude desde publicación DOG: Ata 15.09.93 
Prazo de xustificación: Ata Decembro 1.993 Importe máJÓmo da subvención.- Ata o l 0% 

Orde polo que se establecen as normas para a concesión de premios de estimulo á construcción e transformación de buques en estaleiros 
galegos con cargo ó presuposto de 1993. 
Beneficiarios.- Estaleiros galegos que constrúan ou transformen buques. 

Orde: 14.01 .93 Publicación DOG: 10.03 .93 Prazo de solicitude desde publicación DOG: 30 días naturo is 

Prazo de xustificación: Antes do 31.10.93 Importe máximo Ja suhvención.- Ata o 25 ou o 1 00% 

Orde polo que se regula a concesión de axudas a industrias que realicen investimentos e estudios encamiñados a mellorar e controla r o 
medio ambiente industrial, así como a empresas mirieiras ou asociacións de empresas para o tJesenrolo de accións encamiñadas a 
disminuí-lo deterioro que as actividades mineims causan no medio ambiente. 

Beneficiarios.- Industrias e empresas que realicen investimentos encamiñados o mellorar e controla-lo medio ambiente industria l e mineiro . 

Orde: 11.01.93 Publicaáón DOG: 09.03 .93 Prazo de solicitude desde publicación DOG: 30 dios natura is 

Prazo de xustificación: Antes do 31 . l O. 93 Importe máximo da suhvención.- Ata o 50 ou o 1 00% 

Orde poi a que se establecen exudas a entidades loca is e empresas privadas para mello ro-la eficiencia enerxética e a infraestructura 
enerxético de Galicia. 
Beneficiarios.- Entidades locais, empresas distribuidoras de enerxía eléctrica. 

Orde: 15.01 .93 Publicación DOG: 10.03 .93 Prazo de solicitude desde publicación DOG: 30 dios natura is 

Prazo de xustificación: Antes do 31.10.93 Importe máximo da subvención.- Ata o 75% 

Orde polo que se regula a concesión de axudas a empresas ou asociacións de empresas para a realización de investigacións 
mineralúrxicas e xeolóxicas-minerais encamiñadas ó mellor coñecemento e aproveitamento dos recursos obxecto da explotación . 

Beneficiarios.- Empresas privadas ov asociacións de empresas. 

Orde: 26.02.93 Publicación DOG: 12.03.93 Prazo de solicitude desde publicación DOG: 1 mes 

Prazo de xustificación: Ato o 30.11.93 Importe máximo da su&vención.- Ata o 75% 

Orde polo que se regula a concesión de axudas para actividades de promoción comercial. 
Beneficiarios.- Asociac'ións galegas sen fins de lucro. 

Orde: 26.02.93 Publicación DOG: 12.03.93 Prazo de solicitude desde publicación DOG: 1 mes 

Pra:zo de xustificación: Ato o 30.11.93 Importe máximo da subvención.- Ata o 80% 

Orde polo que se regula a concesión de subvencións para a divulgación e certamens de artesanía galega. 
Beneficiarios.- Asociacións e institucións sen fins de lucro. 

Orde: 26.02.93 Publicación DOG: 12.03.93 Prazo de solicitude desde publicación DOG: 1 mes 

Prazo de xustificación: Ata o 30.11 .93 Importe máximo da suhvención.- Ata o 70% 

Orde polo que se regula a concesión de subvencións para investimentos con destino á promoción de mercados minoristas, zonas 
peatonais-comerciais e outros equipamentos comerciais de carácter social. 
Beneficiarios.- Concellos galegos . 

Orde: 01.03.93 Publicación DOG: 16 .03.93 Prazo de solicitude des,de publicación DOG: 30 días naturais 

Prazo de xustificación: Antes do 30.11.93 Importe máximo da subvención.- Ata o 80% 

Orde polo que se regula a concesión de subvencións a Asociacións de Consumidores e usuarios, para actividades de información, 
educación e defensa do consumidor e usuario. 

Beneficiarios.- Asociacións e Federacións Rexistradas . 

u u u cu cm CU: Olla 

Orde: 01.03 .93 Publicación DOG: 12.03.93 Prazo de solicitude desde publicación DOG: 30 dios noturais 

Prazo de xustificación: Antes do 10 .11.93 
Importe máximo da s ubvención.- Ata o 60% ou un má-ximo de 600.000 pts. segundo os casos. 

Orde polo que se regula a concesión de subvenc i ó~s a Corporacións Loca is para actividades de información, educación e de.fensa do 
consumidor e .usuario. 
Beneficiarios. - Concellos Galegos 
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pOLÍTICA INSTITUCIONAL 

O governo anúncia a criación da policia autonómica e négao unhas horas despois 

Fraga impón en Oseira o voto do siléncio 
•A. EIRÉ 

O Terceiro Retiro 
Monástico celebrado polo 
Governo autonómico, que 
tivo lugar en Oseira nos 
primeiros dias de Abril, 
diferenciouse dos dous 
anteriores en que non 
transcenderon cara o 
exterior os asuntos 
tratados, até o ponto de a 
única información filtrada 
ser anulada ás poucas 
horas. Semella que do 
que tratou Fraga foi de 
comprometer aos 
conselleiros nun voto de 
siléncio que paliase as 
tensións existentes no 
executivo. 

tentes entre diversos consellei
ros e as ameazas de dimitir de. 
Tomás Pérez Vidal e Henrique 
López Veiga, ademais das tiran
teces entre outros moitos, entre 
elas as de Xosé Guiña con Ro
may Beccaría. 

O encentro en Oseira seria usa
d o principalmente para unificar 
critérios e pulir as aristas exis
tentes entre os distintos mem
bros, tratando de compaxinar os 
distintos intereses, sobretodo 
nos temas de realizacións e 
inauguracións, aparecendo co
mo unha equipa sen fisuras. Pa
ra iso nada mellar que impar a 
leí do siléncio. 

Os 40 millóns 

Pero desta volta non houbo visita 
ao mosteiro, nen percorrido turís
tico para os xornalistas. As portas 
do Escorial galego, tiveron a tran
ca posta nos dias en que Fraga 
se converteu no prior bieitureiro e 
os monxes néganse a comentar 
nada, por "encargo encarecido do 
Presidente". Nesta ocasión até os 
conselleiros non se arriscaron a 
sair ao lugar. Tamén faltou o tra
dicional percurso polo mosteiro 
que fixo a TVG nas ocasións an
teriores, ensinando as instala
cións e os lugares de traballo do 
Governo e tampouco fotografias 
no interior até o ponto de alguns 
xornais utilizaren os retratos de 
anteriores encontros. 

A constitución dunha policia au
tonómica a semellanza da cata-
1 an a foi a única notícia que 
transcendeu do enclaustramen
to do Governo autonómico en 
Oseira. Pero esta notícia, anun
ciada oportunamente por mem
bros do staff presidencial aos 
dez meios que seguían apé de 
obra as informacións do retiro 
monacal, foi retirada pala mes
ma fonte ás poucas horas, en 
chamada directa ás distintas re
daccións. Só un deles, La Voz 
de Galicia, negouse a esquecer 
tal información. 

Cartel anunciador das obras no mostelro de Oseira. A remodelación da hospedería, 
por un custo de 40 millóns, era innecesária segundo o BNG. Esta obra, sinala, 'é o 
primeiro investimento extraordinario que fai a Xunta no concello desde as últimas 
eleicións, un concello onde hai caréncias de luz, servicios de augas e alcantarillado'. 

A parte diso esta xuntanza mo
nacal estivo presidida pala de
núncia realizada polo BNG acu
sando á Xunta de investir 40 mi
llóns en Oseira en gastos sun
tuários destinados a acoller ao 
executivo. O BNG denunciou 
que eses 40 millóns foron in
vestidos na hospedaría "sen ser 
necesários por canto era de re
cente construción e a suntuosi
dade que teñen agora os cuar
tos non ten outro obxecto que 
servirlle de aposento ao executi
vo galega por dous días". Acu
sación que foi negada polos fra
des e pala Xunta, ainda que é 
certo que se realizaron obras na 
hospedaría e tamén na bibliote
ca, un dos lugares máis fre
cuentados polos conselleiros 
eses dias. 

O retiro guvernamental debeu 
ser de tanta intensidade e tan 
necesário que até Fraga desis
tiu de estar no funeral do Conde 
de Barcelona o Sábado pala 
mañá.O presidente galega, o 
único que non asistiu, comenta
ría que "o mellar xeito de gardar 
o loito era no mosteiro rezando 
e traballando". Fontes do seu 
entorno mostraran, nembargan
tes, o seu malestar pala pouca 
información recebida en Raxoi 
sobre os actos de enterro de 
don Juan, o que non lle permiti
ría á Xunta cambiar o programa 
con antelación. En Madrid che
gouse a especular que os atran
cos por parte da Casa do Conde 
de Barcelona eran a pé feito, 
pois Fraga non está ben visto 
neste entorno por enfrentamen
tos personais cando era Ministro 
e censuraba aes monárquicos.+ A outra notícia oficial que saiu 

de Oseira foi a de que non ha
berá "remodelación guverna
mental antes dos comícios", ain-

da que ninguén especulase con 
esa posibilidade. Eran coñeci
das, isa si, as diferéncias exis-

JUAN DE BORBÓN, ESPELLO DA MONARQUIA 

Juan de Barbón e Battemberg, quinto 
dos filias do rei Alfonso XIII, recibe o títu
lo de Prf ncipe de Asturias, despois da re
núncia (11 e 21 de Xuño de 1933) dos 
seus dous irmánsvaróns; Alfonso por en
fermidade e Jaime por xordomudez. A 
maiores ambos e dous contraeran matri
mónios morganáticos, o que, por impera
tivo legal, os apartaba da liña dinástica. 

No 1941 marre en Roma seu pai Alfon
so XIII e Juan convértese en Xefe da 
Casa Real, manifestando que a principal 
teima do xefe dunha casa real é instau
rar a monarquía. A esta idea adica toda 
a sua vida. 

No 1936 cando Franco, un monárquico, 
dá o cruento golpe de estado apoiado 
polos monárquicos, que viñan conspiran
do contra a República desde que o pavo 
deslexitimou a Monarquía no 1931 e Al
fonso XIII escapou por Cartagena, Juan 
de Barbón non só lexitima a Cruzada Na
cional senón que se alista voluntário no 
exército sublevado, usando un uniforme 
que, pasaria ser logo o da Falange Tradi
cionalista y de las JONS. 

Destacados monárquicos, membros do 
Consello de don Juan, non só serian mi
nistros de Franco nos anos máis crueis 
da represión, senón que sempre tiveron 
un peso importante nos gabinetes ditato
riais. No 1942, nas primeiras declara
ción~ públicas como herdeiro afirma que 
non é xefe de nengunha conspiración, 
"senón depositário dun tesauro político 
secular", afirmando que a sua suprema 
ambición é a de ser reí de España (ainda 
que esta tivera rexeitado xa a monarquia 
como fixera ltália ou Fráncia). 

Tres anos despois, en Marzo de 1945, fai 

A. ElRÉ 

público un 
texto, coñeci
do como o 
"Manifesto de 
Lausana", 
vencidas xa 
as poténcias 
do Eixo, e 
adire á De
m oc r á c i a, 
afirmando 
que o réxime 
de Franco 
"inspirado 
desde un 
príncipio nos 
réximes totali
tários das po
téncias do Ei
x o é incom
patíbel coas 
circunstán
cias que a 
guerra pre
sente está 
criando no 
mundo". Tiña 
a esperanza 
de que os 
aliados derru-

cións liberais 
inspiradas no 
ideário das 
poténcias 
vencedoras. 

basen a dita- Juan de Barbón nunha visita en 1981 a Vilagarcía, co alcalde Xosé 
dura -como Recuna (PSOE). 
todos os de-

No 1945 pac
ta con Franco 
que o seu filio 
Juan Carlos 
estude en Es
paña, e acei
ta que os 
seus mestres 
sexan os ide
ólogos dotar
dofranqu is
mo, como Al
varez de Mi
randa. No 
1969, Juan 
Carlos é de
signado su
cesor de 
Franco, e don 
Juan afirma, 
na liña dos 
evolucionis
tas que "son 
necesários 
novas rum
bos de aper-
tura e convi

véncia democrática". Os seis anos se
guintes foron de absoluto mutismo. Ao 
morrer Franco realiza unha declaración 

mócratas- e posicionábase para aterecer 
a Monarquía "reconciliadora, xusticiera e 
tolerante". Foron as primeiras declara-

'No 36 oferécese voluntário ás tropas sublevadas de 
Franco, e só anos despois, ao difundirse a derrota de 
Hitler, realiza unha declaración de fé democrática'. 

na que considera que "a Monarquía debe 
ser un poder arbitral e independente", po
ñéndoa, por primeira vez, na liña das mo
narquías constitucionais. 

Cando xa a transición está encarreirada, 
en Maio de 1977, Juan de Barbón, trans
mítelle ao filio a xefatura da dinastía, re
coñecéndoo dese modo tamén como rei. 
Uníanse neste acto a monarquía do Mo
vimento, emanada dunha acción violenta 
e da vontade dun ditador, coa monarquía 
tradicional fundamentada nos "dereitos 
históricos" que veñen da vontade divina. 

Pero unha monarquía, nascida da ditadu
ra e instaurada pala forza, despois de ser 
rexeitada democráticamente nas fumas, 
só podía tomar carta de lexitimidade por 
outro acto de forza. Esta acto foi o golpe 
de Estado do 23 de Febreiro de 1981. A 
planeada oposición a Tejero, o que al
guns chaman o golpe trunfante que tivo 
como froito un recorte das liberdades nas
cidas na transición, alentada e apoiada 
polos monárquicos e mesmo por alguns · 
membros destacados do PSOE, deulle a 
Juan Carlos a "lexitimidade democrática" 
da que carecía. A monarquía deixou de 
ser cuestionada pala maioria, como se 
veu nas necrolóxicas destes dias. 

O testamento político data dos últimos 
meses cando afirma que ve mal a Espa
ña: "algo desgarrada e coa unidade ame
azada". Agraman outravolta as ideas tra
dicionalistas. 

Juan de Barbón apenas tivo relación con 
Galiza. Recalaba nos seus portas, como 
tantos outros, para comer marisco. O aga
sallo aos Borbóns da illa de Cortegada pa
ra finca de recreo rematou por convertelo 
nunha especulación inmobiliária.+ 



CUBA DESPOIS DAS ELEICIÓNS 

Cuba é unha illa e, 
como tal, sofreu 

numerosas épocas 
de desabastecimento 

ao longo da sua 
história. Moitos 

cubanos lembran 
ainda os dias nos 

que o país quedaba 
sen pan, en tempos 

de Batista. Ese factor 
explica, en parte, a 

capacidade da 
povoación para 

subsistir no momento 
actual. Pero a visíbel 

escaseza de 
alimentos e a 

austeridade na 
vestimenta conviven 

cunha vida social 
inusitadamente libre 

e pacífica -a 
qgresividade apenas 

existe-, froito sen 
dúbida da enorme 

igualdade social. 
"Pódote levar no 

coche a percorrer a 
illa -dime un alto 

cargo do partido
pero na casa xa ves 

o que hai". A sua 
alimentación e a da 
sua fam ília réxese 

pala cartilla, igual ca 
a do resto dos 

cubanos. 
Fotografias de DELMI ÁLVAREZ. 

Forman parte dunha ampla reportaxe realizada polo autor durante un ano en Cuba. A série recebiu o prémlo Foto-press 1992. 

Revolucionários e opositores, 
dentro do sistema, debaten o futuro do país 

A Cuba política: 
un grao de millo 
• FRANCISCO CARBALLO 

As eleicións do 24 de Febreiro a deputados da Asemblea nacional cubana 
marcan unha etapa importante no decurso da Revolución (1959-1993). 
Os meios de comunicación ocidentais ocultaron e/ou mistificaron este feito. · 
No interior de Cuba non ocorreu asi. É de leitura habitual o libro de Fidel, 
Un grano de maíz, froito da entrevista realizada a Fidel polo ex ministro 
sandinista e escritor Tomás Borge. Nese libro hai toda unha exposición 
destinada a xustificar o proxecto revolucionário. 

Luís Carballo, un alto cargo gu
vernamental de La Habana, afir
ma: "é a primeira vez que tivemos 
en Cuba eleicións directas ao má
ximo órgao lexislativo da nación, 
en listas abertas e cunha pureza 
democrática imposíbel de negar. 
Antes, as eleicións eran indirectas 
e os candidatos do partido. Esta 
vez, foron directas e os candida
tos propostos por canto tipo de 

ente asociativo hai na República". 

"Fidel e Raúl --engade Luis Car
ballo- expuxéronse a quedar fa
ra da eleición ou, cando menos, a 
sairen eleitos cos reparos da mi
noria. Non foi asi: a votación al
canzo u máximos de votantes e 
un oitenta por cento de favor po
las listas apresentadas". 

Esta é a cuarta lexislatura da Re
volución cubana. 585 deputados 
representan a nación e teñen pe
rante eles unha importante res
ponsabilidade. O dia 17 de Marzo 
quedou constituída a asamblea 
cun discurso de Fidel e as elei
cións aos cargos de governo. 

As eleicións 
de Febreiro non 
convenceron á 
oposición que pode 
representar un 1 0°/o 
dos votantes. 

Os críticos -dentro do sistema
desconfian de que o novo parla
mento solucione os problemas 
pendentes: "fo ron tantos os erras 
dos Governos da Revolución que 
esta situación é de alarma e o re
médio non se albisca. Estes depu
tados son os menos aptos politi
camente, proceden de diversas 
profisións e ignoran a complexida
de política mundial", di Andrés Ya
sel , un dirixente do instituto bio
químico da Habana. É a voz do 
desalento: "Só Fidel ten a confian
za da maioria cubana, isto é evi
dente; como é evidente que pasa
remos moitos anos de privacións". 

Esperanza en Clinton 

Unha solución pronta da crise ali
mentícia cubana parece depen
der, moi principalmente, da res
posta de Clinton ás ofertas de Fi
del: reemprender relacións con 
Cuba, como queria Kennedy na 
véspera do seu asasinato. Para 
Luís Carballo o asasinato de Ken
nedy debeuse aos seus proxec
tos de retirar as tropas do Viet
nam e de relacionarse con Cuba. 

A abertura das eleicións de Febrei
ro non convenceu á oposición. Esta 
pode representar po interior un 1 O 
% dos votantes. E unha oposición 
frontal; todo canto se fixo en Cuba 
pela Revolución é mao. Fidel é un 
cúmulo de maldades. Alguns opo
sitores, como a señora Valiente, 
aproveitan as celebracións relixio
sas para expresar o seu rechazo. 
lsto cría situacións conflitivas no 
seo dos católicos, divididos entre fi
delistas e antifidelistas. 

Cuba é politicamente unha repú
blica socialista, dificilmente homo
logábel a outras; predomina opa
triotismo martiano sobre o socialis
mo. Os herois da independéncia e 
da Revolución teñen un pasto no 
corazón de todos. Martí, Maceo, 
Fidel... Con Fidel, Frank País, ta
mén de orixe galega e marinense, 
de prática cristiá, asasinado en 
plena mocidade pala Ditadura ba
tistiana. Frank é hoxe o represen
tante do cristián revolucionário, é o 
símbolo dunha xuventude idealis
ta, alegre e solidária. 

O réxime de Castro abre os péta
los, conxuga os métodos soviéticos 
e chinases cos seus próprios, pre
tende conseguir unha sociedade 
igualitária e de benestar. Nos ava
tares do século, a experiéncia cu
bana ten un lugar preeminente.+ 
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Os servizos fundamentais, incluída a cultura, seguen funcionando 

O país vivia un gran auxe 
cando se produciu a caída da URSS 
Cuba estírase ao 
sol do Caribe, 
entre Haiti e a 
península de 
Yucatán, como 
unha cobra feliz. 
É a perla das 
Antillas que 
saudou Colón en 
1492, e que miran 
hoxe todos os 
observadores 
como un dos 
proxectos 
utópicos máis 
cuestionábeis. 
Dez millóns de 
persoas ocupan 

afogar a econo
m i a do país : 
"Estabamos 
dando un levan
t 6 n tremendo 
cando se produ
ce o derrumba
m en to da 
URSS, di Fidel 
Castro en Un 
grano de maíz. 
Con enorme dor 
tivemos que es
tabelecer priori
dades ... Esta
mos a traballar 
con menos do 
50 % das impor
tacións de com
b u stíbe I e con 
menos do 40 % 
das importa
cións que rece
bia o país . As 
restriccións que 
nos vimos abri
gados a facer 
foron moi gran
des ... O progra
ma alimentar, o 
biotecnolóxico, a 
indústria farma
céutica, o turísti
co e o científico, 
fómolos desen
rolando e son, 

' un espazo de 
pouco mais de 
100.000 Km2

• Os 
cubanos, brancas, 
negros, mulatos e 
mestizos, viven 
unha utopia 
ilusionante ou 
escandalosa 
segundo as 
apreciación s. 
Viven e esperan. 

