A contundéncia policial e o bloqueo informativo
abrigan aos traballadores dos estaleiros a incrementar as movilizacións

AXunta
continuará
outorgando a
dedo as· axudas
a prensa

·Lume no naval

#

Regular racionalmente e con
transparéncia as axudas á prensa escrita era o obxecto dunha
lei apresentada polo BNG no
Parlamento galega e que contou
co voto favorábel do PSdeGPSOE. O voto contrário do PP
desbotou a iniciativa, que tamén
buscaba eliminar a arbitrariedade na concesión das axudas,
agora concedidas polo Governo
de xeito discrecional.
(Páxina 9)

Roldán foi
intermediário
entre Petrovigo
e unha
multinacional
francesa
Luís Roldán, ex-director xeral da
Guardia Civil, hoxe reclamado
pola xustiza, foi o intermediário
que puxo ao empresário vigués
Manuel Rodriguez, ex-presidente
do estaleiro Rodman-Po!yships,
en relación coa transnacional
francesa Elf-Aquitaine interesada
na instalación de Petrovigo.
(Páxina 7)

GALICIA VISTA
POR
JI

UN INGLES
Aubrey F. G. Bell
A Galicia que obse1vou o hispanista
inglés Au brey F. G. Bell na súa viaxe
ele 1922. Un relato que recupera o
noso pasado inmediato e que incita á
reflexión sobre o noso presente.
Primeiro titulo da colección
'·Galicia no es pello".
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Luís Seoane,
unha das
figuras do
exilio, será
homenaxeado
o Dia das Letras
Galegas

Xosé M. Sarille: .1Hai que
mobilizarse a prol do galego, que
segue a perder falantes cada dia'

Luís Seoane foi pintor, artista,
debuxante, xornalista, .dramaturgo, an1mador cultural e a el
se adica este ano a celebración
das Letras Galegas. En segundo plano poderia quedar a outra verdade que atravesa coma
un lóstrego a sua biografia e a
dos seus compañeiros, homes
e mulleres, de xeneración: toi
un emigrante e un exiliado.

O próximo domingo nas ruas de
Compostela resoarán consignas reclamando avances na normalización do galega. A Mesa pola Normalización Lingüística convoca esta mobilización, porque segundo o
seu presidente "vivimos nesta etapa de Governo Fraga, un tempo
sen avances lexislativos nen feais.
Hai que dar un toque de atención e
moverse desde abaixo". Xosé Manuel Sarille critica nesta entrevista
a inacción dos organismos institucionais de política lingüística "que
teñen cartas
abondo para
darlle a volta á
situación".

(Páxina 23)

(Páx. centrais)

A actuación da policia nas manifestacións revela que o Governo coñece a
situación dramática deste sector

Os traballadores do naval acudirán
á forza para defender
unha actividade rendábel
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O dia 11 de Maio ás 6 da mañá, cando 50 traballadores do naval ocupaban as instalacións
da antiga Campsa en Vigo, hoxe Compañia Loxística de Hidrocarburos, unhas 18 camionetas
da Policia cercaron o recinto e un número inde.terminado de axentes penetrou por detrás do .
mesmo para surpre~der aos ocupantes. "Entraron como os homes de Harrelson, baixando
polas cordas, como se fosen lianas", conta António Sangrabriel, presidente do Comité de
Empresa de Vulcano, que estaba no interior.
O encerro comezara na noite do
sospeito que tanién empregaron
fogo real".·
Luns, e durante todo o tempo
no que estiveron ados no inteO resultado da carga foi de tres
rior non foi repartido combustíbel ao Sul do país, algo que
traballadores do naval feridos,
abrigara, o Marun cunha fenda
tes, a envialo
na testa, a cal,
desde A Coruña
no hospital ao
que foi transladae León para evi- 'Canta
tar o desabl:istedó, tiveron que
tapar con 2ó.poncimentO. Era un - ·:1 sen traballó, ·
h a acción que : manda caralla",
tos. "Eles con potrataba de rachar 1
rras, botes de fuco bloqueo informe e escopetas ,
coreaban
mativo que ocule nós sen defenOS manifestantes.
sa: Nós tres feritaba a dimensión
da protesta e da
dos e eles cinco,
crise do naval.
quen vai crer
iso?", ironizaba o
De madrugada,
mesmo traballasen a presenza
dor referíndose
de meios de coao feito de que a
municación, a
policia difundiu a
policia entrou no recinto, sacou
notícia de que tivo cinco baixas.
de porras e material ·antidistúrbios e usou del contra todos os
Queimado un autobus
ocupantes. "Déronnos d~ óstias!
"Coa presión e a violencia metéViñeron a por nós e zoscáronronnos en Vulcano. Centos de
nos a todos, sen faltar un -comer;ita indignado un compañeiro
casquillos no chan, eles disparando, e ali dentro oxíxeno e ·
de Sangabriel-, usaron armas e
dispararon balas de goma e
propano; pudo haber unha ca-.
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O membro de CCOO Daniel Costas foi reiteradamente agredido por vários policías.

A. IGLESIAS

As dez sairon do estaleiro e
meia horas despois uns setecentos traballadores marchaban en manifestación até o
centro da cidade. Alguns menos viñan en dirección contrá-

ria , prodecentes de Barreras ,
para se reunir a eles. "Parada,
demisión , por fascista e por cabrón ", coreaban os manifestantes, ofendidos pola contundén-

tástrofe pior da que podía armarse na Campsa. Son uns insconcientes", Sangabriel denunciaba a violéncia policial que padeceron ás oito da mañán, despois do da Campsa.