'--"---"--='-----''---....:"í~ digamos, os pia-
Brigada da zafra. 

Unha viaxe en taxi da Habana a 
Santiago de Cuba, máis de 
1.000 km. de rota, resulta barata 
e de difícil superación emotiva. 
Por riba viaxa o avión várias ve
ces ao dia, 50 pesos. Á beira o 
tren diário, 20, en dólares se es 
turista. A maiores da beleza de 
mar e terra, todo exuberante , 
podes comprobar a presenza 
dos complexos industriais: gran
xas colectivas, fábricas, centros 
turísticos. E isto días antes do 
tornado que devastou A Habana 
nos primeíros días de Marzo. 
Unha variante climática inusual 
no inverno dos trópicos. 

A produción agrícola dos latifún
dios nacionalizados non é sufi 
ciente. En 1986 os mercados 
campesiños foron anulados e, 
xunto coa desaparición dos pro
dutos que surtía o mundo soviéti
co, produciuse o desabasteci 
mento alimentar en toda Cuba. 
Mentres se exportan alimentos 
para obter divisas, os cubanos vi
ven a nível de subsisténcia. Pero 
o turista ten nas tandas "do dólar" 
canto quer: produtos italianos, xa
poneses, españois etc., alimentí
cios e de vestuário en cantidade. 
Non cabe maior contraste: as ten
das cubanas desertas, as turísti
cas repletas; no meio, os xogos 
do contrabando, o nacimento 
dunha subcultura do disimulo. 

A produción industrial cubana 
atópase coa falta de petróleo, de 
electricidade, de repostas de 
maquinária; a metade das fábri
cas están ou paradas ou semi
paradas. Crece lentamente a ex
tracción de níquel (proxectan ex
portar 80 mil Tm. en 1996), a de 
petróleo (6 millóns de Tm . en 
1992), pero este petróleo exixe 
un refinado caro polo xofre que 
contén. As tres plantas de refi
nado funcionan e a situada na 

badia de Santiago ten emporca
das as augas desta. O medre 
máis visíbel é o do turismo: sur
xen complexos novas en Vara
dero, en Santiago, A Habana 
etc. Os 62 acordes con empre
sários en 1991-1992 expresan a 
vontade de industrialización da 
illa. O Xapón, ltália, Canadá, Es
paña .. . están a criar empresas 
de diversa modalidade: co capi
tal cubano maioritário, ou ben 
paritário e mesmo con só capital 
exterior. A ltália parece moi deci
dida a investir en Cuba e conta 
con intermediários galegas nese 
empeño. A ONCE levantou ho
teis sumptuosos en Varadero e 
acaba de alugar para remodelar 
o Habana Libre no corazón da 
capital caribeña. 

'Q sacrifício de cair 
da abundáncia á 
escasez e imenso, 
pero cómpre fixarse 
en que todo segue 
a funcionar" 

"Estabamos dando 
un levantón tremendo" 

En grande parte esta situación 
case agónica da produción cuba
na é froito do abandono soviético 
e do superbloqueo estadouniden
se, acrecentado coa leí Torricelli. 
A URSS era o fornecedor maiori
tário en todos os sectores. A re
acción do Governo cubano ante 
este abandono cífrase no período 
especial. Período que se prolon
ga xa demasiado e que tende a 

res estratéxicos 
do noso desen

volvimento nesta fase" (p. 193). 

E. Uribazo, psico-sociólogo, ca
tedrático de Universidade e un 
dos grandes animadores cultu
rais de Santiago, ve a situación 
económico-social asi: "o sacrifí
cio de cair da abundáncia á es
caseza é imenso, pero cómpre 
fixarse en que todo segue a fun
cionar, as esco)as, os hospitais, 
o transporte ... E preferíbel is to a 
cair de xoellos". O Doutor Uriba
zo ten especial interese nos te
mas da saúde. "Son, di, un tra
ballador da ciéncia, e tamén da 
saúde. Sen esta non se pode 
dar a cultura, nen a ciéncia". 

"A situación sanitária de Cuba é 
equiparábel á dos países máis 
desenvolvidos do mundo e resul
ta insólita en Latinoamérica. Em
peza pota educación na saúde 
que impartimos na escala, nas or
ganizacións sociais, nos meios de 
comunicación e nas mesmas ca
sas. A vacinación sen prevención 
seria ineficaz. Para iso contamos 
con consultórios de atención pri
mária. Neles consultan os médi
cos de família, un por cada 150 
famílias. Estes médicos non só 
rexistran as enfermidades, apli
can os primeiros remédios coa 
axuda de enfermeiras. Lago es
tán os policlínicas e os hospitais. 
Conseguimos erradicar as enfer
midades características dos paí
ses pobres e combatamos as 
máis mortíferas: cancro, cardio
vasculares; tratamos de controlar 
o stress, o alcoolismo, as venére
as, a sida. Só hai en Cuba uns 
600 pacientes de sida e isto debi
do a contáxios co exterior; os 
mortos por sida foron até agora 
54 e o tratamento hospitalar dos 
enfermos é moi coidadoso. 

Calquer visitante pode comprobar 
a saúde dos cubanos e a rede sa-

nitária da que fala Uribazo. Co ní
vel de subsisténcia alimentar, sen 
unha atención sanitária tan perfei
ta, a povoación apresentaria os 
trazos da pobreza; non é así, nen 
nenas esfameados, nen maiores 
depauperados, a saúde aparece 
nos rostas e na viveza dunha so
ciedade leda e igualitária. 

Máis universitários 
que colocacións 

O nível cultural tamén é elevado. 
"Desde os dias da Sierra Maes
tra, no abrente da revolución, di
nos Ramiro Herrero (55 anos), 
comezamos coa alfabetización 
de nenos e de adultos campesi
ños. Os brigadistas non foron só 
docentes, foron educadores so
ciais: alfabetizaban, criaban tea
tro popular, aportaban a primeira 
prevención sanitária. Escala e 
saúde foron sempre xuntas. 

O número de universitários e de 
graduados é tan alto que excede 
ao de colocacións; certamente 
moitos graduados traballan en 
profisións de menor calificación 
na espera de un posto da sua 
especialidad e". 

Tampouco existe o paro; cada 
adulto recebe colocación e un 
salário. Este aumenta segundo a 

Colleita de tomates. 

calificación profisional desde uns 
150 pesos mensuais até uns 
450 (hai salários de até 750 por 
perigosidade). Cómpre advertir 
que a alimentación asignada po
ta cartilla non ultrapasa os 20 
pesos/mes. Sen embargo , en 
moitos casos o número de em
pregados supera as necesida
des; hai subemprego; hai regula
cións de empresas cuxos traba
lladores cumpren horas no cam
po ou logran permisos fáceis na 
casa. Neste subproletariado ca
be un abrollo do lumpem. + 

-----
Galegos 
no ar de 
Santiago 
Ao final da viaxe A Habana-San
tiago de Cuba, na véspera do pé 
de vento que case non se adver
tiu na parte oriental , encontrámo
nos no límite Sul da illa, co clima 
máis caluroso, coa presenza 
máis abundante do "galega" no 
ar das ruas, nos rostas dos vian
dantes. Santiago de Cuba amosa 
as formas máis "coloniais" da Cu
ba hispana e da emigración gale
ga de 1900. Difícil que un "san
tiaguero" non teña algun apelido 
galega e difícil que non o conser
ve con cariño e fame de coñecer 
o seu pasado. No centro de San
tiago, a casa-museu de Diego 
Velázquez, a catedral do século 
XVI e o Cabildo teatral. Moi per
to, a casa da Trova na rua detrás 
da catedral: un cuadrado cheo de 
transeúntes, de espectadores, de 
turistas e de moinantes. Calquer 
noite que se visite a praza peran
te a catedral, encóntranse can
cións, teatro, ecos da música do 
cabaret dos turistas, amigos que 
saudarán e invitarán. Por dous 
dólares pódese ir en táxi até o 
Hotel Santiago, o último símbolo 
da construción do país e mesmo 
é posíbel talar co arquitecto, un 

profisional de 
máximo prestí
x i o que vive 
coa mesma 
cartilla alimen
ta e de vestuá
rio que os tra
balladores de 
150 pesos. Es
te é o corazón 
de Cuba , á 
máxima dis
táncia da Ha
bana, outra 
versión do cu
bano; esta últi
ma máis sofis
ticad a , máis 
cosmopolita, 
pero non me
nos chea de 
tenrura. 

Para gozar 
das maravillas 
de Cuba nada 
mellar en San
tiago que ir po
lo Cabildo tea
tral e por Tro
picana. No Ca
bildo expóñen
s e periodica
mente vídeos 
artísticos, tea
tro, recitais. O 
visitante pode 

dialogar con pintores, actores, in
vestigadores e beber algun "cor
dial". Neses lugares, como en to
da Cuba, hai cariño e crítica sábia 
de canto existe, ese rosto lumino
so da sociedade cubana. Ainda 
que tamén en Cuba hai machetei
ros, delincuentes do ron excesivo, 
cárceres non desexados; peque
nas sombras nunha terra de sol, 
case un paraíso con perigosas 
serpes ... Todo un mundo diferen
te, unha sociedade antípoda da 
consumista Europa. + 

L---------------------------------------------------------------------------------------------------------~ - - - .... -
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Na bisbarra do 
Orcellón o consumo 

de drogas ten 
aumentado nos 

últimos anos. En 
troques de solucións 

terapéuticas e sociais 
preférense as 

represivas. 

Ao final do 
ano 92 e os 

primeiros 
coletazos do 
93 teñen un 

feito luctuoso 
en comun na 

vila do 
Arenteiro: o 
suicídio nos 

calabozos 
municipais de 

dous mozos 
que horas 

antes foran 
apreixados 

como 
portadores de 

várias doses 
de droga. Os 
mencionados 

calabozos, 
carecen das 

máis mínimas 
normas de 

salubridade, 
pero até o 

pasado 29 de 
Decembro 

nengun 
suceso se 

rexistrara nas 
betustas 

mazmorras. 
NIEVES LOPERENA 

O consumo de droga na comarca aumentou nos últimos anos 

Dous suicidios nos calabozos 
do Carballiño, mentres se reclama 
un centro para drogodependentes 
• BERTO ÁLVAREZ/O CARBAWÑO 

Este dobre suceso, non repre
senta un factor illado dentro da 
problemática global da comar
cal, xa que desde hai tempo co
lectivos cidadáns e partidos polí
ticos na oposición veñen 
denunciando unha espiral conti
nuada de aumento no consumo 
de estupefacientes, con riscos 
que iso comporta. Desde hai 
máis de dous anos existen co
lectivos cidadáns que se moven 
verbo da problemática das dro
godepen dé ncias, e mesmo a 
presión popular obrigou o gover
no popular a aprobar unha mo
ción que polo de agora fica no 
cesto dos papeis, relacionada 
coa construción dun módulo de 
asisténcia a drogodependentes. 

Voltando aos suicídios, a pri
meira vítima foi Xoán Caiña de 
24 anos de idade, que aprovei
tou os barrotes do cárcere para 
suspenderse do cinto que porta
ba no momento de ser detido, e 
que nengun número da policia 
local chegou a confiscar. Esta 
revisión, produciuse no segundo 
dos casos, con António Bernár
dez de 29 anos como vítima, 
ainda que nesta ocasión o deti
do desfixo o colchón e aplicou o 
mesmo método que o seu pre-

decesor, apurándose o alcade 
do Carballiño, Xosé Luís García 
a emitir un comunicado no que 
deixaba libres de pó e palla a to
dos os seus axentes. 

Comisión investigadora 

Desde a data deste segundo 
suicídio -apenas unha sema
na- as acusacións, valoracións 
e enfrentamentos dialécticos su
cedéronse, entre colectivos ci
dadáns, partidos políticos e gru
pos guvernamentais. Asi as 
causas, o deputado autonómico 
do PP local, Aurélio Miras Portu
gal atreveuse a calificar de es
peluznante os calabozos muni
cipais, ao tempo que anunciaba 
que serian retirados dos baixos 

'Q deputado do PP, 
Aurélio Miras 
atreveuse a 
calificar de 
espeluznantes os 
calabozos 
municipais'. 

do concello, cuestión que non 
contentou demasiado os grupos 
da oposición, en especial ao 
BNG, que relacionou dun xeito 
directo a criación do 092, a espi
ral da drogadición e o escaqueo 
do grupo de governo nestas 
cuestións de vital importáncia 
para o futuro da vila. A Platafor
ma cidadá antidroga resaltou 
pala sua banda que situacións 
como esta víanse vir e insistiu 
máis unha vez na necesidade 
de construir un módulo asisten
cial, porque as cifras que se ma
nexan en canto a toxicómanos e 
toxicómanas na comarca de Or
cellón, son moi importantes e al
tamente alarmantes. 

Ante esta situación, o último ple
no do concello decidiu criar 
unha comisión investigadora 
que se encarregue de coñecer a 
realidade dos dous suicídios e 
as suas causas, e que está for
mada por todos os grupos con 
representación municipal. Men
tres tanto, lévanse a cabo inves
tigacións de carácter oficial das 
que nada transcende a opinión 
pública. De todos os xeitos, 
unha vez máis ponse de mani
festo a importáncia da faceta 
preventiva, frente a posíbeis 
medidas represoras e con áni
mo depurador.+ 

~ 
A guerra das 
normativas 
"Os estándares gráficos, ainda que relativamente duradoiros, 
son históricos e non eternos. Polo tanto, son modificábeis: para 
comprobalo, non hai máis que observar cantas reformas 
ortográficas experimentou o portugués nos últimos cen anos", 
asegura Enrique Monteagudo nun artigo titulado Ortografía do 
galega desde a perpectiva das nomas oficiais, publicado no 
número de Febreiro de AUIA INFIMA, a revista dos estudantes da 
faculdade de Xeografia e História. 

"Só existe un tipo de persoas tan evitábeis como os místicos do 
reintegracionismo: os beatos da normativa oficial. Non vexo 
nengun argumento para descartar no futuro a modificación das 
Normas. Non me surprenderia que esa modificación se realizase 
no senso de remarcar a autonomia do galega frente ao castellano, 
e nesa medida de achegalo ao portugués", reflexiona Monteagudo. 

"A polémica sobre a ortografía do galego era historicamente 
inevitábel cando foi elevado ao rango de língua oficial. ( ... )A 
discusión pode seguir aberta, pero debe limitarse aos círculos 
académicos. ( ... ) Para superarmos os dificilísimos retos que 
debe afrontar o naso idioma no camiño da sua normalización é 
fundamental unificar e reconducir os esforzos dispersos nesta 
estéril liorta. ( ... ) Só a flexibilidade e a toleráncia aliadas á 
cordura e responsabilidade poderán modificar o clima enrarecido 
que nos abata aos defensores do galega", conclue Monteagudo. 

PEPE CARREIRO 

As hormonas de don Manuel 
"Cada dia Fraga chega o primeiro ao seu despacho, calle os 
periódicos e dallas subliñados en vermello ao seu xefe de 
prensa con indicacións para facer chegar a cada conselleiro", 
conta o periodista José Ayala nun artigo que, sobre Fraga, 
publica o número do 5 de Abril da revista EL S1Gw. 

"Dous conselleiros, Xosé Guiña e Xoán Fernández, déronlle 
ademais sendos problemas en forma de graves escándalos. O 
de Xosé Cuiña está ainda pendente de resolución xudicial. Xoán · 
Fernández, de lndústria, enganou repetidamente a Facenda. Ao 
investigar unha empresa a neme da sua muller, por un fraude na 
Armada por valor de máis de 4.000 millóns, descobriuse que 
este conselleiro defraudara a Facenda cando menos durante 
catro anos". 

"Romerías e polbo, queimadas e arranques raciais, baróns e 
Opus. Pero ante todo Fraga, un animal político, coa forza e 
habilidade acumulada ao cabo de moitos anos de aferrarse ao 
sillón, en ditadura e democrácia", di Ayala. 

A aposta por Ieltsin 
"O Presidente Clinton actua correctamente apoiando a Boris 
leltsin", asegura James Baker, ex secretário de Estado dos 
EEUU de Xaneiro do 89 a Agosto do 92, nun artigo publicado no 
número do 5 de Abil da revista norte-americana NEWSWEEK. 

Máis unha vez, os EEUU, e James Baker, baséanse nas razóns 
de seguridade, non só para América, senón tamén para todo o 
Oeste, para xustifcar o apoio a leltsin. "O grande problema dos 
próximos anos, senón meses, é a alza dun nacionalismo ruso 
virulento", di Baker. "O único obxectivo que eles poderian apoiar -
é volver ao lmpério, defender os seus direitos e reunir aos 25 
millóns de rusos que viven en Kazakhstan, Ucránia, os estados 
bálticos e outros estados". 

"As democrácias do Oeste deben exercer o direito de dar o 
primeiro paso en pular pola sua políticia de apoiar 
decididamente ao governo de leltsin e a sua chamada ao 
referendo nacional", asegura Baker. + 



ALTERNATIVAS AO DESMANTELAMENTO INDUSTRIAL 

ANXO IGLESIAS 

Xosé Diaz, 
secretário xeral de CCOO de Galiza 

'A esquerda fai moita política 
institucional, pero pouca mobilización' 
"A vangarda deste país somos os 
traballadores e os sindicatos", sinala 
Xesús Diaz, secretário xeral das CCOO 
de Galiza, e pon como exemplo a 
recente mobilización do 2 de Abril. 
Culpa ao governo central, máis que á 
CE, da discriminación que está a sofrir 
Galiza, e a Fraga de seguir as 
consignas das multinacionais. Pero bota 

de menos tamén unha esquerda que 
rentabilice eleitoralmente as grandes 
mobilizacións que son capaces de facer 
os traballadores. Cre posíbel e 
necesária a unidade: a clave seria a 
coordinación co Estado e con Europa, 
desde a soberanía das organizacións 
galegas. No plano sindical non descarta 
unha próxima folga xeral. 

•MANUEL VEIGA 

O pasado dous de Abril as críti
cas á construción europea fo
ron unánimes. Contra a Europa 
do capital ,foi un dos berros es
coitados. E iso contraditório co 
feito de que CCOO teña avala· 
do a entrada na CE e o acordo 
de Maastricht? 

Nós somos evidentemente parti
dários da unión europea, pero 
dunha unión distinta á que se es
tá a facer. Defendemos unha Eu
ropa federal, solidária coas re
xións máis desfavorecidas. Creo 
que nesa pretensión coincide to
da a esquerda. O problema radi
ca en que o proceso actual está 
hexemonizado palas multinacio
nais e as forzas conservadoras. 
Nós a Maastricht démoslle un si 
crítico, pero non ignoramos as li
mitacións do tratado: non é de
mocrático, o par-
lamento está falto 
de competéncias, 
as rexións non 
están articuladas. 

ou forza de esquerda pode ficar 
nunha actitude neutral. 

Non falo de posturas neutrais, 
senón críticas ... 

Si, si. A Confederación Europea 
de Sindicatos, que ao primeiro 
era un pouco moma, despois, 
froito da posición de CCOO e 
UGT, pasou a tomar unha postu
ra moi crítica. Pero, unha cousa é 
ser crítico con algo que está aí e 
outra poñerse nunha actitude de 
dicer que non a Europa. Pode ser 
a Europa dos mercaderes, pero é 
imparabel. O que tratamos é de 
modificar esa situación, que seña 
a Europa social e dos povos. 

Pódese dicer, vista a situación 
actual, que as esperanzas do 
seu sindicato hai catro unha 
cinco anos, a respeito de Euro
pa, quedaron en parte defrau-

dadas? 

Agardabamos 
máis da reunión 
de Maastricht. Se 
al í se tiveran A responsabilida

d e tamén é dos 
Estados. O espa
ñol utiliza os fon
dos estruturais e 
os de coesión pa
ra favorecer a ou
tras rexións, mar
xinando a Galiza. 
Movilizacións co
mo o 2 de Abril 
están destinadas 

'O problema de 
Europa é que está 
hexemonizada 
palas 
multinacionais'. 

contemplado as 
reivindicacións 
dos sindicatos 
non estariamos a 
falar dun si críti
co, senón dun si 
a secas. O positi
vo do tratado é 
que abriu un de
bate importante . 

a modificar esa 
correlación de 
forzas. 

É un si táctico? 

É un si táctico e tamén un si á un
ha construción europea que está 
aí, gaste ou non. O mercado úni
co existe. Non podemos estar fa
ra da realidade. O que se trata é 
de cambiar a situación, artellando 
unha esquerda europea, partindo 
da soberanía de cada quen, que 
influia no parlamento europeo e 
nos cidadáns do continente. Men
tres sigamos aillados en Galiza e 
nos Estados pouco teremos que 
facer. 

Con todo, hai forzas de esquer
da, en Fráncia e Dinamarca, por 
exemplo, que, mália constatar 
que Europa é unha realidade, 
non deron un si ao tratado. 
Esas forzas piden o non e re
claman un acordo distinto. 

lso é certo. Pero, 
por exemplo, os 
sindicatos dane
ses non fixeron 
campaña no refe
rendo. Pensaban 

As movilizacións 
do 2 de Abr i l 
amasan o come
zo dunha nova 
dinámica pala 
que os traballa
dores tratamos 

de incidir no proceso de constru
ción europea. 

A idea de construir unha es
querda europea forma parte da 
fé da vella esquerda, e tamén 
da dereita, nos grandes espá
cios. Pero hoxe a realidade de
mostra que os grandes espá
cios económicos xeran un efec
to centrípeto de concentración 
de todos os fluxos cara o cen
tro, acrecentando o carácter pe
riférico das demais áreas? 

Creo que non. Ese feito dase, pe
ro máis a nível dos próprios Esta
dos. Non é a Comunidade a que 
reparte os Fondos Estruturais ou 
os de Coesión. O que ocurre é 
que o Estado non ten unha políti
ca de solidaridade con Galiza e 

continua a políti
ca de marxina
ción . O próprio 
governo galego 
que debia pre
sentar máis pro-

se cadra que ia 
gañar o si e quizá 
que as suas pró
prias conquistas 
sociais eran su
periores ás que 
marcaba o Trata
do. Pero o que 
agora se compro
ba é que todos os 
governos europe
os, sen excep
ción, están apli
cando políticas 
antisociais. Os ní-

'Non é a CE a que 
reparte. Quen 
reparte é o 
Estado. El é 

gramas ante a 
CE non o fai. 

Pero o proceso 
de marxinación 
progresiva ta
mén se dá entre 
os Estados. O 
caso de Irlan
da... Os que es
tán á cola incre
mentan a sua 
distáncia. 

o responsábel 
da situación de 
Galiza'. 

veis de benestar 
en Dinamarca, 
Alemaña ou 
Fráncia, están en 
entredito. Os sa-
lários están sendo atacados, des
regúlase o mercado de traballo, 
saltan os investimentos dun país 
para outro buscando traballado
res máis baratos. O modo de evi
tar iso é coordinándonos os sindi
catos europeos. Nengun sindicato 

Si, as diferéncias 
son grandes. Pe
ro se Galiza non 
fose excluida da 
rede estatal de 
estradas, de fe-

rrocarris, etc. seria máis doado 
que viñesen investimentos. O go
verno central poderia potenciar a 
transformación das matérias pri
mas de Galiza. Todos os cartas 
caen no Eixo Mediterráneo. Gali
za está discriminada ano tras ano 
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nos orzamentos do Estado, isa é 
o máis grave. As entidades finan
ceiras e os empresários tampou
co están a facer nada por este 
país. Ademais dos benefícios hai 
que pensar en criar riqueza para 
o futuro. O colmo é que Ramilo 
saia a criticar a criación dun gru
po lácteo galega. As presións que 
recebiron das multinacionais Fra
ga e Ramilo obrigáronnos a po
ñerse en contra dese posibilida
de, ben lóxica por certo. Atopá
monos, máis unha vez, con per
soas que defenden intereses con
trários aos intereses de Galiza. 
lso é o que fai que Galiza siga 
asi, e ainda non se modificou. 

Sindicatos e autonomias 

Vense de aprobar un acordo 
entre governo central e sindi
catos sobre a formación contí
nua. Cal é a sua postura sobre 
a territorializa-
ción do mesmo? 

O texto é positi
vo . Pero é un 

mas nun Estado plurinacional. 
Nos debates internos ímolo supe
rando. As CCOO de Galicia de
mos a batalla no tocante á forma
ción contínua e ao convénio da 
construción e seguirémola dando 
desde Galiza e outras comunida
des como Catalunya e Euskadi. 

Como se ven, nesta altura, os 
acordos coa Xunta de Galiza, 
tendo en conta que suscitaron 
certa crítica desde a esquerda? 

Son uns acordos positivos e limi
tados. Non conseguimos un plan 
industrial, nen un plan de investi
mentos de choque para Galiza, 
nen que a política de emprego fo
se o cerne da política económica 
da Xunta. Ora ben, o que pacta
mos é positivo e estase a cum
prir. Non entendo certas críticas. 
Alguén chegou a dicer que algo 
habia por trás. Simplemente por-

que non tiña ar
gumentos para 
rebatir o que es
taba no papel. 
Non se pode tra
tar de meter aos acordo que non 

contempla que 
estamos no Esta
do das autono
mias e iso é unha 
eiva importante 
que desde CCOO 
de Galiza rexeita
mos con rotundi
dade e xa o dixe
mos onde o tiña
mos que dicer. 

'En CCOO tamén 
hai incomprensións 
da pluralidade 
nacional 

sindicatos nese 
dinámica de co
rrupcións que hai 
por aí. Agora es
tamos nun perio
do de moviliza
cións en deman
da de emprego e 
dunha política 
industrial, por-

do Estado'. 

Se ese acordo 
non está articula-
do en Galiza, os 
fondos van ser 
utilizados unica-
mente polos 
grandes empre-
ários--Oe servícios e industriais. 

A información non vai chegar as 
pequenas e medianas empresas 
que son a maioria deste país. Os 
sindicatos irnos tratar de que ta
mén se cree unha comisión terri
torial en Galiza. 

Parece que hai unha volta ta
mén aos convénios marco es
tatais? 

Non. O que pasa é que hai un 
convénio que tampouco nos gas
ta moito que é o da construción. 
Cremas que debe existir un con
vénio estatal , pero de mínimos. 
Isa articulado e sen que impida 
que haxa convénios de Galiza, de 
província ou de empresa. O que 
pasou na construción foi que se 
fixo un convénio 
estatal non de 
mínimos, senón 
de máximos que 
impide de feito a 
negociación co-

que eses obxeti
vo s fundamen
tais non os lo
gramos e os sin
dicatos fumos 
claros niso. 

A manifestación 
do 2 de Abril -xusto a un ano 
da pasada folga xeral- foi un 
éxito. Está á vista unha nova 
folga? 

Se pretendemos que se modifi
que a política económica, que 
cámbie o plan de converxéncia, 
que Galiza non se siga distan
ciando do resto do Estado, non 
podemos ficar pasivos. Ternos a 
via da negociación e a da pre
sión. Como parece que a da ne
gociación está pechada, non nós 
queda máis remédio que seguir 
movilizándonos. Nese camiño 
non hai que descartar a convoca
tória dunha nova folga xeral. So
mos os traballadores, a parte 
máis dinámica desta sociedade. 
Ás forzas políticas da esquerda 

quera dedicarlle 
unha crítica sua
ve. Deberian es
tar máis na onda 
de movilizar este 
país, e aí haberia 

lectiva en Galiza. 
O convénio esta
tal da construción 
é bo, pero o pro
blema é de filo
sofia sindical. As 
veces, desde un
ha federación es
tatal do sindicato, 
como pasou coa 
formación contí
nua, non se con
templa que esta
mos a vivar unha 
realidade autonó-

'As alternativas 
que poida dar o 
BNG, UG ou EU 
aos problemas 
deste país son 
exactamente 
iguais'. 

moitas coincidén
c i as. Vexo aos 
partidos de es
querda nunha 
postura máis ins
titucional que de 
aterecer alternati
vas e de mover 
aos cidadáns. Na 
medida en que o 
desmantelamen
to económico se 
produza o peso 
da esquerda será 
inferior. Xa sabe
mos o que pasa 
coas sociedades 
subsidiadas. Co
mo é posibel que 
os sindicatos le-

mica. 

É dicer que o 
problema non é 
só do governo 
central. Tamén no seu sindica
to existen reticéncias impor
tantes? 

Si. lso non se pode negar. Ás ve
ces hai certas incomprensións e 
lagoas que impiden ver que esta-

vemos anos de unidade de ac
ción, mália os periodos de elei
cións sindicais, convocando mo
vilizacións e os partidos de es
querda non poidan facer o mes
mo? Nós ternos diferéncias, pero 
estamos unidos no importante. 

As alternativas que poida dar o 
BNG, UG ou EU aos problemas 
deste país son exactamente 
iguais. Non hai nada que inven
tar. Cando se asinou o pacto das 
autovias, os partidos quedaron de 
espallar a convocatória por toda 
Galiza. Os sindicatos, como ia
mos entrar en eleicións, dixemos 
que non iamos formar parte da 
comisión, que o fixeran os parti
dos e que despois variamos que 
movilizacións se podían facer. 
Ainda estamos agardando por 
eles. Estou seguro de que se es
tiveramos os sindicatos, desde o 
primeiro, iso faise e teriamos pos
ta en pe de guerra aos traballado
res e cidadáns de toda Galiza. 
Está ben que se solidaricen con 
nós cando convocamos actos, 
pero debian ter eles mesmos un
ha actitude máis activa social
mente, non centrando todo nas 
institucións. 

'Cómpre unha esquerda' 

Hai uns anos os dirixentes de 
CCOO insistian en que o sindi
cato non era correa de transmi
sión de ninguén, en referéncia 
ao PC. Agora parece que suce
de ao revés, que se sinten un 
pouco ortos? 

Si, si, ah, ah! A verdade é que en 
Galiza fan falta partidos de es
querda, nacionais galegas. Estou 
convencido de que, se se fixera 
un esforzo, a esquerda seria ca
paz de se aglutinar e conseguir a 
gran capacidade de movilización 
que ternos os sindicatos. O pro
blema de fondo parece que sem
pre é o mesmo. Se somente son 
forzas nacionalistas impídese un
ha coordinación co Estado e con 
Europa que hoxe vese que é ne
cesária. E non falo dunha repre
sentación concreta en tal Comité 
Central, senón de forzas sobera
nas, con capacidade para rexeitar 
aquelo que consideren oportuno 
e se non o asume a forza nacio
nalista galega, non o asume e 
ponto. O que estamos a compro
bar actualmente é que Esquerda 
Unida é extraparlamentária, pero 
tamén que os partidos nacionalis
tas cambian a correlación entre 
si, pero non conseguen sumar un 
maior número de votos. O Bloque 
pode aumentar nun determinado 
momento, outrora pudo ser Es
querda Galega, pero esa é unha 
visión moi estreita. A proxeción 
eleitoral dunha forza da esquerda 
seria moi importante para este 
país e faria que as movilizacións 
sindicais tiveran unha maior ren
tabilidade política. 

Os principais dirixentes de 
CCOO en Vigo son hoxe tamén 
cargos do PSOE. Igual sucede 
en Ferrol. lso parece que vai 

. nunha liña diferente da que ta
la de conformación da esquer
da e pode criar problemas no 
sindicato? 

Creo que n~n. E non o digo por 
diplomácia. E certo que iso é no
vo. Sempre houbo afiliados, pero 
non cargos importantes na estru
tura do PSOE. Non é preocupan
te sempre que haxa lealdade á 
política do sindicato. En ltália 
ocurre iso. Hai que defender ese 
pluralismo sindical, con todo o 
debate que poida producir. A 
proba de que funciona é que, na 
movilización do 2 de Abril, a orga
nización de Vigo estivo en primei
ra liña, como as demais, igual 
que en Santiago o 2 de Marzo. E 
iso mália que CCOO é moi beli
xerante coa política do PSOE. 
Pero tamén no PSOE hai secto
res de esquerdas que non tañen 
porque estar de acordo con Sol
chaga. t 

1.450 pta 
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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 1.900", mentía. Naceu o 13 de 
setembro de 1.897, nonº 27 da rúa Lepanto. 
Segundo a acta bautismal foi fillo 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. 

1?J,coráos áo mozo !Mosquera, 
quinto áo 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 !quitos 
(Perú) onde se establece primeiro 
como barbeiro e logo 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 



Vivimos no mellar 
dos mundos posíbeis 
(Felipe González) 

Por mor do 
falescemento de Juan 
de Borbón suspenderon 
un concerto, patrocinado 
polo Xacobeo, en 
Cambados, onde ia 
actuar o grupo Luar na 
Lubre. En Pedrafita 
suspenderon a berbena 
da Festa do Queixo. E 
alguns redactores xefes 
pensaron que tamén se 
ian suspender as 
movilizacións do 2 de 
Abril. Como non foi así 
decidiron postergalas 
nos seus méios. 20 mil 
traballadores movilizados 
como si nada. Xa se 
sabe aquelo de meios de 
comunicación, espello 
da realidade. 

Rouco Varela, en 
plena actuación na 
catedral santiaguesa, tivo 
azos para talar da 
"represión roja" en várias 
parróquias galegas no 
36. Primeiro tora a 
doctrina da 
reconciliación, ainda en 
pleno franquismo; 
despois, na transición, o 
esquecemento "para non 
despertar odios 
pasados". A democrácia 
non pediu 
responsabilidades, nen 
sequera se abriron os 
arquivos para terapeutico 
coñecimento dos 
cidadáns. E agora chega 
o arcebispo apontándose 
ao renacimento da 
extrema-dereita, da man 
da mentira histórica. 
Vamos ben! 

António Ramilo, 
presidente da patronal 
galega, manitéstase 
contra a criación dun 

27160 NADELA·LUGO 
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Os percebeiros 
Desde hai uns anos, na cidade 
de Barcelona celébrase unha 
-segundo eles- "Enxebre 
Xuntanza do Percebe", en prol 
e honra da Gastronomía Gale
ga en Cataluña; segundo os or
ganizadores con esta xuntanza 
preténdese reivindicar a gastro
nomia e identidade do pavo ga
lega, tal pretensión ten lugar no 
luxase Hotel Princesa Sofia, o 
popular prezo dunhas 14.000 
pesetas por cabeza, segundo a 
edición deste ano: Ostras, Ci
galas, Centolas, Camaróns, 
Nécoras, Vieiras, Percebes e 
Lacón con Grelos, con estes 
manxares fan unha comilona 
en língua española, co bon fin 
de encher os 
bandullos. 

A montaxe trá- Confésome 
tase de utilizar adm1'rador do 
o nome da nasa 
cociña como sr. Fernando 
plataforma para Rey,· pero 
promocionar os 
negócios dos perguntome: 
organizadores, 
sen dúbida al- que fixo no 
guns grandes eido da nosa 
empresários no 
ramo da hoste- identidade 
laria, nadas na como galego. 
Galiza -segu-
ramente moitos 
deles por ca-
sualidade- e 
pertencentes a 
unha elite que gasta de utilizar a 
língua española como símbolo 
da sua máxima alterega, e ás 
veces a nasa (o gal ego) por co
menén ci a o mesmo que o tero 
"Gastronomía Galega" sen dúbi
d a expoñente de cualidade e 
sonada fama que asegura éxito 
e rentabilidade económica, so
bretodo en Barcelona. 

Hai uns dias comentando esta 
xuntanza cunha compañeira das 
inquedanzas galegas aqui nesta 
terra, facíame unha suxeréncia 
moi acertada: "daqui en diante 
debemos chamar os organizado
res "Os Percebeiros" pois van re
collendo Percebes que non teñen 
o rexistro galega de calidade". 

O fin desta montaxe é a eleición 
dos Galegas de Ouro do ano, os 
agraciados son agasallados ces 

GONZALO 

Df E.RTA~ 
BALEARE.e;_ - - - - -- _i./2,qoo 
TErJE.r<iFE ___ - · _ --· - - .65.ooo 
Sü i"2A ·AU0fRiA .. . - - - - -__ 122. 500 
MAReuttos l ~ ~ __ ____ _ 99.000 
EG í PT7.> -- -- _ _ .~ _ 122. 000 
BRAljiL ___ ~ __ 82,400 

D5EiRR (2 P1A~)_ - -"101000.000 
títulos de Percebe de Ouro, e 
honra, como galegas univer
sais ... : Saben vostedes que é o 
Galega de Ouro desta edición?, 
nen máis nen menos que o Sr. 
Fernando Rey; sen dúbida un 
dos mellares actores que hai na 
Península Ibérica en língua es
pañola; o español é a língua 
que emprega, non o galega. Se
gundo os organizadores de tal 
evento o Percebe de Ouro con
cédeselle a aquela persoa que 
máis se tiver destacado na loita 
en defensa da nosa cultura e 
identidade do pavo galega. Que 
irania! Como amante do cine, 
confésome admirador do Sr. 
Fernando Rey como actor uni
versal, e mesmo como persoa 
con inquedanzas humanitárias, 
iso non o poño en dúbida; pero 
pergúntome: que fixo no eido da 
nosa identidade como pavo ga-

lego, para ser merecedor de tal 
honor, se é que este prémio 
concede honor: Gustariame se 
algun galega mo pode dicer? 

Saben vostedes quen será o 
próximo: Hai uns dias adiantóu
no lo o Sr. González Cortiza, 
principal promotor deste feste
xo, ¡xa o imaxinan ! no podia ser 
outro máis que Julio Iglesias, un 
español residente en Miami (ve
se que ali se pagan menos im
postas á Facenda) e que non 
esquece España (máis que para 
( ... )}e si a Galiza cando non hai 
diñeiro polo meio, e diñeiro para 
este señor significa centos de 
millóns. lso é o que nos cobra 
aos galegas por, segundo a 
Xunta de Galicia, facer de vocei
ro para o Xacobeo; sexa como 
sexa para o próximo ano uns 
galegas homenaxean a un es-

r---------------------------------------------------------------------------, 
Lembranza, a estes anos, que sen escatimar Un adeus, non esperado pro-

folgos sempre tiña tempo para duciunos a moitos unha dor 

Paquita Álvarez estar ali onde houbese un acto amarga, e de carraxe. 
cultural gale-

Escrebia un gran intelectual go, sen esque-
Lembro ainda, na compaña dos cer o grande español que este era un país 
compañeiros de E.R.G.C. (Es- labor que veu Sempre tiña de grandes enterros. caído que 
pazos Radiofónicos Galegas en prestando co- este non foi o caso da nosa 
Catalunya) a princípios do máxi- mo locutora de tempo para amiga e compañeira. Era sote-
co ano olímpico 1992, con moti- rádio, en dife- estar onde rrada na sua terra natal de Lu-
vo de artellar un proxecto sóli- rentes progra-

houbeseun 
go, rodeada de todos os seus 

do, e que for capaz de transmiti'r m~s. familiares e amigo no derradei-
através das ondas radiofónicas acto cultural ro adeus do cámaro da tarde 
a voz viva do país galega. Paquita, ti non do 26 de Marzo de 1993. 

te fuches, se- galega, sen 
Gardo unha garimo9a lem- gues viva na esquecero Como epílogo, as verbas adi-
branza de Paquita Alvarez. memória de cadas polo crego da lgrexa de 
Ese dia, a hora do xantar, tiven milleiros e mi- grande labor Nasa Señora dos Desampara-
ocasión de coñecer a Paquita. lleiros de ou- queveu dos de L'Hospitalet de Liebre-
Se de algo quedei impresiona- vintes que no gat (Barcelona) na homilia de 
do foi de ver unha muller cun- · dia a dia sinto- prestando corpore insepulto. -Paquita 
ha extraordinária calidade hu- nizaban os como locutora era amiga de todos. -Todos 
mana moi poucas veces vista. teus fermosos coñecian a Paquita. -A nosa 

Dicer que Paquita Álvarez tiña 
programas de de rádio. cidade de L'Hospitalet acaba 
rádio, de Luns de perder unha muller galega 

depositada a sua ilusión no a Venres en que deu mostras sobranceiras 
proxecto E.R.G.C., e non che- rádio Florida, ~- da sua xenerosidade aos de-
gou a tempo a coñecelo. na franxa horaria de 3 a 4, da mais. "A luz perpétua luza pa-

tarde; todos os Mércores en rá- ra ela".+ 
Paquita, asi era como a chama- dio Nou Barris no programa 
ban todos os que a coñecian, "Morriña". Todos os Domingos 'XOSÉ AGREW DE lsORNA 
muller comprometida coa cultura en rádio Zona Franca, na franxa (Redacción 
galega; mostra diso foron todos horária de 13.30 a 15 da tarde. LUA NOVA-Barcelona) 

L------------------------~----------------------------------------------~---~ · 

pañol querando pasar por gale
ga. Pergúntome: sabe esta xen
te que existe a Galiza, e gale
gas que traballan por ela? 

Saben vostedes que, segundo 
os organizadores, entre o millei
ro e médio de persoas asisten
tes a esta edición semente o 
20% eran galegas? Os galegas 
non somos parvos! 

Saben vostedes que toda esta 
parafernália for transmitida en 
directo pola Rádio Galega?, a 
mesma radio que non aparece 
cando se fan verdadeiros actos 
en prol e honra da nosa cultura 
e identidade do noso país gale
ga. No último Outono tiven a 
honra de ser invitado a unha 
verdadeira xuntanza de promo
ción da nosa cultura e a nosa 
língua, na Asociación Cultural 
Galega "Rosalia de Castro" en 
Cornellá (Barcelona) onde se fa
cian públicos os prémios de po
esía en Língua Galega "Rosalia 
de Castro". Ali non estaba a Rá
dio Galega. Saben vostedes 
que entre os moitos actos que 
organizan os verdadeiros gale
gas emigrados en Catalunya, 
faise no Parque de can Merca
der tamén organizada pala mes
ma asociación , durante dous 
días unha verdadeira enxebre 
xuntanza á que asisten unhas 
40.000 persoas, nun 99% gale
gas de verdade? Ali tampouco 
está a Radio Galega, esa que 
pagamos todos os galegas. En 
fin , así podíamos seguir deica o 
próximo ano, pero non paga a 
pena matinar en causas que 
non son de matinar , porque 
afortunadamente a Galiza existe 
e os verdadeiros galegas taén. 
Ao demais, o mellor que lle po
demos facer é, unha vez denun
ciado , ignoralo e seguir traba
llando polo naso país.+ 

ANTONIO DIAZ FERNANDEZ 
GRUPO LUA ( B ARCELONA) 

Ao Conselleiro 
de Educación 
Os país asinantes desta carta ve
mos con indignación como os 
Sindicatos do Ensino negócian a 
"Xornada Comprimida" dos nasos 
tillos para conseguir a sua. Paré
cenos indignante que se estexan 
pelexando pola porcentaxe do 
75% dos país para a obtención da 
modificación do horário escolar 
cando eles mesmos afirmaron reí~ 
teradamente 
que solicitaban 
a xornada "com-
primida" porque 
esta era pedida 
polo 95% dos 
pais. 

Que acorre? Xa 
non existe ese 
95%? de onde 
sairon eses da-

Apedagoxia 
desaconsella 
períodos de 
máisde2 
horas de 
horário lectivo 

d os? Pensa- sen descanso. 
mos que ao 
profesorado 
non lle corres-
ponde decidir o 
horário escolar dos nasos tillos. 
Polo tanto non debian formar 
parte desta negociación. Que 
den a cara se queren un au
mento de soldo ou a xornada re
ducida para eles, pero que se
xan valentes e non enganen aos 
pais e alunas. Pedir que se 
aprobe a xornada "comprimida" 
só vos votos favorábeis do 75% 
dos pais que participen na se
gunda volta é unha auténtica 
encerrona e falta de espírito de
mocrático. O mesmo direito e 
porcentaxe teríano os pais que 



solicitasen a xornada normal de 
mañá e tarde, supoñemos. 

A pedagoxia desaconsella perí
odos de máis de 2 horas de ho
rário lectivo sen descanso. Co
mo seria posíbel meter todo o 
material escolar de 9 a 2 sen fa
tigar ainda máis aos rapaces? 

Esperemos que a Administra
ción teña os pés no chan e non 
consinta tal barbaridade. 

O profesorado e sindicatos que 
o representan deben ser elegan
tes e non misturar as suas rei
vindicacións de redución de ho
rário lectivo co que lle é máis 
conveniente para os alunas. 
Non nos deixen aos nasos tillos 
tirados na rua toda a tarde para 
arranxar o seu problema. 

ÜDETIE PÉlIBZ QmNTAS 
E 26 SINATURAS MAIS 

Sobre a 
normativización 
lingüística e 
os lusistas 
Como tillo de emigrantes gale
gas en Barcelona e interesado 
nos temas da Galiza, quereria 
poder expresar a miña opinión 
verbo da normativización lin
güística. 

Hai tempo que veño observando 
a polémica entre os isolacionis
tas e os reintegracionistas lusis
tas, polémica que vexo un tanto 
afastada do problema real, que 
non é outro que a entrada do 
galega (o naso idioma nacional) 
pala porta grande do emprego 
diário (talado e escrito) tal e co
mo se esta a facer aqui na Cata
lunya. Creo sinxelamente que 
hoxe o galega que fala o pavo 
non debe normativizarse orto
grafícamente á portuguesa e iso 
por diferentes razóns. 

Hai un erro de base en intentar 
facer coincidir comunidade cul
tural (neste caso lingüística) e 
comunidade política, que é o 
que pretenden (moi lexitima
mente por certo) os reintegracio
nistas. Por que? Porque é un 
feito que nós ternos moitos pon
tos de conexión con Portugal, 
pero non é menos certo que le
vamos perta de cinco séculas 
de vida separada dentro de Es
tados diferentes. Ese é un feito 
histórico que tivo e ten unhas re
percusións sócio-língüísticas 
claras que a normativización lu
sista intenta esquecer. 

A normativización á portuguesa 
é un elemento diferenciador a 
respeito do castellano e iso está 
moi ben contra a españolización 
a que teñen condenados os 
meios de comunicación á Galiza. 
Mais non é menos certo que a 
ortografía portuguesa non se po
de considerar nosa e suscita 
máis problemas dos que resolve. 

Trátase dunha ortografía com
plicada e anterga. Velaiqui: 
acentos circunflexos, acentos 
abertos e pechados, uso do til, 
grafias alleas ao cidadán gale
ga de hoxe tais coma o "e;", os 
dobres "ss", terminacións des
·coñecidas para a maioria da 
xente -áo, agem, óes- por 
exemplo . Eu penso, é este o 
mellar camiño para normalizar 
a língua de uso diário nun mo
mento tan transcendental coma 
es!El parr-. o _f~ty~o pp ~~~t;Q,~-. · .. 

EXEMPLAR!!! 
NANINA SANTOS 

Toda a xente de acordo porque foi substancial peza chave na 
história contemporánea da España que eles aman. Exemplo de 
demócrata; parangón de elegáncia, discreción, bon facer, va
lentia. Espello no que ver e verse polo dos intereses de Espa
ña, sempre grande, capaz de renunciar á encomenda que a 
história lle tiña reservada. 

Nengunha disidéncia porque foi exemplar e os que agora fala
ron, opinaron, escreberon editoriais e artigos, choraron ou visi
taron coa doro cadaleito, sabíanno de sempre. 

Fillo e neto de reí, cando os reís eran reis por desígnio divino: 
Dinastía borbónica que concitou oposición para abrir, grandes, 
ás portas da II República. 

Pai de reí porque, amañando por aqui e por ali co dictador, ao 
que apoiou na sublevación contra a República democratica
mente eleita, conseguiu, polo menos, un trono e unha coroa 
para o fillo, porque poderia ser que non houbese nada para 
quedar na casa. 

No entanto causas tan transcendentes se escreben en páxinas 
de ouro para a história oficial cheia de realeza, eu, prosaica a 
roáis dicer, estou leda por fin! de que remate a murga.+ 

Ternos que comezar hoxe a 
usar grafías coma os "nh", "lh" 
no naso galega de cotio? 

Penso que non debemos compli
car as cousas máis do debido ao 
cidadán. No galega que por 
exemplo talan 
meus antergos 
non existen pro-
núncias nen ver- É certo que 
bas como asso-
c i a Q á o, urna, ternos moito 
frango, etc., etc. 
lsto pode ser o 
galega estándar 
que talen en 
Portugal pero 
non o que no dia 
de hoxe se está 
a falar nas vitas 
e aldeas de po
ñamos por caso 
a província de 
Lugo. 

O galego que se 
está a talar en 
Portugal (que 

decomunco 
Norte de 
Portugal pero 
non grande 
familiaridade 
de pronúncia 
co portugués 
que se fala en 
Lisboa 

non ao contrário) é un galega 
afastado do naso por razóns moi 
variadas (separación política, ex
pansión cara o Sul do Douro, 
colonizacións tras os descobri
mentos, etc.) que xa a partir do 
século XV non teñen nada a ver 
coas nosas circunstáncias. 

E certo que nós ternos moito de 
comun lingüísticamente co Nor
te de Portugal en concreto coas 
rexións de entre Miño e Douro e 
Trás-os-Montes pero non ternos 
grande familiaridade de pronún
cia co portugués que se tala en 
Lisboa, no Algarve, nen moito 
menos co de Funchal na illa de 
Madeira e calquer que faga un
ha viaxe aló notarao de contado. 

O galega normativizado en Por
tugal (proceso que comezou xa 
hai séculas -1255- é un gale
ga transformado e desenvolto 
no proceso portugués de expan
sión cara o Algarve, é, por asi 
dicilo, un portugués "andaluza
da" que en a sua própria perso
nalidad e. Somos pois irmáns 
pero a nosa história, deunos ca
m i ñ os diferentes. E léxico, xa 
que pois, que hoxe existan dife
réncias. Fillos do mesmo pai (o 
galega talado nos territórios da 
Galiza histórica até 1350 máis 
ou menos) ternos as nosas per
sonalidades hoxe diferenciadas. 
Ser familiares non implica pois, 
forzosamente, facer vida en co
m un nen moito menos adoptar 
os costumes do outro ( enténda
se a normativización da língua á 
maneira portuguesa). 

O galega estándar que se esta a 

A ALDEA 

impar pouco a pouco é o mellar 
meio para o coñecimento e de
senrolo da nosa língua pois po
sibilita un uso rápido e maioritá
rio por parte da masa da povoa
ción tendo en canta o estado de 
colonización cultural real do na
so país qu é o que realmente 
importa. Voltar a ortografías ca
se do século dezaoito (como é o 
portugués de hoxe) é un erro 
que nos levaría a dar un paso 
atrás sen dúbida nengunha. Ta
mén seria unha causa sen senti
do polo feíto de o galega levar 
desde o século XV até o XIX 
sen escreberse, e non estamos 
faltando a nengunha regra. 
Aproveitar a simplicidade do ga
l ego estándar do Instituto da 
Língua Galega é a via máis rápi
da para a normalización. Solu
cións ao meio complicarían ain
da máis a situación.• 

XOSÉ MANuEL GoNZALEZ 
(BARCELONA) 

Manifesto sobre 
os presos 
políticos 
As Juntas Galegas pola Amnis
tía convocamos o Pavo Trabal
hador Galega a luitar por: 

1 .- Reconhecimento da con
diQom de presos e presas políti
cas a todos os membros do Co
lectivo de presos e presas inde
pendentistas, hoje dispersados 
por distintos cárceres do Estado 
Espanhol; assim como a efeitivi
dade !MEDIATA na ejeCUQOm 
dos direitos inerentes a esta 
condiQom. 

2.- Fim da política de dispersom 
e o reagrupamento na Galiza de 
todo o Colectivo. 

3.- Suspensom e revissom de to
dos os juizos e sentencias reali
zados e ejecutados polo tribunal 
de excepQom da Audiencia Na
cional, como passo prévio para a 
libertaQom de todo o Colectivo. 

4.- Revissom de todas as de
núncias de torturas, neglicén
cias e castigo aos culpaveis e 
responsáveis. Nela deve ser in
cluida a suspensom para aque
les juizes que ignorarom estas 
denúncias e que amparandose 
na Lei Anti-Terrorista do Estado 
Espanhol cederom a custodia 
dos detidos aos carpos repressi
vos para aplicar impunemente 
as su as técnicas de tortura. 

5.- Anulagom da Lei Anti-Terro
rista e Lei Corcuera e dos tribu
nais de excepQom como a Au
diéncia Nacional. 

Nom valem as meias tintas. 
Nom deve valer que o Governo 
Espanhol nos imponha vias de 
saida aos conflitos nacionais 
por meio dos indultos a vista 
dos fracassos da reinserQom. 
Nom seria mais que outra suja 
chantagem utilizando os presos 
e presas e em definitiva um in
tento de prolongaQom da opre
som colonial. 

O que sim ha valer a nossa luita 
constante e o avanQo na nossa 
capacidade auto-organizativa 
para fazer fronte a estesoutros 
retos. O que sim ha valer som a 
confianQa na sua luita e nos di
reitos da nossa Patria. Pola Am
nistía e contra a tortura.• 

JUNTAS GALEGAS POIA AMNlsTIA 
(VIGO) 

grupo lácteo galega -foi 
Frag'.: en persoa quen o 
chamou para que fixera 
esta declaración. Carlos 
Luis Rodríguez, 
comentarista 
sobre-colledor, opina que 
o leite galego é mao. 
Coma se as cuotas fosen 
o mercado e non unha 
imposición 
administrativa. Coma se 
Feiraco, por exemplo, 
non tivera levado o 
prémio ao leite de 
calidade en 1992, 
outorgado pala revista 
Consumidores. En 
Nicarágua chamábanlle 
vende-pátrias. 

Os franceses que 
negociaban coa Xunta a 
criación dun grupo lácteo 
estaban abraiados. Os 
políticos galegas 
suspendian as reunións 
sempre que habia Feira 
do Cocido ou festa 
semellante. Que táctica 
dilatória! decianse entre 
si admirados os 
franceses. Até que se 
decataron de que non 
era manobra política. A 
estratéxia estaba no 
bandullo. 

Hugo Ott, un 
historiador alemán, ven 
de publicar un novo libro 
sobre Heidegger. 
Mediante unha rigurosa 
pescuda demostra que a 
simpatia do filosofo por 
Hitler non foi coxuntural. 
Heidegger arengaba aos 
seus estudantes: "que as 
reglas do voso ser non 
señan dogmas nen 
ideas. O próprio Führer, 
e só el, é a realidade 
alemana presente e 
futura e a sua lei". 
Heidegger denunciou 
tamén, segundo 
compraba Ott, a outros 
filósofos amigos seus, 
por ser xudeos ou por 
ser católicos; chegando 
a manifestar 
textualmente que a sua 
queréncia nazi estaba 
na eséncia da sua 
filosofia, indicando que "o 
meu conceito de 
historicidade é a base do 
meu compromiso 
político". Mágoa sabela 
agora, cando tantos 
galeguistas históricos 
-Piñeiro entre eles
perderon a vista lende ao 
aleman. Fuxian do 
franquismo exaltando a 
un nazi. 

O governo arxentino 
pide aos rumanos que 
queiran emigrar ao seu 
país unha aportación de 
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entre 1 O e 20 mil dólares 
(entre 1.300.000 e 
2.500.000 pesetas). 
Ademais terán que irá 
Patagónia. A embaixada 
rumana xa informou aos 
seus cidadáns de que se 
trata dun "lugar ermo, 
infertil, despovoado, 
onde tampouco os 
arxentinos queren viver". 

Galiza segue a ser un 
cemitério de elefantes. 
Primeiro Fraga, 
descartado na política 
estatal. Agora Guillermo 
de la Dehesa. O 
secretário de estado para 
a economia no primeiro 

• governo socialista non 
pode presumir de 
resultados. Desde o seu 
retiro dourado adícase a 
oferecer consellos 
paternais que o público 
segue cun oh, oh! 

Delors preocúpase por 
afincar a propaganda 
europeista. Oficinas de 
información; emblema 
específico para a 
comisión europea e un 
lema (In uno piures); 
promoción de equipas 
deportivas europeas; 
entrega de boletí ns de 
nacemento aos recen 
nados, nos que se 
certifica que se trata dun 
cidadán europeo, 
promoción do orgullo 
palas plusmarcas batidas 

, polos atletas europeos, 
etc. Chama a atención 
que non se inquiete polo 
feito de que as imaxes 
de ficción, en todo o 
continente, señan 
abusivamente 
estadounidenses. As 
películas francesas 
apenas se distribuen na 
Alemaña, os telefilmes 
italianos non desbordan 
a sua fronteira, os filmes 
españois non se coñecen 
en Holanda. As fantasias 
dos europeos son 
norteamericanas. Pero 
iso non parece 
preocupar. 

•••••••••••••• 
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Paralisación 
imediata das 
obras do porto 
de Ribadeo 
A Asemblea de Grupos Ecolo
xistas e Naturalistas da Galiza 
(AGENG) enviou unha carta a 
Emílio García Gallego, Director 
Xeral de Obras Públicas da CO
TOP, na que lle solicita a parali
sación imediata das obras de 
ampliación do porto de Ribadeo 
e a realización dun estudo que 
avalie de forma rigorosa o seu 
impacto naria de Ribadeo, á que 
poderian afectar negativamente. 

Para a AGENG é inxustificábel 
que non se avaliase o impacto 
ambiental das obras de amplia
ción do porto de Ribadeo antes 
do seu início, sen ter en canta 
os posíbeis efeitos negativos 
na ria de Ribadeo, un dos es
pazos de maior interese natural 
do naso país. 

Na última asamblea da AGENG, 
celebrada os días 13 e 14 de 
Marzo en Sada, aprobouse un
ha resolución por unanimidade 
na que se expresa o apoio da 
AGENG, coordenadora da que 
forman parte a maioria das aso
ciacións galegas de defensa do 
ambiente, ás reivindicacións da 
Plataforma cidadá pala defensa 
da ria de Ribadeo. + 

AsEMBLEA DE GRUPOS 
ECOWXISTAS E NATURAilSTAS 

DE GAIJZA (AGENG) 

A Universidade 
non debe 
acoller a PSS · 
Co motivo das notícias apareci
das en diferentes meios de co
municación que retiren a posibi
lidade de que a Universidade de 
Santiago tamén poda acollar 
prestacionistas da PSS, o MOC 
quer facer públicas as suas con
sideracións. 

Estamos profundamente preocu
pados polo avance de posturas 
reaccionárias en diferentes insti
tucións civis que debian destacar 
pala independéncia dos contidos 
que animan as suas práticas, es
te é o caso das universidades, as 
cales, lonxe da independéncia 
que sempre as caracterizou, co
mezan a tomar partido palas te
ses guvernamentais, moitas ve
ces empuxados por alunas insoli
dários, mal informados ou sim
plesmente acríticos. Convencidos 
como estamos de que a PSS só 
foi criada para impedir que a Ob
xección de Conciéncia non fose 
recoñecida coma direito funda
mental, senón semente coma 
causa de isención do servizo mili
tar, buscando deste xeito un con-

TOKIO 

trol da disidéncia pacifista e anti
militarista, non comprendemos 
como os xestores do desenrolo 
intelectual que son os xestores 
da universidade esquecen estes 
pequenos apontamentos de his
tória contemporánea e se alinean 
sen pudor coas teses militaristas 
de quen, através, da Prestación 
Social Substituória, buscan que 
os inimigos do exército e das le
vas forzosas conviven pacifica
mente co exército. Para calquer 
anti-mi 1 itarista 
isto é un sen-
sentido. a in-

Parece que as 
universidades 
galegas 
queren tomar 
partido no 
conflitoa 
favor do 

submisión bus
ca o fin dos 
exércitos, non 
saídas de co
modidade per
soal, como se
m e 11 a n buscar 
os que desexan 
facer a PSS no 
lugar onde estu
dan. Actuar 
des te xeito é exército e do 
non crer nas go 
responsabilida- verno. 
des dos actos 
próprios, é dar 
unha resposta superficial a unha 
conciéncia que se revela entón 
como superficial. Namentres neu
tros lugares do Estado, como 
Euskadi, a imensa maioria das 
institucións civis declaran explíci
tamente o seu apoio á causa da 
paz que representa a campaña 
de insubmisión iniciada hai catre 
anos, aqui, na Galiza, é case to
do o contrário, con relevantes ex-

cepcións, desde lago. Parece 
que as universidades galegas 
queren tomar partido no conflito a 
favor do exército e do governo. 
Esquecen que a PSS é un traba
llo civil militarizado, que rouba 
postas de traballo agora que tan
to se necesitan, que é discrimina
dora sexualmente e, en xeral, 
que non aporta ben nengun á so
ciedade senón máis ben unha le
xitimación da represión, apoiada 
neste caso na insolidariedade 
dos próprios reprimidos.+ 

MOVIMENTO DE ÜBXECION 
DE CONCIÉNCIA 

(VIGO) 

O pavo GLEG 
"La coordinadora de normaliza
ción lingüística de los institutos 
de Pontevedra organizó el pri 
mer curso de relatos en lengua 
glleg ... " 

Nom, nom se trata de um erro. A 
notícia aparecía publicada no au
toproclamado "Diario decano de 
la prensa nacional" (nom lhe falta 
mais que o apéndice de socialis
ta), sexta-feira 12 de Marc;o na 
sua pág. 22. Trata-se a língua 
glleg de um vestígio irredutível do 
antigo sánscrito, que ainda per
dura en perdidas zonas da nossa 
montanha, naquelas zonas que 
alguns chaman com termos pen
so que acunhaos polo anterior 
Presidente do Governo (galega?) 
Sr. Laje, a Galiza profunda, pro
fundamente ignorante e atrasada, 

causa esta última que pensam 
pero nom se atrevem a dizer, ex
pressom a da Galiza profunda 
que cada vez que ouc;o me soa a 
"subnormal profundo" e que vem 
resumir todo o desprezo que por 
esta terra sentem. 

A língua glleg, língua que eles 
chaman vernácula, eufemismo 
por cavernácula, perdurou duran
te milheiros de anos, apesar da 
pressom assimilista que as dife
rentes culturas que por esta terra 
passárom (e passam) ex~rcerom 
(e exercem) sobre ela. E umha 
língua sonorosa como poucas, 
língua de pastores e poetas. Sin
to muito no meu cora<;om nom 
saber talar do glleg mais que um
has pouquinhas frases: o crlho 
vintnov, ba noit, lusc-fusc, plo ri 
abix va umh trut d p, frases de 
tintura folclórica que até os meus 
ouvidos chegárom por via indirec
ta, pois escuitei-lhas a um velho 
mui velho já finado que alá polos 
anos 90 do outro século conhe
cera a um glleg. Nom, nom vos 
estranhedes, pois os gllegs, ou 
glegs como eles 
gostam de se 
chamar, nom se 
deixam ver assi 
como assi. Som 
um povo polos 
avatares da His
tória fechado 
em si próprio e 
nas suas mon
tanhas , mas 
que quando 
conheces a um 
deles, segundo 
me contárom, e 

Trata-se a 
língua glleg de 
um vestígio 
irredutível do 
antigo 
sánscrito. 

com el intimas, abre-te o seu co
rac;om e se mostra tal como foi 
hai milheiros de anos. Aos pou
cos dia de conviveres com glegs 
chegas a sentir-te um gleg mais, 
a amar as suas-tuas montanhas, 
os seus-teus rios, o seu-teu ceu. 

Mas por desgrac;a nom todo é fe
licidade no mundo dos glegs. 
Após séculas e séculas de pres
som genocida, a sua cultura, ali
ce r<iada no isolamento, está a 
ponto de desaparecer. O pavo 
gleg, ajudado polos que embora 
ter nascido nos vales e cidades 
tamém nos sentimos glegs, nom 
o permitiremos, berraremos e ra
bunharemos contestando a quan
tas bastardas notfcias e ac<;oes 
promovam os renegados que ha
vendo nascido em terra gleg, ab
jurárom do seu sangue, vendan
do-se a (a)cultura estrangeira: 

"Diario decano de la prensa na
cional (-socialista) : La coordina
dora de normalización lingüísti
ca de los institutos de Ponteva
dra organizó el primer curso de 
relatos en lengua glleg ... " 

É todo o respeito que pala língua 
do país tem estes servidores de 
interesses alheios. Como diria 
um gleg: "Mnda crlho n spnha". + 

J.C.L 
(VIGO) 
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Faise o Camiño ao andar 
Ademais da entrada polo Cebreiro, hai outras catro rotas de importáncia histórica 
•X.C. 

Os días de Semana 
Santa e Páscua son 
unha ocasión propícia 
para encetar e as veces 
completar alguns 
tramos dos Camiños 
que van a Santiago. 
Motivacións espirituais, 
ecolóxicas ou de 
simples disfrute son 
sempre boas razóns 
para coñecer máis e 
mellor o próprio país. 
Ademais do Camiño 
Francés, que entra polo 
Cebreiro, hai outras 
catro rotas máis de 
carácter histórico que 
poden ser encertadas. 

Nunca mellor o verso de Machado 
para un ano no que o Camiño de 
Santiago é a estrela dun Ano San
to de indulxéncias. Se vostede 
percorre cen quilómetros até San
tiago, e vai recollendo os carim
bos das parróquias ou dos conce
llos que atravesa, ao chegar a 
Compostela na Catedral acredita
rán que vostede percorreu o Cami
ño. Non importa a rota, e si a von
tade de ir a Compostela. Pero ain
da asi, son vários os camiños que 
teñen continuidade histórica en
trando por Galiza, ademais do Ca
miño Francés. 

De Norte a Sul 

Entrando polo Norte, o Camiño 
que chega polo Cantábrico escín
dese en dous saindo de Uvieu. Se
guindo pola costa atravesaba 
Luarca Castropol e Ribadeo para 
dirixir e ao interior cara Mondo
ñedo e de poi Vilalba. Desde a 
capital da Terra Cha ben baixaban 
cara Lugo para eguir despois a 
Melide polo Camiño Franco ou 
aían xa a Arzua. E ta é a rota 

máis coñecida das que viñan de 
Asturias. A outra baixaba a Tineo 
e Pola de Allende, adentrándose 
desde Grandas de Salime pola 
Fonsagrada, Castroverde e Lugo. 

Desde o Sul, ademais da rota ma
rítima, o Camiño Portugués máis 
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empregado entraba por Tui e ia 
subindo polo interior: Porriño, Re
dondeta, Arcade, Pontevedra, Cal
das, Pontecesures, Padrón e San
tiago. O perco-
rri do está moi 

ras (nº 527). A principal a Rota da 
Prata, que viña de Castela entran
do polo Padomelo. "Unha vez na 
Gudiña eran dous os traxectos a 

Serra Seca e do Invernadoiro cru
zando as Ventas do Espiño, da Te
resa ou do Lago, da Cerdeira, da 
Capela, Campobecerros, Porto-

camba, Trez e 
Laza". Xerar
do das Airas recuperado e 

sinalizado, e 
recentemente 
foi publicado 
nunha cartogra
fía simplificada 
pola Asocia
ción de Amigos 
do Camiño de 
Santiago. 

Se vostede percorre cen quilómetros 
até Santiago, e vai recollendo 
carimbos en parróquias e concellos, 
na Catedral acreditarán que vostede 
percorreu o Camiño. 

describe polo 
miudo as ad
vocacións dos 
distintos sítios, 
e as distintas 
rotas portugue
sas que entra
ban polo Val 

.- do Támega. A 
Rota da Prata 
apenas tivo 
atención insti-

Tamén babia 
outros camiños 
xacobeos entrando desde o Sul 
por Ourense, as rotas tamaganas, 
que oeste periódico ten descrito o 
noso colaborador Xerardo das Ai-

seguir. Un polas Ventas Erosa, de 
San Lourenzo, das Ferreiras, das 
Barreiras, Trasestrada e Trasverea 
cara Verin. Outra polas abas da 

tucional neste Xacobeo por parte 
das institucións, ainda que alguns 
concellos si se teñen preocupado 
por fomentar o seu uso. 

Do Cebreiro 
a Compostela 
Sen lugar a dúbida a principal rota 
é a do Camiño Francés, xa descri
ta por Aymeric Picaud fai séculos. 
No que vai de ano a maioria das 
editoriais galegas teñen publicado 
diferentes guias e traballos de 
grande utilidade para informarse 
da importáncia histórica, econó
mica e cultural que tivo o Camiño, 
e tamén diversos manuais que 
mesmo permiten seguir as etapas 
recomendadas nestes case 150 
quilómetros de tramo galego do 
Cebreiro a Compostela. Seguindo 
as indicacións de Xosé Luis Lare
do e Efrén Vázquez suxírese un 
traxecto en seis xomadas, como se 
pode ver nas ilustracións que figu
ran na parte inferior qa páxina e 
que acompañan este artigo. • 

•..........................•................................•.....• 
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Botas, mochila e chubasqueiro 
A Asociación Galega de Ami
gos do Camiño elaborou unhas 
recomendacións xerais para os 
camiñantes que deben terse en 

• con.ta para quen inície calquera 
das rotas ou tramos dos Cami
ños a Santiago. 

"Coida e respeita o Camiño. É 
misión de todos transmitilo a fu
turas xeracións. Aceita o que se 
che ofereza. Non esixas. Do teu 
comportamento coas persoas a 
pé de Camiño, dependerá o trato 
que receban os que te sigan. Co
labora na orde e limpeza dos re
fúxios por humildes que estes 
sexan. A credencial do peregri
no é o teu pasaporte no Camiño. 
Seta o teu paso en parróquias ou 
concellos. Ademais dun recordo 
imborrábel suporache, se os mo
tivos da tua viaxe son espirituais 
e percorriches máis de cen qui
lómetros, poder obter en Com
postela o certificado de peregri
naxe que outorga a Catedral de 
Santiago" 

Equipamento 

"Utiliza, se che é posíbel, botas 
lixeiras, de sola forte e que ter
men ben do nocelo. Atoparás 
piso irregular, moi variado e 
mesmo moita lama. As botas 
sempre un ou dous números por 
riba dos que utilizas habitual-

mente. Antes de porte en cami
ño adáptaas aos teus pés. Leva 
calzado de descanso, preferibel
mente zapatillas de deporte. 
Pon dous pares de calcetins, un 
de fio e o superior de lá, sen 
nengun tipo de debuxos. 

"A hixiene dos pés é importan
te. Procura sempre que os calce
tíns estexan limpos e enxoitos. 
Os teus piores inimigos, as bo
chas, non deben apoucarte. De
s infecta unha agulla, enfíaa, 
atravesa a bocha (non doe!), 
deixa o fio e utiliza desinfectan
te. Axiña estarás coma novo. 

"Viaxa lixeiro de equipaxe. Un 
par de mudas, calzado de des
canso, luz de pilas, xersei gro
so, poncho chuvasqueiro que 
che protexa a mochila e deixe 
as mans ceibas, boa mochila 
con axuste no van, esteira, saco 
para durmir, pequeno botiquín 
con desinfectante, crema para 
as rozaduras, protectora solar e 
algunha vendaxe. O atavío 
complétase con sombreiro e 
bordón para axuda nos pasos 
difíceis e diálogo cos innume
r:lbeis cans dos Camiños. Unha 
rileira é cómoda e ademais de 
gardar nela cartos e documen
tos permitirache, se es afeizoa
do, levar a man unha pequena 
cámara de fotos".• 

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

, -
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DIAS 

•Campaña de 
fomento da 
etiquetaxe en 
gal ego 

A Mesa pola Normalización 
Lingüística ven de anunciar unha 
camapaña, cun custe estimado de 
seis millóns de pesetas, para 
promocionar os productos 
etiquetados en galega e para 
fomento do uso do galega por 
novas casas e productos. A 
Comisión de Etiquetado da Mesa 
está facendo a montaxe desta 
campaña-exposición que terá 
carácter rotatório por todas as 
cidades galegas durante os meses 
de maio e Xuño. Pretenden tamén 
variar a conmemoración do Dia 
das Letras Galegas "que se ven 
desenvolvendo dun xeito rutinário 
desde hai anos, estando centrado 
exclusivamente no eido literário, 
cando as letras galegas son algo 
máis que as letras literárias". 

A Mesa confia que a axuda 
económica da Conselleria de 
Indústria axude a borrar a 
lamentábel imaxe de perseguidores 
da língua acadada palas suas 
intervencións nos casos de Erica 
Mel ou o Queixo da Granxa de San 
Vitório, "e tamén de evitar que se 
extenda a idea entre a cidadania 
que etiquetar en galega é delito".+ 

• Un novo poeta 
O fallo do Martin Codax de 
poesia deu a coñecer a Xosé 

Manuel Vélez Latorre, que con 
~'Ritos da auga", mereceu a 
atención do xurado que fallou este 
certame patrocinado palas 
Bodegas Vilariño e a Editorial 
Galaxia, que será quen 
proximamente edite o libro na sua 
colección Dombate. 

O xurado estivo composto por 
Paco del Riego, Alonso Montero, 
García Bodaño e Rodríguez 
Barrio. O galador naceu en 
Ourense no 1963, estudo Filoloxia 
Clásica en Salamanca e 
Xermánica en Würtzburg, 
exercendo a docéncia nun 
instituto ourensán. + 

• Superherois 
en galega 

O Frente Comixário, desde hai 
vários anos, ven organizando 
desde Ourense unha chea de 
actividades -entre elas as 
Xomadas de Banda Deseñada
que son o verdadeiro facha da 
actividade dos comics no naso 
país. Agora veñen de sacar un 
novo número (Especial 
Superherois) da sua revista, que 
inclue traballos de Pestinho, 
Portela e lglésias, Timmers, Xulia 

Testa, Héctor Real e Lobotomia, 
asi como unha entrevista con 
Miguel Anxo Prado. 

É o sexto número da publicación 
que elexiu como monográfico o 
tema dos superherois "quer pola 
sua actualidade (marte de 
Superman), quer pola ampla gama 
de posibilidades criativas que 
oferece. Os autores xogan, nas 
páxinas da revista, co eterno mito 
do superhorne, achegando moi 
diferentes visións do fenómeno. 
Os interesados en contactar co 
Frente Comixário poden chamar 
ªº (988) 23 06 33 - 37 04 71.. 

• Filosofia 
e Relixión 

Segue aberto o prazo para 
inscribirse na Semana de Filosofia 
que organiza por décimo ano 
consecutivo en Pontevedra a Aula 
Castelao de Filosofia. O tema 
central desta edición é "Filosofia e 
Relixión". No que atinxe a Galiza 
falarán Marcial Gondar 

("Antropoloxia e relixión"), Jurjo 
Torres ("Educación e relixión: a 
transmisión de valores"), Andrés 
Torres Queiruga ("Cristianismo, 
Igrexa e Sociedade"), 
clausurándose cunha mesa 
redonda sobre o Xacobeo 93 con 
intervención de Victor Portomeñe, 
Gustavo Luca de Tena e Xosé 
Chao Rego. 

Entre os ponentes estranxeiros 
están anunciados Enrique Dussel, 
Georges Labica, Enrique Dussel, 
Benjamin Forcano, Raul Fomet, 
Josep Montserrat, Gonzalo 
Puente, Pedro Martínez 
Montávez, Reyes Maté e a lección 
de clausura correrá a cargo do 
escritor uruguaio Eduardo 
Galeano.+ 

• Fallados os 
Prémios da 
Crítica 

Salvador Garcia Bodaño coa sua 
obra "Os misterios de monsieur 

D' Allier" e Xavier Rodrgíguez 
Bárrio co poemário "Antiga 
craridade" foron os gañadores 
dos Prémios da Crítica que se 
reuniu na Coruña a pasada fin de 
semana. O xurado da obra galega 
estivo formado por Basilio 
Losada, Xesus González Gómez, 
Camilo Valdeorras e Vicente 
Araguas.+ 

• Comunidade 
lusoparlante 

O presidente do Brasil, Itamar 
Franco, ven de comisionar ao 
ex-ministro de Cultura, 
Aparecido de Oliveira, actual 
embaixador en Lisboa, para 
impulsar a Comunidade de 
Pavos de Língua Portuguesa 
(CPLP). Segundo Oliveira, o 
portugués, con perta de 200 
millóns de falantes en catro 
continentes, seria "o terceiro 
idioma máis falando en 
Occidente, por riba do 
francés".+ 

• Prémios para 
Castromil e 
Amado Ricón 

O Pedrón de Ouro e o Pedrón de 
Honra fóronlle concedidos á 
empresa Castromil, e o seu 
presidente Ramón Castromil, e ao 
profesor redondelano Amado 
Ricón Viruleg. A empresa de 
transportes é pioneira na 
completa galeguización da 
empresa, desde o convénio 
colectivo, até as relacións 
interlaborais e cos viaxeiros, e 
ademais promocionou a 
colección Cantos de Castromil 
que agasallaba aos seus usuários, 
distribuindo <leste xeito máis de 
300.000 exemplares. 

Amado Ricón foi quen 
finalmente ordenou a imensa 
mala de papeletas que contiñan o 
poema épico de Eduardo Pondal 
"Os Eoas". Máis de 4.000 
estrofas en octavas reais, que 
veñen de ser editadas, tras unha 
espera de case un século, pala 
Fundación Barrié. Ricón explica 
nunha entrevista que o título 
escollido por Pondal refírese 
"aos que veñen do Sol", e 
descrebe a obra poondaliana 
como un poema "no que describe 
o feíto histórico do 
descubrimento de América. As 
naves de Colón procedian, para 
os nativos americanos, do Leste, 
do horizonte no que o Sol surxe 
cada dia. A narración do 
Descubrimento faina nun ton de 
grandeza, case wagneriano, 
sublime. Para iso emprega todos 
os recursos estilísticos ao seu 
alcance".• 



Osfolkies 
estrearon 
Abril 
IV Festival 
Intercéltico 
do Porto 

Durante tres días, a música máis ou 
menos folk fíxose dona do Porto, e 
a cidade portuguesa encheuse de 
carteis anunciando a celebración do 
IV Festival lntercéltico, que recibiu 
por parte dos meios de comunica
ción lusos a merecida atención. O 
Teatro Municipal Rivoli viuse con
corrido, mesmo desbordado no de
rradeiro dia, por un público que to
pou esgotadas as entradas na taqui
lla várias horas denantes do come
zo. Como ven sendo habitual neste 
tipo de eventos, unha série de acti
vidades complementárias lexitima
ron un pretendido prantexamento 
antropolóxico, que a estas alturas 
segue a reclamar para un amplo es
pectro da música popular europea o 
apelativo céltico. Nesta ocasión, 
non deixa de ser unha boa disculpa 
para escoitar a disertación do con
ferenciante francés Venceslas Kru
ta sobre a Europa dos Celtas; de in
teresarse polo traballo do artesán 
galego Pablo Leal; de ollar un ví
deo de imaxes musicais, unha ex
posición de instrumentos populares 
portugueses, ou de curiosear un 
Jogo de Xadrez Celta. 

Do cerne da deboura, da música, 
houbo de todo, e sobre todo grupos. 
Comezou Barzaz, da Bretaña, que 
foi para moitos a revelación do fes
tival: sorprende o carisma do can
tante - Y ann Fanch Kemener-, 
sóbria indumentária e arrogante 
presenz.a; o grupo distínguese polo 
seu discurso instrumental un tanto 
cortante, a guitarra cumpria ás ve
ces función de instrumento de per-

Battlefield Band. 

cusión, e os temas eran rematados 
dunha forma brusca. Continuaron 
os escoceses Battlefield Band, que 
a duras penas responderon ás boas 
espectativas espertadas pola traxec
tória do grupo, máis próprio de re
cintos lúdico-etílicos que de solem
ne teatro -por certo, cunha boa 
acústica-; o descarado recurso á 
caixa de ritmos para interpretar un 
ortodoxo rock and roll, só se xusti
fica polo desmadre dos músicos. 

A segunda noite, como era de pre
ver, baixou considerabelmente en 
intensidade céltica: Uxía mostróuse 
como unha brillante cantora, mália 
que a sua connotación folkie non 
pase de várias cancións recollidas 
do noso acervo tradicional; os seus 
músicos están no camiño de atopar 
para a sua voz o equiHbrio instru
mental que precisa: teclados, guita
rra, batería, saxo, clarinete, frautas 
e gaitas, todos eles ao servizo dun
ha intérprete que gañou aquela noi
te a un público afervoado, nomea
damente cando interpretóu unha 
canción, froito dun tándem de luxo: 
L.Camoens-J.Afonso; Uxía, toda 
vestida de branco, é quen de cenifi
car a feminidade galaica no canto. 
A noite continuou coa Sétima Le
giao, grupo portugués de grande 
éxito, como se puido comprobar ao 
final da actuación; unicamente cabe 
reprochar que aquel non era o seu 
marco, por moito que se anunciara 

un repertório seleccionado para a 
ocasión; vários dos temas que toca
ron eran do máis coñecidos dos 
seus discos, que por outra parte 
acusan, en xeral, unha maior con
notación folklórica do que ali se 
veu. S.L. portáronse coma o que 
son: un grupo de rock. 

Outra das novedades do festival foi 
a presenza dun grupo italiano, Ba
raban, que salientaron polas suas 
voces, amáis de amosarse instru
mentalmente pouco pretenciosos; 
compaxinaron 
os sons autócto-
nos da Lombar-
dia coa tradicio- Conside-

rábel 
presenza 
de 
afeizoados 
gal egos 
que se 
achegaron 
á cidade 

nal xaponesa, 
segundo apre
sentación do 
portavoz do 
grupo, en iróni
ca alusión á so
fisticada tecno
loxía do tecla
do, que tamén 
forma parte da 
formación. O 
peche do acon- portuguesa 
tecimento non 
poido ser máis 
afortunado: The Chieftains, mítico 
grupo, estiveron á altura do que de
les se agardaba e estiveron acompa
ñados nun anaco da sua actuación 
polo galego Carlos Núñez. Non de
fraudaron neste día, no que curnpri-

ron 30 anos de vida artística; na 
posta en cena, apreséntanse como 
un grupo de cámara; no seu com
portamento, aparentemente espon
táneo, contáxian unha sana infor
malidade, que toma en distendido 
un concerto do máis sério que un 
poda atopar na música folk; cám
bian do ritmo á melodía con pas
mosa facilidade, co engadido dun
has improvisacións, que non por 
calculadas resultan menos creíbeis; 
parecen asumir o cenário como un
ha continuación do local de ensaio: 
quen queira achegarse a eles, debe 
asumir tal desinhibición, e o certo é 
que consiguen concentrar a necesá
ria atención; non deixa de ser un 
trunf o de fidelidade artística 

Esta ven senda unha característica 
habitual nos músicos da especie, a 
naturalidade, non afectada por fo
cos, fotógrafos e espectadores, 
que asumen a música popular co
mo algo enraizado, lonxe de cal
q uer artificiosidade, que como 
moito, se manifesta en esporádi
cas pasaxes instrumentais. 

Sabemo-nos nascidos para asegurar 
a continuidade cultural do povo a 
que pertencemos. Esta é a declara
ción de princípios que podemos ler 
no completo libro editado co gallo 
do Festival, iniciativa do Pelouro 
de Animafiio da Cidade-Camara 
Municipal do Porto, levada a cabo 
na sua produción pola promotora 
artística MC-Mundo da Canqao, 
que próximamente cumplirá 25 
anos de existéncia O Festival ven 
sendo, pois, un acontecimento máis 
no devir desta iniciativa - MC-, 
que conta á sua fronte con dous en
tusiastas animadores culturais: Má
rio Correia -autor de vários libros 
sobre música--, e A velino Tavares. 

Considera"bel a presenza de afeizoa
dos galegas entre o público. Entre 
eles, unha profesional do meio, Mª. 
Xosé López, de Muxicas, participou 
xunto a Uxía e alguns músicos de 
Sétima Legiao nunha animada se
siónfo/ki.e, improvisada nun moder
no local da ribeira portuense.+ 

XOÁN M. ESTÉVEZ 

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 malacoloxía. 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. 

XERAIS 

~~ 
~ 

NA MESWA COlfCCIÓN 

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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Cme 

Spike Lee. 

Uló as 
mulleres? 
Crónica 
dos áscar 

Para a Académia de Hollywood foi 
evidente a superioridade de Eastvo
od e de Sen Perdón sobre o resto 
dos nominados. Eu dubidaba. Sei 
que Robert Altman, tamén nomina
do, é mellor director, mellor "cine
asta" que Eastwood, máis personal, 
máis criativo, máis sólido no seu 
domínio, digamos, da gramática ci
nematográfica. Os membros da 
Académia non descoñecian esto. 
Porén, Eastwood é unha estrela, 
Eastwood leva 35 anos facendo 
bons servícios á ideoloxia que 
Hollywood contribuiu a espallar 
(non esquezamos a Harry) e East
wood é, a pesar de todo, o derradei
ro cowboy, o último expoñente 
dunha estirpe de "tipos duros" xa 
desaparecidos 
que conviña 
premiar, xa que 
non como actor 
(tarefa imposí
bel dada a sua 
faciana de cró
nica inexpresi
vidade) pois ti
ña que lidiar 
cun Al Pacino 
7 veces rexeita
do, si polo me
nos como di
rector. E esta 
era unha boa 
oportunidade 
para facelo, xa 
que o rapaz de 
Sergio Leone, 

Mentras 
Lee siga 
manten do 
esa 
actitude de 
militáncia 
negra 
tardará en 
ser 
recoñecido 
pola 
Académia. 

acababa de dar corpo, cun excep
cional guión como base, a unha pe
lícula case redonda. Pero, olio, non 
conven trabucar película e guión 
con dirección que, non sendo me
diocre, supoñia elevar a Eastwood 
(como escandalosamente antes se 
fixo con Redford, Beatty ou Cost
ner) a un Olimpo onde non están 
por exemplo (non se asusten) no
mes como os de Hitchcock (5 no
minacións), Vidor (5), Kubrick (4), 
Lubitch, Wellman, Brooks ou 
Spielberg(3), Stemberg, Rossen, 
Preminger (2), Welles, Lucas, 
Scorsese, Polanski, Hawks (1). Con 
todo, o western de Clint Eastwood 
é bon, e cicais era xa o momento de 
premiar un xenero que só nunha 
oportunidade foi mercedor do má
ximo galardón ("Cimarrón" 1931 ). 
Eses 62 anos de esquecemento eran 
pois unha boa xustificación para 
beneficar a un Eastwood que, a pe
sar de todo, non é, hai que decilo, 
un director desdeñábel<l). As outras 
tres estatuiñas obtidas polo filme 
non son obxetabeis, se acaso, la
mentar a incomprensíbel decisión 

(continua na páxina seguinte) 



22 ANOSA TERRA 
N,R 564 -7 DE ABRIL DE 1993 

~ Cme I~ 
, ~nda páxlna anterior) 

de ptemiair cemo mellor guión ori-
' x.inai a<> escrito. por N eil Jordan pa

Pll: ''"XogO' de lagrimas" en prexuizo 
d(i), 'Llle· David Webb Peoples entre
gx¡iu a Eastwood- para Sen Perdón 
x:a· que o do irlandés semella fun
donan m.elfor lido nun sofa que na 

' sua posta en ímaxes, onde fai auga 
por tOO(i)S ladOs~ O de Pacino estaba 
eantado, asi como o que se lle con-

, <reden a '•Indochina", que ven a dar
l'le ao eme francés o seu decimoter
ceiro· galal'dón neste apartado ao 
mellor filme extranxeiro que, esco
menzad'o· a partir da edición de 
];947, ren ao cine italiano de segun
d'a no escalafón con 11 estatuiñas 
1mnquistadas (.con fitas de Fellini e 
de Sica con oito Osear repartidos a 
partes iguais) nunha sección que só 
ecupa. a letra pequena nas crónicas 

: c¡.µe os pei@dicos estadounidenses 
amcan a €Omentar os Osear (José 
.ILufs O.arci, sabeo moi ben). En 

' canto aos prémios técnicos ou os 
fun:damentados nos orzamentos, 
p0uce qpe significar. Tanto os con
cedidos a /Jracula polo mellor ves
toori.01 montaxe de efectos sonoros 
e maquilax:e como os acadados por 
Itegreso a Howards End (dirección 
artística e guion adaptado) parécen
me ven concedidos e, se acaso, per
guntarse o porqué de tan poucas 

' nomfriacións para o experimento de 
Coppola ou para o discurso biográ
fico-revolucionário que Spike Lee 
fixo en Malcom X, sen dúbida a 
grande derrotada nesta edición pois 
xa de saiba optaba só en dous apar
tados (vestuário e actor). Mentres 
Lee siga mantendo esa actitude de 
militáncia "negra" tardará en ser re
coñe€ido pola Académia para quen 
~ menos. complicado premiar unha 

, fitéf cemo JFK (por suposto con 
prérnfos de segundo nível) que a 
pesares da. sua1 dureza é mais dixerí

' lbeli.- ~ue apoloxias biográficas dun 
1 

"revmlucfonário negro" que está na 
ru>tua11-idade a ser reivindicado na 
sua loitai e no seu compromiso por 
milla giiande parte dos membros da 

1 mirroria. máis numerosa do país. 
Que eicer do Osear especial acada
db per Fedelli:o Fellini? Se acaso 
c01wén lembrar algo que pouca 
xem:e· sabe. Unha das zonas extra
c;inemat~gráficas máis sinaladas 
!'Ofos-€FQnistas~ foi a da unanimida
<lle q_ue as: 'luces femininas tiveron á 
h '01'& <il'e rec¡;}amar un tratamento 
máis específico, abundante e sério 
da condiCi6n d'a muller no cine. A 

1 actriz. británica Emma Thompson 
mcaFgeuse de lembralo cando foi 

• rec@ller. @' seu prémio á mellar in-
1 ~retación feminina. Porén, nin
. guén diXo: ~ nas 65 edicións ante-

riores. nunca foi premiada unha pe
fümla clii:Eixida por unha muller e 
que, saiva:na edición de 1976 onde 

, Lina WettlnüHer foi proposta polo 
se.u film.e. Pascualino 7 bellezas, 
no11. hai lill só caso de nominación 
au mellm director con nome de 
muller.+ 

CElSO X. LÓPEZ PAZOS 

' (l) Cenven lembrar neste aspecto que en to
da a dilatada ringleira de títulos premiados 
como melfür película non hai unha soa de 
terror, ainda sendo este un dos xéneros máis 
fértiles do cine americano. 

Quené 
]oseph 
Hans en? 
Martes cedas 

Recentemente deuse ao prelo unha 
nova tradución (do inglés): Mortes 
cedas<1J, de Joseph Hansen. De pri
meiras compría aclarar que a ver
sión galega é incorrecta. Cedo é un 
advérbio e como tan non ten fimi
nino. A tradución correcta debe.ria 
ser Mortes yrematuras ou Mortes 
temperás. A parte <liso, parece que 
os editores galegas teñen gañas de 
que os compradores dos seus li
bros se dedíquen a investigar quen 
son os autores que publican. Por
que, á parte do título, poucos po
den saber, se só len a contra-capa, 
que están perante unha novela po
licial. Mais non só iso, senón que 
pon poderán saber que o seu autor 
é unha das primeiras espadas da 
actual novela policial norteameri
cana: Joseph Hansen. 

Hansen, ademais do seudónimo 
de James Coitan, usa tamén o de 
Rose Brock. Ten publicadas un
has vinte novelas, entre elas cinco 
das chamadas "sérias". E unhas 
dez protagonizadas por Dave 
Brandstetter, o protagonista de 
Mortes cedas (Early Graves), a 
última novela, que eu coñeza, por 
agora, de Hansen. 

Cando se trata dunha novela poli
cial, o mellar é non explicar o ar
gumento. Só diremos que na pre
sente, o inve1¡tigador encontra un 
cadáver na porta da sua casa. É un 
home de negócios que ten, no peto, 
unha tarxeta de Dave. Esta avisa á 
policía. O morto era "gai", porta
dor da SIDA e polo tal crese que é 
unha vítima máis dun asasino que 
se dedica a matar a homosexual 
portadores da SIDA. (Polo médio, 
e como en todas as novelas da sé
rie, unha história de amor, a de Da
ve e o seu amigo Cecil, e outras). 
Como en todas as outras novelas 
protagonizadas por Brandstetter, 
Hansen introdúcenos no mundo 

dos homosexuais, fuxindo do clixé, 
evitando as complacéncias, liscan
do do pan-homosexualismo en que 
cain muitos novelistas e narradores 
homosexuais. Nen todos os homo
sexuais son anxiños, nen todos os 
heterosexuais son demos. Todos 
son seres humanos, e como en toda 
boa novela policial, seres humanos 
no límite. Ademais de nos introdu
cir no mundo homosexual, Hansen 
vai explicando -a novela está na
rrada en terceira persoa- as rea
cións perante os portadores da SI
DA. Igual reaxe un policía que un 
homosexual masculino non conta
xiado ou unha muller homosexual: 
asco, noxo, terror. En diálogos vi
vos e rápidos como folla que leva o 
vento, plasma a posición de distin
tas igrexas <liante da homosexuali
dade: "Pero non son monxa. So
mos protestantes. En Roma aínda 
están inquedos pola homosexuali
dade. Nós xa superamos iso nos 
anos sesenta. Armouse un bo albo
roto, pero a caridade saiu gañando 
( ... ) Pero non tódolos protestantes, 
por suposto. O noso grupo, e algún 
outro. Non. Non. Nin os evanxelis
tas. Iso si que é odio. Ese grupiño 
sabe odiar coma ninguén". Mais 
Hansen equilibra perfeitamente o 
que é vida privada do investigador, 
información sobre os meios homo
sexuais e o que constitue a trama 
policial, que non é nengún pretexto 
para dar a coñecer a vida "gai" de 
Calif órnia. 

Hansen construe a trama policial 
como un artesán. Deseña os per
sonaxes coa sua complexidade e 
as suas contradicións e, en derra
deira instáncia, escrebe unha his
tória de amor e morte. Unha nove
la de amor na que latexa unha pro
funda dor. Dor que medra coa tra
xédia da SIDA. Traxédida que os 
seres humanos, homosexuais ou 
heterosexuais, ven dicer Hansen, 
fan máis insuportábel ainda. 

Martes cedas é unha excelente no
vela da que o leitor galega non po-

derá gozar de todo debido a unha 
tradución que contén infinidade de 
erros lingüísticos (sempre escrebe o 
tradutor "asesiño" e derivados con 
Ñ; pon indistintamente "parexa" e 
"parella", inza o texto de vulgaris
mos "denriba'', "datras" etc., que 
nada teñen a ver coa límpida e bela 
prosa de Hansen) e de grallas de 
imprenta que dificultan mesmo a 
leitura de muitas frases. Con todo, 
compre agradecer á editorial a pu
blicación dun dos grandes da nove
la policial norteamericana. (Unha 
novela policial que fuxe das trucu
léncias e golpes de efeito dos bet
sellers made in USA). Compre 
agradecerlles aos editories que de
ran a coñecer ao leitor galega a Jo
seph Hansen, un nome que é pio
neiro ao dar entrada, con dígnidade, 
ao homosexual na novela negra. Un 
escritor que mira duramente a so
ciedade en que se desenvolven as 
suas obras ("Quen é ese home? -
están a falar dun senador-/Un dos 
nosos venerados servidores do po
bo.-Dixo Dave./ --Semella máis 
ben un traficante de drogas.-Dixo 
John./ -Os traficantes non son tan 
perigosos", páx. 149). Un escritor 
que criou escota: Richard Steven
son, autor de diversas novelas pro
tagonizadas por Don Strachey, un
ha delas traducida ao español e pu
blicada por Ediciones B co título: 
Por otra parte, la muerttfT! • 

XGG 

1) Narrativa n11 19. Via Láctea. A Corui\a 
1992. 172 páx. Trd.: Frank (sic) Villar. 

2) Ediciones B, na comracapa desea novela, 
tivo o dubidoso gosto de pór o seguinte re
clamo: Unh investigación de Don Strachey, 
el detective menos mujeriego de la historia 
de la novela negra" . E un prólogo do nove
lista Andreu Martín no que non se inteirou 
de que antes de Stevenson estaba Hansen. 
Para acabar, unha recomendación. Quen 
queira ler unha excelente novela policia, e á 
vez unha feroz crítica da América regania· 
na, pode peder ao seu libreiro Incendio en el 
callejón. de John Douglas. Editorial Após
trofe. Barcelona, 1992. Novela que pasou 
sen pena nen glória, debido, quizá, a que a 
América que nos apresenta nada ten a ver co 
paraíso do que falan os nosos liberais. 

Quén é Joseph Hansen? N aceu en 
1923, en Aberdeen, Dakota do 
Sul, no seu dunha familia de orixe 
alemá e noregüesa. Novo, come
zou a escreber: relatos e pezas te
atrais. Traballou nunha libraría, 
na Technicolor Motion Picture 
Corporation, na rádio. Fixo poe
mas que foron publicados en re
vistas da categoria de "The Satur
day Rewiew" ou o "N ew Y or
ker". Durante a guerra mundial, 
pertenceu aos servizos de infor
mación da mariña. En 1961 co
mezou a colaborar na revista, ór
gano de defensa da homosexuali
dade, "One". No 1964, sobo seu
dónimo de James Colton, publica 
a sua primeira novela. O ano se
guinte funda a revista "Tangents", 
na liña de "One", e publica a sua 
segunda novela. Pero será en 
1970 que, co seu verdadeiro no
me, asine F ade out, onde aparece 
por vez primeira o investigador 
Dave Brandstetter. Brandstetter é 
un investigador que opera por 
conta das compañías de seguran
zas. E é o primeiro investigador
protagonista homosexual da his
tória da novela policial (digamos 
que explicitamente,e unha boasi
canlise aplicada a Nero Wolfe, de 
Rex Stout, ou a Hercules Poirot, 
de Agatha Christie, revelarla ten
déncias homosexuais lantentes 
nestes dous detectives). 

--------11 conta de libros 1111---------

Por qué homosexual: "Se escollin 
un investigador homosexual que 
investiga en meios homosexuais, é 
porque a novela negra sempre os 
tratou de maneira infame --com
prendida xente como Chandler ou 
Ross MacDonald- e tamén por
que os prexuizos e os tópicos so
bre eles deben ser combatidos 
enerxicamente. O que eu sexa ho
mosexual, perméteme fala do que 
coñezo ben". 

Máis de 
Carvalho 
Calero 
Laiovento ven de editar o 
traballo co que José
Martinho Montero Santalha 
gañou en 1991 o prémio de 
ensaio que convoca o 
concello de Ferrol, 
galardón que neste 1993 
tamén gañou nas 
modalidades de ensaio e 
narrativa. O título do libro 
é Carvalho Calero e a sua 
obra. Ao longo de 300 
páxinas o autor esboza 
unha biografía, análises 
sobre a sua obra e a sua 
persoalidade e unha 
comprida selección 
bibliográfica comentada.• 

•·A UHGUA DO Al.UMHADO E PROFISOllADO HAS. FIWOCAS 
OCCIOENTAIS DE ASTURW, ~ E ZAMOllA 

Camiño de 
Compostela 
Edicións do Cumio, na sua 
colección de Guias ven de 
publicar a intitulada 
Paseando por Santiago, 

Xost Rubal Rodñgua; 0..nieJ Velga Moll1nu; ~ Atm AfZB. 
d?> 

¡1•rELLO B• A WVINDICACIÓH DAUMGUA GAL!GAMO REJIUllDIMQrro 
(1.-1191). ISCOIMA DU'ECT05 

Carm~ Hermid• 

- · ·O lllPERYOIUO GAU:GO 005 REFRANES O PROVERBIOS D4 
ROMAMCl DO COMEHDADOR MlltHÁM NÚÑEZ (155!1) 

Sontinso:Affonso lópu Novio 

: ,t DA CULTIJRA 
GALEGA 

R6a do Vilar, 3(1. 15705 Santiago de Compostela 
Teléfonos: 58 80 88 / 58 97 09 • Fax: sa 86 99 

de Efrén Vázquez e Xosé 
Luis Laredo, con duas 
edicións diferenciadas en 
castellano e galego. A guia 
serve para percorrer 
culturalmente a cidade 
estrela deste Xacobeo 93, 
suxerindo itinerários e 
dando simples e 
documentadas explicación 
sobre arte, cultura e 
monumentos.• 

Guias 
naturais 
Na colección Montes e 
Fontes, Xerais ven de 
publicar a Guia ecolóxica 
das conchas e molusco de 
Galicia da autoría de 
Emilio Rolán. Con case 

setecentos quilómetros de 
costa, posuimos unha gran 
riqueza malacolóxica que é 
recollida con diagramas e 
fotografías, ademais de 
explicación biolóxicas polo 
autor, un dos máis 
importantes especialistas 
europeus na matéria. • 
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. GALICIA POP·ROCK. GRAN PREMIO XACOBEO 93. 

1. Poderán inscribirse, dentro dos prozos establecidos, tódolos 

grupos da Comunidade Autónoma Galega. 

2. Enviarán unha maqueta con dous temas, como mínimo, 

ó seguinte enderezo ecos seguintes datos: 

GALICIA POP·ROCK. Gran Premio XACOBEO 93. 

Secretaría de Organización rúa Riego de Agua, 16 

5! piso. 1 5001 A Coruña, ou ó apartado de 

correos 889 de A Coruña. Teléfono de 

consultas: 981 · 221869 (3 lineas). 

A data límite será o último día 

do mes de Abril de 1993. 

Tamén enviarán· un ha fotogra

fía do grupo, nome e máis apeli

dos de cada un dos seus compoñen

tes, así como o domicilio e mailo telf. 

de contacto do grupo. 

3. Un xurodo seleccionará os 30 

mellares grupos de toda a Comunidade e 

estes han actuar un sábado do mes de maio, diante 

de público e xurado, interpretando dous temas, no local 

que a organización designe. De entre eles, sairán os 8 finalistas. 

4. Os 8 grupos finalistas acudirán ó GRAN CONCERTO FINAL 

que se ha celebrar no Campo de Futbol de Ferrol o día 

19 de Xuño e coa presencia dos máis destacados grupos galegas 

de ámbito nacional e internacional. 

5. Tódolos concursantes recibirán un diploma que acrédite 

a súa participación. 

6. Os premios serán distribuidos entre os grupos que na fase final 

consigan máis votos do xurado, da seguinte maneira: 

1 !: 1.000.000 pts + maqueta de disco + distintivo de ouro. 

2!: 750.000 pts +maqueta de disco+ distintivo de prata. 

3!: 500.000 pts + maqueta de disco + distintivo de bronce. 

4!: 250.000 pts. 5!, ti, r- e 8! distintivos. 

7. Tódolos dereitos de imaxe serán da S.A. de Xestión XACOBEO 93. 

8. Os grupos seleccionados percibirán, en concepto de gastos de 

·A=""~$.=~,,\b-~ desprazamento e dietas, a cantidade de 50.000 pts. 

cada un, máis outras 50.000 pts para aqueles 

que pasen á final de Ferro!. 

9. Serán de canta da Organización a aportación 

dos equipos técnicos de son e luces necesarios e 

suficientes para o desenvolvemento do evento e serán manexados, 

unicamente, polos técnicos da mesma. 

1 O. Os concursantes acompañaranse dos seus propios instrumentos. 

11. Os concursantes están abrigados a se presentaren nos 

. lugares e horas que se citen para as probas de son. 

12. Os concursantes menores de 16 anos han presentar autorización poterna. 

13. Os concursantes aceptan a orde de actuación que a 

Organización estableza, así como as decisións que ésta tome. 

14. As decisións do xurado son inapelables • 

15. A participación no concurso supón a aceptación das presentes bases . 

23 
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EDUARDO BLANCO AMOR 
Letra, Terra e Liberdade 

A NOSA CULTURA 
Oito anos despois de sair á venda unha 
primeira edición desta publicación co 
título Poema actual a Blanco Amor, 

esgotado en moi pouco tempo como 
proba do interese que desperta a obra 

literária do escritor ourensán, reeditámolo 
ampliado en todas as perspectivas. 

O autor de Xente ao lonxe leva no sangue 
a conciéncia sobre a situación do seu país. 

Desde a sua própria andaina vital de 
emigrante-exiliado, o compromiso co 

traballo de escritor e intelectual mantívoo 
ao pé das liñas de forza fundamentais de 
toda a sua obra: a lealdade á história de 

Galiza e á sua reivindicación nacional 
:xunto co antifascismo que foi a bandeira 

do compromiso dos escritores do seu 
tempo. 

ANOSA TERRA 

, 
XAAVENDA 

L-----------------------------------------------

A orixinalidade 
do Torques de Xanceda 
• M. BELLO SALVADO/MESIA 

Un estudo feito polo historiador 
Ladislao Castro Pérez revela que 
O torques de Xanceda (Mesía) 
abriu o horizonte dos deseños até 
agora coñecidos. 

O torques de Xanceda son duas 
pezas fragmentadas, e parecen 
obra do mesmo artista ou obradoi
ro, pois a sua semellanza é máis 
que evidente. Os remates de ouro 
son ocos, sen decoración e en for
ma de perilla, con algono seu inte
rior que produce un sonoro tinti
neo ao movelos. En ambos o nú
cleo da barra non é de ouro e nun 
deles os tércios laterais están co
bertos dos típicos arámios de ouro 
enrolados.alternando as espirais 
lisas coas levemente incisas. Os 
tércios laterais da outra peza teñen 
unha decoración fundida que si
mula un trenzado de cordas en 
ringleiras, que non se entrelazan, 
do que non se coñecen paralelos 
en nengun outro torques. No tér-

cio central de cada un dos tor
ques hai unha decoración 
moi plástica, que podería
mos calificar de barroca, 
onde se distingue, entre 
outros motivos, un ano
amento, talvez esque
nomorfismo, de fios 
grosos de ouro e bolas 
alternates que evocan 
os nós dunha matéria 
vexetal ou coiro, com
binado con filigranas 
aplicadas a semellanza 
das dun remate do tor
ques de Foxados, círuclos 
concéntricos con boliña 
central como os que vemos 
nos torques inscritos en círcu-
los ao xeito do remate de santa 
Tegra, isto é, xogando co contras
te da luz entre superficies pulidas 
e granuladas. O torques de Xance
da posue un diámetro interior má
ximo de 16 cm. En canto á deco
ración, a falta dun estudo amiuda
do, semella que combina motivos 
fundidos con outros aplicados, 

motivo 
sobre motivo; 

en calquer caso, trátase de pezas 
moi elaboradas de data máis ben 
seródia, a xulgar pola sua profu
sión ornamental e pola escaseza 
de ouro que delatan, pois teñen 
núcleo doutro metal.• 

UM EXEMPLO DE INFLUENCIA DA CULTURA GALEGA 
NO BRASIL 

HISTÓRIA DA IMPERATRIZ PORCINA 
BERNARDo PENABADE 

O número 28 de Agália, a revista da Associa~om Ga
lega da Língua (AGAL), publica umha "Nota" em 
que Marco António de Oliveria País, professor da 
Universidade Federal de Pernambuco, no brasileiro 
Estado de Recife, estuda a pervicencia das Cantigas 
de Santa Maria no nordéste do Brasil. Este trabalho, 
interessante para todos os preocupados pola cultura 
galega e imprescindível para o professorado de Lín
gua e Literatura, está dividido em duas partes bem di
ferenciadas: umha primeira em que se comentam as 
rela~ons existentes entre a cultura medieval galego
portuguesa e a literatura po-
pular brasileira dos séculos 

cabo devido a afortunada interven~om de um conde 
que passava polo lugar. Chegada a umha situa~om 
limite, quando está a ponto de ser devorada polas fo
ras, produze-se o milagre: a Virgem María apareceu
se-lhe e fornece-lhe umhas ervas mágicas que dam 
vida a doentes. Gra~as ao poder destas ervas a impe
ratriz consegue demonstrar a sua inocencia e recobra 
a felicidade perdida. 

Nom é novo o tema desta composi~om. Directa ou in
directamente, o seu precedente galego está numha das 

Cantigas de Santa Maria de 
Afonso X. "Esta é como Santa 

XIX e XX e umha segunda • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Maria ajudou a Emperatriz de 
em que se nos oferece o texto 
íntegro da História da. Impe
ratriz Porcina. 

Os romances tradicionais le
vados ao continente america
no alá polos séculos XV e 
XVI servírom de fonte de 
inspira~om para os cultivado
res da denominada literatura 
de cordel, um genero caracte
rizado por ter como protago
nistas a uns "trovadores", au
tores de composi~óns literá
rias em verso, feítas para se
rem cantadas e distribuídas 

N om é novo o tema 
desta composi~om. 

Roma a sofre-las grandes coitas 
per que passou" é o título da 
composi<rom que leva o número 
cinco na edi<rom de W. Mett
mann publicada por Xerais em 
1991, com prólogo de Catedrá
tico de Língua e Literatura Ra
món Lorenzo. 

Directa ou 
indirectamente, 

o seu precedente 
galega está numha das 

Cantigas de Santa 
Maria de Af onso X 

Sendo estruturalmente exactas, 
a cantiga medieval e a versom 
moderna apresentam notáveis 
diferen9as tanto métricas como 
argumentais. Assim, a protago
nista dos cento e oitenta e seis 
versos de Afonso X leva por no-

em folhetos a um público do 
qual se aguarda receber din-
heiro. Os motivos económi-
cos provocam, pois, que esta 
literatura de cordel recolha 
umha grande variedade temática, de maneira que atin
ja o interesse de amplas camadas sociais. 

Entre as histórias de aventuras que tiveram maior su
cesso neste singular genero, o de cordel, é necessário 
pür-em-desta-que A história de Carlos Magno e os 
doze pares da. Franr;a, A princesa Magalona e a ante
riormente citada Históira da. Imperatriz Porcina, de 
quem agora nos estamos a ocupar. 

A versom recolhida em Agália parece ser da autoria 
de Joao Martins de Ataíde e foi editada no Estado de 
Pernambuco em 1946. Nos mil setecentos e vinte e 
dous versos, agrupados em duascentas e quarenta e 
seis estrofes de sete versos, relata-se-nos umha his
tória de aventuras, ocorrida em pleno esplendor do 
Império Romano. Quando Ledónio, o imperador, se 
decide a peregrinar a Jerusalém em cumprimento de 
romaria a Virgem Maria, come<ram os problemas pa
ra Porcina, a imperatriz, que se ve acosada sexual
mente polo seu próprio cunhado. Um desgraciado 
malentendido provoca que, ao regresso do marido, 
este ordene que a assessinem, o que nom se leva a 

me Beatriz, entretanto que é 
Porcina o nome da brasileira. 
Aliás, o resto das personagens 
aparecem mais profundamente 

_ . tratadas no texto moderno. Este, 
talvez para agradar o público, tem um final de recon
cilia~om entre os protagonistas, o que representa um
ha alteravom do poema medieval, que finaliza como o 
ingresso num convento dumha Beatriz que quer "mais 
o mund' averrecer". 

Segundo o professor de Oliveria País, esta cantiga 
serviu de fonte de inspira<rom a vários escritores do 
mundo luso-brasileiro. Entre eles podemos salientar 
os nomes de Baltazar Días, nascido em Madeira no 
século XVI, Afonso Alvares, talvez natual de Évora, a 
do brasileiro Francisco das Chagas Batista. Tende em 
conta estas outras versóns, inclinamo-nos a pensar 
que as composi9ons de Afonso X fürom a base das 
portuguesas e que a meio dos escritores dessa nacio
nalidade chegarom ao continente americano. 

Enfim, um valioso texto o recolhido nas páginas da 
revista Agália, que contribue na medida das suas posi
bilidades a manter vivos os la<ros de uniom com ou
tros povos da nossa comunidade lingüística e que for
nece documentos de. grande valía ·didáctica, especial
mente para o professorado de Língua e Literatura. • 



A Compañia de María, 
cabaret como paródia 
Mª Pujalte e Mª Xosé Bauzas veñen de receber o Pré1nio Compostela á mellar actriz 

• AMANDA ÁLVAREZ 

De pequeniñas intuian 
que o teatro ia ser a sua 
profisión. Por esta razón 
nen a familia nen os 
amigos se surprenderon 
cando Maria Xosé 
Bouzas decide estudar 
en Madrid na Escola de 
Arte Dramático o Maria 
Pujalte dedicarse á 
dobraxe na Galiza. 
Despois de traballar en 
distintos grupos 
afeccionados, desde o 
ano 76 inícianse 
profisionalmente na 
obra "O mozo que 
chegou de lonxe", sob a 
dirección de Mário Gas. 
Coñecian os seus 
diferentes traballos 
teatrais pero coincidiron 
nesta produción do 
C.D.G .. Agora veñen de 
recoller o prémio 
Compostela á mellor 
actriz cando xa levan 
alguns meses 
representando polas 
vilas da Galiza a obra 
Fisterra Broadway. Elas 
son "A Compañía de 
María". 

Cun amplo currículo teatral, ape
sar da sua xuventude, as Marias 
conseguen introducir un ar fresco 
no panorama escénico galego. No 
cabaret, un xénero pouco utilizado 
pola actrices e actores do noso 
país, elas séntense como peixe na 
auga, arrincando gargalladas mes
mo entre os menos propícios. 

O guión e dirección de Xabier Pi
callo imprimen un ritmo teatral 
pouco comun. Este ritmo rápido 
pennite unha série de gags e leitu
ra do espectáculo ao que ninguén 
pennanece alleo. Non queda títere 
con cabeza: Xulio Iglesias embai
xador do Xacobeo, a normaliza
ción lingüística, as apresentadoras 
da T.V.G., a cena erótica ou a 
Universidade son aspectos paro
diados pola Compañia de Maria 
coa maior subtileza e respeito. 
Calquer persoa do público recoñe
ce axiña as personaxes grácias á 
magnífica interpretación de Maria 
Xosé Bouzas e Maria Pujalte.· To
dos coinciden: o espectáculo é no
vo, fresco, divertido e sobretodo 
diferente. Estes compoñentes fan 
que sexa un éx;ito recoñecido mes
mo polos profisionais do teatro 
máis r~ticentes _e menos frívolos. 

Eri que momento duas actrices 
profisionais asumen apresentar 
ao público galego este espectácu
lo tan diferente á oferta actual? 

Nos fixeramos alguns cursos de 
cabaret con Roberto Digiorno. 
Despois de facer este traballo gos
tas de .probar un pouco para con
firmar a eficácia do aprendido. 
Por outra parte, cos riscos e difi-

culdades económicas que supón 
asumir hoxe unha montaxe teatral 
propiciouse este espectáculo que 
apenas precisa infraestrutura e 
exixéncias técnicas. Foi un risco 
asumido por nós as duas. 

Cal foi a clave para chegar tan 
eficazmente ao público? 

Supomos que é unha cuestión rít
mica, un xogo teatral. Está claro 
que o texto, os bailes, a improvisa
ción e falar co público sempre cria 
un espectáculo moito máis partici
pativo. Ao princípio custounos bo
tarlle cara e sinceramente tiñamos 
medo ás ordinarieces que nos po
dian dicer, foi todo o contrário, 
aceitaron axiña que o que vian non 
ofende a ninguén e sobretodo ri
mos e rin connosco, que é moi san. 

Isto mesmo debeu considerar ara
íña da revista española Esperanza 
Roy que asistiu, nun pub de San
tiago, ao espectáculo que oferece
ron Mil Bouzas e Mil Pujalte. Espe
ranza Roy, apesar de ter perdido 
algunha frase por descoñecer o 
galego, non dubidou en achegarse 
aos camerinos para felicitar e ani
mar á "Compañia de Maria" nesta 
nova andaina. 

Que é o máis laborioso nesta 
montaxe? 

Neste aspecto creo que estamos as 
duas de acordo, a maquillaxe. En 
total é hora e cuarto e que nos le
va. Aproveitamos ese tempo para 
concentrarnos e sentir que respiras 
certa intimidade antes de sair. 
Despois do espectáculo incluso 
cando nos desvestimos o cameri
no está cheo de xente. Visitas que, 
claro está, nós agradecemos pero 
que nos deixan esgotadiñas. 

Levan algun tempo xa interpre
tado a Bidé e a Toilette. Atopan 
cousas novas cada noite? 

É inevitábel. Todo está moi en
saiado e calculado, pero sempre te 
surprendes ante as respostas do 
público. Ímosche contar unha 
anécdota. As Marias e Xabier Pi
callo somos como unha piña, des
de o princípio calquer cámbio no 
guión era discutido e asumido de-

mocraticamente. Ao comezo dos 
ensaios quedabamos paradas ima
xinando a resposta do público e 
mesmo pensabamos que non ia
mos poder reaccionar. A estas al
turas contando coa experiéncia e a 
improvisación poucas cousas nos 
deixan fora de xogo. De todos xei
to non acreditamos nun traballo de 
grupo sen un director que marque 
pautado e diga o que hai que facer 
en determinado momento. Sen a 
equipa non seria posíbel ter mate
rializado Fisterra Broadway. O es
pectáculo é o resultado do traballo 
de Norberto Digiomo, Xabier Pi
callo, Manuel Lourenzo, Kukas, 
Víctor Mosqueira e Alberto Carpo. 

Ternos neste 
momento unha 
verdadeira 
necesidade de 
facer algo moi 
descarnado. 

Mª Xosé Bouzas sai cun coello de 
peluche pegado ao ventre e solici
ta que algun home do público llo 
agarime mentres canta "A que non 
te atreves a sair comigo unha noi
te destas ... ". O público escacha 

1 coa risa, nese momento as Marias 

din: "Ai que porquiños sodes". Is
to probabelmente dito doutra ma
neira parecería ridículo ou grotes
co, pero ninguén se ofende. "Nós 
como espectadoras seguro que nos 
cortabamos pero eles contestan ra
pidamente. Nunca se molestan, to
do forma parte do espectáculo, 
público e Compañia de Maria for
man así unha simbiose total". 

Salas de directo 

Desgraciadamente na Galiza 
non hai unha grande tradición 
de cafés-teatro ou salas acondi
cionadas para os espectáculos 
en vivo. Este espectáculo partiu 
desta premisa? 

Ese era outro risco. No país conta
mos con poucos bares de teatro, 
estamos iniciando agora un circuí
to que pode ter moitas saídas. De 
feíto xa comezou Carlos Blanco 
con "Directamente Paco" e abriu 
un importante camiño, agora nós 
aproveitamos esa fenda confiando 
en que cada vez sexan máis os ba
res nos que se poda actuar. 

Despois de moitos meses inter
pretando un papel cómico ape
tece facer algo distinto, algo 
dramático? 

Pensamos que todo é gratificante e 
enriquecedor cando o fas de verda
de, o que realmente importa é a en
trega. Non nos gostan os risos fá
cieis, nós arriscamos demasiado 
como para contentarnos co ha, ha, 
ha, que engorda o ego de calquer 
actor. Queremos estabelecer co pú
blico unha relación diferente. Pero 
volvendo á pergunta, ternos oeste 
momento unha verdadeira necesi
dade visceral de facer algo moi 
besta ou descarnado sobre a cena. 

Na actualidade, na Galiza, pó
dese viver do teatro? 

Non. Nós procuramos, como o res
to dos compañeiros da profisión, 
compatibilizar as obras con outras 
actividades como dobraxe e televi
sión. Do contrário os cartos non 
chegan. Agora ternos sorte con Fis
terra Broadway xa que actuamos 
en moitos lugares e case case nos 
vai chegando para rematar o mes.• 
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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 
erras 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 aprendiz.axe. 
A finalidade <leste libro é axudar 
a fixa-la grafía correcta das na
sas palabras. 

16 X 22, 240 páx. 995 pta. 
Distribúe: 

DISTRIBUCIÓNS ARNOIA 
Ramalleira {Cruce de Bértola) 

Telefóno (986) 70 93 40 
36140 VILABOA {Pontevedra) 
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Revistas 

Frente comixário pon á 
venda o último número 
-o sexto- da revista 
do mesmo nome. 
O proxecto roáis 
concienzudo e atractivo 
do comic galego vai 
dedicado nesta ocasión 
aos super-herois. • 

Convocatórias 

XIII Prémio 
Blanco Amor 
V ários concellos de toda Galiza orga
nizan o XIII Prémio Blanco Amor de 
novela longa, ao que poden concorrer 
todos aqueles que o desexen con unha 
ou máis obras, inéditas, escritas na 
normativa oficial, cunha extensión mí
nima de 150 fólios mecanografados a 
dobre espazo e por unha cara. Para 
participar hai que mandar os traballos, 
antes do 30 de Xullo , sen remite e 
baixo lema, ao Concello de Muros, 
Prémio de Novela Longa Eduardo 
Blanco Amor. Nun sobre adxunto, pe
chado e baixo a mesmo lema, indica
rase o nome e enderezo do autor. De 
cada obra hanse mandar cinco cópias. 
O prémio está dotado con 1.250.000 
pta. e o Concello de Muros resérvase o 
dereito a contratar a primeira edición. 
O xurado fará público o fallo no mes 
de Setembro de 1993. 

Xornadas de Ciéncias 
Socia is 
A Asociación Socio-Pedagóxica Gale
ga (AS-PG), coa colaboura da UTEG
INTG, organiza unhas Xornadas de 
Ciéncias Sociais, no LB. Santa Irene 
de Vigo, do 7 ao 9 de Maio. Nas xor
nadas trataranse temas coma arqueolo
xia, urbanismo, Comunidade Europea 
en relación con Galiza, exílio galego, 
arte románica e barroca, movimento 
obreiro na Galiza, dinámica da paisaxe 
galega e outros. A matrícula das xor
nadas custa 3.000 pta. para estudantes 
e parados, 2.000 pta. para membros da 
AS-PG ou da UTEG-INTG e 6.000 
pta. para o resto. Máis información na 
AS-PG: (981) 27 82 59. 

Programa de 
promoción comunitária 
O Concello de Vigo pon en marcha 
un programa de formación comunitá
ria dirixido aos bairros de Cabral, 
Candeán e Lavadores; que com
prende cursos de Qrganización bási
ca de bibliotecas veciñais, animado
res deportivos, animadores sociocul
turais, técnicas de busqueda de em
prego; animadores do tempo libre, 
mediadores sociais, ximnásia de re
laxación e outros. Poden matricular
se todos os que o desexen e señan da 
zona. Os cursos son de balde e a 
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matrícula pode facerse na Unidade 
Básica de Acción Social de Lavado
res: (986) 27 25 98. 

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 categorías, 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 normativa, 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 n2 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, 
celebrarase no Centro Galego das 
Artes da Imaxe na Coruña (CGAI), 
do 7 ao 9 de Outubro, o V Congre
so da Asociación Española de His
toriadores do Cine (AEHC). O con
greso acollera tanto a membros de 
dita asociación coma a calquer inte
resado nas artes audiovisuais. Para 
poder facer algun tipo de ponéncia 
ou comunicación hai que apresentar 
antes do 30 de Abril o título e sinop
se das comunicación (máximo dous 
fólios DIN A4, a dobre espazo). As 
ponéncias poden versar sobre un te
ma libre ou sobre Os camiños do ci
ne (itinerários iniciáticos; a viaxe: 
modelos e xéneros; cine documental 
e viaxe; meios de transporte, etc). A 
inscrición é gratuita para os mem
bros da AEHC, mentres que os non 
membros deberán abonar unha cuota 
de 5.000 pta. A asociación presenta 
unha série de becas para estudiantes 
ou para asistentes que queiran pre
sentar ponéncias. Máis información 
no CGAI (r/Durán Loriga, 1 O 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
grafi a. 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
tografía 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 París prémia aos tres 
menores 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 
Europea 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 París. 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.+ 
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Anúncios de balde 
O grupo ZA UM está a realizar o ve
llo proxecto da Bibliografuz da Con
tracultura. Contamos con medio mi
lleiro de exemplares de publicacións 
marxinais comentadas e analisadas. 
Solicitamos nos mandedes un listado 
de direccións para poñernos en contac
to. Ternos a intención de abranguer 
outros campos: maquetas musicais, co
lectivos, okupacións, etc. ZAUM, 
Apartado 2.228. 18080 Granada. 

Gustariame contactar con grupos 
ecoloxistas ou xente interesada nos 
problemas do meio ambiente. Rubén 
Chao Franco. Povoado do Barreiro G-
3, 311 dereita. As Pontes. A Coruña. 

Véndese piso en Ourense. Evencio Ba
ños. (988) 21 05 85, de 3 a 5 da tarde. 

Véndense cachorros boxer. Pai con 
pedigree e gañador de várias exposi
cións. 30.000 pta. TI: (986) 85 62 97. 
Fax: (986) 22 31 01. 

Oferecemos traballo mensual para 
realizar na casa. Grandes beneficios. 
Solicite información enviando 2 selos 
de 28 pesetas para a resposta, ao apar
tado de correos 254. Platja d 'Aro. 
17 .250 Girona. 

Véndense discos e casettes. Gran 
oferta. Evencio Baños. Xoan XXIII, 
13-711 Direita. Ourense. (988) 21 05 85. 

Búscamos casa de pedra para res
taurar, con terreo, perto do mar, que 
non sobrepase os 3 millóns de pta. 
Agradecemos toda infonnación. Digna 
Hermo Vilas, R/ Menéndez Pidal N11 

18- 611 - 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 <liante. 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 
facer unha recopilación de fotos an
tigas. Con este obxectivo chama a to
dos os chantadinos que teñan fotos an
teriores ao 1975 e que presenten unha 
temática de interese xeral nun estado 
de conservación aceitábel para que, 
proporcionándoas temporalmente, o 
ConcelJo poida reproducilas para unha 
exposición e, de ser posíbel, unha pu
blicación específica. Entregar na Casa 

GONZALO 

da Cultura xunto ca data de realiza
ción, referéncia ao motivo representa
do, 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 duo 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, 111 B, Mercores 
de 7 a 10 da tarde, ou ben chámanos ao 
teléfono (986) 43 67 73 de 15 a 18 h. 

Desde bai 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. 
Damrnweg, 31. CH-5.000 Arau. Suiza. 

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

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

Vendo Fiat Tipo 1.800 SX. lnxección 
electrónica. Dous anos, impecable. Ex
tras: Apertura a distáncia e dirección 
asistida. Prezo: L.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 tran
sición até os nosos días. Contestarei 
todas as cartas. Chorche Paniello. 
Centro de Recuperación de Pegatinas. 
Aptdo. de Correos 139. 22.400 Mon
zón. 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. 

Clases individuais de: harmonia 
(tradicional, analítica), formas musi
cais, solfexo, piano (grao elemental). 
Preparación de exames de Xuño e Sep
tembro. Profesor titulado. Dirixirse a: 
Eduardo de 14 a 16 h. R/ Torrecedeira 
13, 62 B. Vigo. Ou deixar recado no 
(986) 43 58 93 .• 



Música 

Doutor Hello 
Actuan Venres 16, no Café Li
ceum do Porriño. 

The Consort 
of Musicke 
Xoves 15, no Centro Cultural Cai
xavigo e Venres 16 no Auditório 

Televisión 

O home da Mancha 
Sábado 10, pota tarde en Entrada 
Libre de TVG. Director: Arthur 
Hitler. Intérpretes: Peter O'Toole, 
Sophie Loren e James Coco. O 
Home da Mancha é unha recria
ción moi libre do Don Quixote, 
partindo da idea de xuntar nunha 
mesma persoaxe o escritor Miguel 
de Cervantes e o vello fidalgo 
protagonista da novela. 

O neno agarda 
Sábado 1 O, pola noite en Butaca 
Especial da TVG. John Cassave
tes, dirixe por segunda vez en Ho
lliwood con O nena agarda, para 
o que conta con duas estrelas en
cabezando o reparto, Burt Lan
caster e Judy Garland; tarnén des
taca a presenza de Gena Row
lands, dona de Cassavetes. A tra
ma recrea os esforzos dun doutor 
por axudar aos nenos afectados de 
graves enfermedades síquicas. 
Ainda que a película leva o selo 
do direcctor na fotografía e na vi
sión crítica do desamparo social; 
o produtor Stanley Kramer, deci
diu alterar a montaxe para asegu-

Actos 

X Semana de Filosofía 
A Semana Galega de Filosofía ce
lébrase do 12 ao 16 de Abril, no au
ditório da Caixa de Aforros de Pon
tevedra, baixo o lema Filosofia e 
re/ixión. Nesta ocasión cóntase ca 
pre éncia de per onalidades de uni
ver idades de Galiza, Franza, Mé
xico, Corea, Madrid e Catalunya; 
amáis de vários escritores, xornalis
tas e teólogo para tratar Filosofia e 
relixión, antropoloxia e relixión, as 
sectas, función social da relixión, o 
cristianismo en Caliza e perspecti
vas de futuro, teoloxia da hbera
ción , ambigüidades do Ano Santo, 
etc. Cada ponéncia vai eguida dun 
debate para conquerir tre debate 

Teatro 

Hi tória do soldado 
O Centro Dramático Galego e 
a Xove Orquestra de Galicia 
interpretan a versión de Manuel 
Guede da obra História do sol
dado, de Charles Ferdinand Ra
muz e Igor Stravinsky. Auditório 
Municipal de Vigo do 12 ao 15 
de Abril. A función do Luns 12, 
é a única aberta ao público, o 
resto das funcións están dirixi
das á comunidade educativa, ins
titutos, escalas, etc. Para acceder 

Cme 
Ciclo Manuel Mur Oti 
O Centro Galega das Artes da 
Imaxe, segue co sen ciclo adicado 
ao director galega Manuel Mur 
Oti. Os pases son en versión orixi
nal en castellano, ás 20,15 h., na 
sá do CGAI (r/Durán Loriga 1 O, 
baixo. A Coruña) e a entrada custa 
150 pta. Os días 12 e 13 de Abril 
pódese ver a primeira película de 
Mur Oti baseada nunha obra de 
seu, Un home vai polo camiño 
(1949), que ven de ser restaurada 

de Galicia en Santiago. Dirixe: 
Anthony Rooley. 

Himekami 
O 16, no Centro Cultural Caixavigo. 
Himekami é un grupo xaponés for
mado por Y oshiaki Hoshi e Etsuko 
Hoshi. A sua música relaxa o Xapón 
medieval através do sintetizador.• 

Julie Andrews. 

rar un maior éxito comercial. 

Doutor Zhivago 
Domingo 11, en Entrada Libre da 
TVG. Realizada en 1966 polo di
rector británico David Lean, autor 
de A ponte sobre o ria Kwai, Law
re nce de Arabia ou A filia de 
Ryan. David Lean acadou cinco 
oscars con Doutor Zhivago, amáis 
de aspirar ao prémio á mellar pelí
cula. O reparto está encabezado 
por Ornar Sharif, Julie Christie e 
Alee Guiones. • 

diários. Completan as xomadas un
ha chea de comunicacións sobre os 
distintos perfiles da relixión. Máis 
información e horários na Caixa de 
Aforras Provincial de Pontevedra. 

Meio ambiente 
O 15 de Abril segue o ciclo de 
proxección de diapositivas sobre 
meio ambiente natural e social dos 
paises americanos. Neste dia Xur
xo Garcia comenta material sobre 
a costa brasileira e o Surinam, co 
subtítulo "A visión dun mariño". 
No local do Colectivo de Educa
ción Meioambiental (Rua Laracha 
1 O, ótano. A Coruña), ás 20 h. 
Tfno.: (981) 26 56 40. + 

ás sesións para estudantes, que 
incluen material de traballo para 
a aula, hai que se poñer en con
tacto co Instituto Municipal de 
Educación de Vigo (IME): (986) 
20 49 12. 

Dígallo con Valium 
Luns 12, ás 8 e ás 11 da noite no 
Teatro Principal de Santiago. Dí
gallo con Valium é unha obra de 
Alonso Santos, que representan 
Diana Peñalver e Kiti Manver.+ 

pola Filmoteca Española e trata da 
vida dun vagabundo. Mércores 14, 
pasan Morrer .. Dormir ... Cicais 
soñar (1975), a história dunha sa
ga familiar que vai desde o 1916 
ªº 1966.+ 

Festas 

Domingo 11, Festa do Bolo en 
Lubre, Ares. O mesmo día festa 
do augardente en Portomarin. + 
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Exposicións 

Amazónia e Nós 
Exposición na Casa de Cul
tura de Muros. Organiza a 
Comisión Galega Pro
Amazónia e o Concello de 
Muros. Até o 12 de Abril. 

Ksado 
Monstra antolóxica do fo
tógrafo de meados de sécu
lo, Luis Casado, no Pazo 
de Fonseca en Santiago. 

Salvador 
de Madariaga 
A transformación da arqui
tectura andaluza nos cinco 
séculos que van de 1492 a 
1992, na Casa da Cultura 
da Coruña. 

Andoni Eubas 
Expón a sua obra na galería 
Ad Hoc de Vigo. 

Hósl 
Gráficos e espellos confor
man a monstra Un austria
co na Espafi.a, de Hósl. Ca
fé Real de Ourense. 

Marilú 
Oleos no Café Isaac de Ou
rense. 

Arquitectura 
da auga 
No Pazo Provincial de Lu
go. A organización débese 
ao Colexio Oficial de Ar
quitectos e os deseños a 
Fernández Madrid. 

Xuventude 92 
Obras do certame Xuventu
de 92, de artes plásticas e 
banda deseñada, na Casa 
da Cultura de Ourense. 

Feitura imaxe 
Gravados, litografias e fo
tografías no Ateneo Ferro
lán. 

M. Carrochano 
Gálvez 
Acuarelas, óleos e plumi
llas na Delegación de Cul
tura de Pontevedra. 

Xosé Rielo 
Pintura na Galeria Marga 
Prada de Ourense. 

Xardin Botánico 
de Galicia 
Os proxectos presentados 
para o Xardin Botánico de 
Galicia, na Casa da Conga 
(Praza da Quintana 3. San
tiago). 

Conde Corbal 
A Deputación de Ponteve
dra, organiza a monstra de 
acn1icos de Conde Corbal, 
do 12 ao 30 de Abril, no 
Castelo de Soutomaior. 

E. Sempere 
Un desenrolo do problema 
lumínico da arte non-figu
rativa, através do periodo 
1923-1985 de E. Sempere. 

Xigantes e cabezudos polo cargo de Porta Nova de Conde 
Carbal. 

Páxinas caardenadas por 

IAGO LUCA 

A monstra pertence á série 
de arte contemporánea do 
ICO. Até 2 de Maio na Ca
sa das Artes de Vigo. 

Pilar Monterroso 
Oleos na Sá Museum do 
Ferro!. 

Sobre rodas 
A evolución do transporte 
sobre rodas durante os últi
mos 100 anos, na Casa das 
Artes de Vigo. 

Ana Pasarin 
Do 13 ao 26 de Abril, na Sá 
de Arte Caixavigo. Ana Pa
sarin, expón a sua série pic
tórica Na búsqueda do Sol 
e dos ventos. 

Retratos de 
Galiza en I + D 
As fotografias de Manuel 
P. Rúa, na Casa da Cultura 
de Bueu, até 15 de Abril. 
Retratos de Caliza en I +D 
é unha escolma de distintos 
profisionais fotografados 
fóra do seu ámbeto de tra
ballo habitual. 

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

Mes do Cine 
O Café da Pala (Irmandiños, 
esquina Martin Codax. Vi
go), organiza unha monstra 

sobre do cine ao longo de 
Abril no próprio café. 

Manuel Pizcueta 
Debuxos na busca de co
rrespondéncias e antíteses. 
Na Galería 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 
Papaventos Educación 
Ambiental organiza a 
monstra, única na Galiza, 
de máscaras da Opera de 
Pekín feítas en papel de 
arroz, exemplo de harmo
nia entre a cultura popular 
dun povo e o meio am
biente por estaren feitas 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-

Xanelas 

á fantasla, 

xllografla 

de Ana Pasarln 

dación Caixa Galicia na 
Coruña. 

Salve Iacobe 
Galltetite 
As diversas culturas do Ca-
rniño de Santiago no Kios-
ko Alfonso da Coruña. 

Pintores 
do Magreb 
Até 5 de Maio, de 12 a 19 
h. de Martes a Domingo no 
Au.ditório de Galicia en 
Santiago. Un achegamento 
as tendéncias pictóricas 
máis fortes da Alxéria, Ma-
rrocos e Túnez. 

Xaime Pacheco 
Amosa as suas fotografías 
no Mosteiro de Poio. 

F otopinturas 
O traballo de Carlos Tron-
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). 

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. 

Made in Tíntín 
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 Anú 
Santo. 

Fíxeno 
~ara me divertir 

termón, fundación para o 
terceiro mundo, organiza 
esta monstra de xoguetes 
feítos por nenos africanos. 
Pódese ver, até 21 de Abril, 
na Casa das Artes 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. 

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

Santiago 
e América 
Até 31 de Maio, no Mos-
tério de San Martiño Piná-
río en Compostela. A 
monstra, organizada pola 
Conselleria de Cultura, re-
vela a importáncia do cu!-
to ao Apóstolo Santiago 
en América. 

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

• 

• 

~ 
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A nova lei salvagarda 
aos poderosos de 

calquer tipo de crítica. 
Na fotografía a 

redación de Diario 16 
de Gaticia. 
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O Título Décimo do Código Penal reinventa a censura 

A leí Corcuera da información 
• G. LUCA DE TENA 

O s muros de carga que asegu
ran a liberdade de expresión 

serven de pouco fronte á patada na por
ta da difamación encoberta. O Título Dé
cimo do novo Código Penal, promovido 

~ en solitário polo PSOE, sortea en neme 
da imaxe individual á garantía central do 
sistema democrático. O Governo central 
reinventa por esta via a censura. 

O Título Décimo, que comprende os arti
gas 204 ao 217 e regula os delitos contra 
a honra, representa unha tipificación le
gal da difamación que limita a liberdade 
de expresar ideas e críticas. A alarma por 
este cortocircuito da información libre é 
universal. O estado das liberdades des
pois desta Lei Corcuera da Información 
compréndese mellar se advertimos que o 
texto legal recén sancionado é unha limi
tación de calidade que reforza outros es
torbos básicos da liberdade fundamental. 

Liberdade para millonários 

De feito, tal como ten repetido o fiscal do 
Tribunal Supremo Eduardo Chamorro, 
non serve de moito que contemos co Arti
go 20 da Constitución se para podermos 
difundir unha opinión estamos abrigados 
a dispar dun meio impreso (a un précio 
de douscentos a mil millóns} ou dunha 
emisora de televisión (vintecatro mil mi
llóns), por exemplo; superar a exclusión 

selectiva do mercado publicitário contra 
os meios críticos do poder; canear as im
posicións e esixéncias dun sistema finan
ceiro que é parte mesma do centro xerár
quico da sociedade e é extremadamente 
sensíbel ás críticas. Se non quer utilizar 
os grandes meios para difundir a sua opi
nión, sempre pode subirse a un caixón e 
berrar o que pensa. Pero se está dispos
to a atravesar estes filtros, o xornalista 
deberá, por riba, non sentir sobre as 
suas costas o coitelo do mercado de tra
ballo, enrarecido para todo profisional da 
información que non asuma unha atitude 
contemplativa ces que mandan. 

Ao cabo destas encrucilladas, quen quera 
xulgar libremente o exercício do poder terá 
que aturar este novo toque de queda con
tra a inxúria e a calúmnia. En que baremo 
pode ler un xornalista ou un colaborador 
dun meio de información o alcance delicti
vo de chamarlle tonto superdotado a Fra
ga lribarne, tri/ero a Felipe González, fara
ón a Paco Vázquez, salteador de camiños 
a Rosendo Naseiro ou chorizo a Juan 
Guerra? Onde estará a estrema do ánimo 
de relatar coa do ánimo de ofender e de 
encizañar? Será a Xustiza quen o diga. 

Os mesmos criticantes que foron obxecto 
de 650 procesos por inxúrias e calúmnias 
durante a Transición, carecerian hoxe da 
exceptio veritatis, a única cláusula que da
quela podía libralos de delinquir contra a 
honra. O Título Décimo di que pode haber 
inxúria e calúmnnia mesmo cando o xorna-

lista sorprenda á persoa obxecto da infor
mación no acto de delinquir. Por exemplo 
ao Governo central coas mans en Filesa, a 
Cuevas coas mans en J<jo, a sócios de mé
rito da indústria da pasta de papel relaciona
dos con incendiários selectivos do monte. 

A Primeira Enmenda da constitución dos 
Estados Unidos asegura a liberdade de in
formación como condición prévia á exis
téncia do sistema democrático. Outro tanto 
recoñecera o Tribunal Supremo en Madrid 
ao xulgar denúncias como as que agora 
aferra a versión do PSOE do Código Civil. 

O Estado español está comprometido a 
respeitar as garantias de liberdade de in
formación previstas no Tratado de Helsin
ki, as recomendacións da Asamblea do 
Consello de Europa (que incluen o princí
pio de publicidade de todo documento gu
vernamental}, o Acorde Internacional so
bre Direitos Civis, a Declaración dos Di
reitos do Home e o amplo carpo lexislati
vo da CE que se retire á garantía de infor
mación libre. E no remate, o artigo 20 da 
Constitución. Este imponente edifício le
gal ampara o dereito a dispar de informa
ción sen trabas, como condición anterior 
ás regras de governo democrático. A cau
ce do Titulo Décimo ignora esta fronda de 
leis, costumes e história e volve colocar a 
liberdade de información na cámara dos 
medos: exactamente no lugar do que o 
PSOE proclamaba que tiña que sair gra
cias ao albor das novas leis e da condena 
de 43 anos de Ditadura. • 
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TRES EN RAIA 

A placa 
Para Alfonso Blanco Torrado, 

primeiro animador da Asociación Cultural 
"Os Xermolos", na Terra Cha. 

• VICTOR F. FREIXANES 

e anta tempo levamos perdido? 
¿Canta enerxía? Veño de Lu

go ca meu filio de dez anos intentan
do explicarlle cómo é este mundo que 
soñamos, e sinto que está verde, aín
da verde de máis para tanto que que
riamos facer. Cómpre un grande, un 
xigantesco pacto entre todos nós, un 
pacto para botar a placa, tal que os 
paisanos gastan de dicir cando levan
tan a casa na veiga, ós poucos, que é 
como a ciencia demostra que se fan 
as causas de verdade: este ano vai a 
placa. O ano que vén xa se verá. E 
vai a placa. 

A nasa xeración , Alfonso, ten que 
pensar menos no tallado e máis na 
placa. Na placa que habemos de bo
tar a este edificio naso. Lago xa virán 
eles (os filias} a lle poñer o parqué, ou 
a lousa, e os mobles (se é que lles dá 
para tanto} e daquela acaso poidan 
discutir cómo han ser as fiestras, por
que terán onde abrilas, e as contras, e 
a pintura das paredes , e mesmo a 
placa ou planchada seguinte cando 
lles toque tamén, para seguir subindo, 
para seguir construíndo, pois a histo
ria dos pobos é asi : o río que navega
mos, non algo estático, nin irremedia
ble, nin gafado pola fatalidade. ¿Can
to máis tempo enguedellados entre 
galgos e podencos, andrómenas cati 
vas coas que enganamos a nasa pou
quedade? Ti xa me entendes, meu 
amigo.• 

VOLVER AO REGO 

E spañolidade, solar pátrio, lexi
timidade de sangue. Foron al

gun has das expresións lidas e ouvi
das estes días ca gallo do pasamento 
de Don Juan. O pai e filio de rei tiña 
queréncia pola "unidade de España". 
Sobre este tema realizou as suas de
rradeiras declaracións públicas. Es
tán nas hemerotecas as suas críticas 
ao "caos das autonomías", provoca
do, segundo Don Juan, por Adolfo 
Suárez. Foi sempre visceral contra 
os "rexionalismos disolventes", termi
noloxia moi ao uso dos militares. Ain
da que recoñecia que era precisa al
gunha solución para "cataláns, bas
cas e, en menor medida, galegos". 
Don Juan era o buque insígnia do na
cionalismo español. Só lles faltou 
mencionar a limpeza étnica e organi
zar unha xura de bandeira por cada 
telediário. • 