(Pasa á páxina 3)

Detido o xornalista da A Nosci Yerra Gustavo Luca· de Tena
Un dos primeiros detidos nos
incidentes do Mércores era
Gustavo Luca de Tena, redactor de A Nasa Terra que estaba a cobrir informa.ción da manifestación dos traballadores
do naval.

tómea outra vez·,,," repuxo o tecrein o que dicia. Non ia mentir·
me. A señóriña queixábase de· . nente".
que lle faltaba o alen'to. Achegueime. Cando estaba perguntando se que·ria algo, veu un
garda e pediume a documenta·
ción. Mostreilla". ·

No meio da carga, que se proA señora non ia camiño de
duciu ao longo
mellorar cando
de várias ruas
chegou un tecéntricas, unha
nente. O xornamuller duns oi- ómelle
lista díxolle que
a documentación había que botar
tenta anos rece·a man a aquela
biu un golpe. Estaba acubillada
a ese tio
muller, que non
estaba ben . "A
nunha rua peatona1 a 200 metros
-Xa a tomei
el pareceulle
do lugar onde armal, e dixo: «tó dia o autobus.
-Pois tómea
melle a documentación a esoutra vez
"Eu non vin como
te tio». Ese tio
lle deron o mocaera eu. O garda
z o -conta Luca
contesto u: «Xa
lla tomei». «Pois
de Tena-, pero

T

·

"Como insistin en que a señora
precisaba axuda o tenente dixo

·

Luca de Tena no intre da irregular detención.
~>
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ao seu subordinado: «léveo detido». Ao outro non lle disgustou
nada obedecer a orde, pero si
que eu lle recordara que me
protexian direitos constitucionais. Sen contemplacións fun introducido dentro dun furgón e
obrigáronme a sentar no chan.
Daquela fun identificado novamente. lnsultáronme, e ao cabo
de cinco minutos de paseo dixéronme que podia marchar", con ta o xornalista.
O detido denunciou a atitude inti m idatóri a da policía. "Cando
me insultaron dixen a un garda
que estaba adiante que non
honraban o uniforme que levaban e el púxose máis violento
ainda. Logo, quen abriu a porta
para botarme do furgón foi o tenente, que tivo o cinismo de dicirme: «isto por non querer identificarte» Despois marchei". •
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Ainda é tempo de salvar o .naval
A ria de Vigo dá abeiro a unha alta concentración de
.asteleiros privados, de mediano tamaño, que antes das
sucesivas reducións dictaminadas pola CE chegaron a
facturar o 40% da carga de traballo do conxunto do
Estado. Hoxe esa porcentaxe non chega ao ;>%.
Daquela o Estado español ocupaba o terceiro lugar na
fabricación mundial de buques. Hoxe ocupa o posto 16.
Daquela o 5% dos barcos que navigaban polo mundo
saian de asteleiros galegos. O que iso supoñia de
ingresos en divisas é unha cantidade grande abando
como para que alguén se poña a pensar se non paga a,
pena facer un esforzo polo sector.
O governo español recoñece, no seu último decreto do
mes de Abril sobre o naval, que a fabricación de
buques está a incrementarse nos últimos anos en
Europa, mentres que no Estado español sucede o
contrário. Oeste novo decreto dedúcese que haberá
unha nova redución . Galiza que xa padeceu en exceso
-un dez por cento máis- o custo de "adaptarse ás
normas da Comunidade", pode ser de novo a pagana.

{Ven da páxina 2)

cia da actuación policial. "Canta
xente sen traballo, manda caralla", dician outros.
As duas manifestacións, a que
viña de Vulcano e a que procedia de Barreras, atopáronse no
centro. A frustración dos manifestantes polos métodos policiais e a dramática situación do
naval vigués, empuxaron a un
grupo de traballadores a prender lume a un autobus que fora
valeirado previamente. A rotura
do bloqueo informativo estaba
asegurada.

1

Non todas as culpas corresponden aos governos
central e autónomo. Tamén os empresários teñen as
suas responsabilidades . Acumulan máis perdas que os
asteleiros públicos (unha leción para os teóricos do
liberalismo), procuran acobillo de cote nas saias da
administración, confiando en Conselleiros de tan
dubidosa credibilidade como Xan Fernández e
renuncian a mancomunar as suas factorias , seguindo o
exemplo de todo o mundo, en virtude de liortas
domésticas que non teñen fin.
Xtmta; empresários e sindicatos falan agora de adiantar
pagos á seguridade social, de inxectar millóns a
asteleiros en crise. Pero segue sen haber algo común a
todas partes, de Corea a Alemaña, que se chama
política industrial, planificación. Dese modo as axudas
públicas van parar a un saco sen fondo, os asteleiros
irán caendo, un a un, como pago a cada novo decreto
do governo central e o Conselleiro e o alcalde seguirán
brindando con champán un contrato pantasma, en
canto os asteleiros se convirten en grandilocuentes

Violenta
carga policial
As sireas policiais comezaron a
alertar aos traballadores, que
decidiron dispersarse. Unha,
duas, tres ... as furgonetas da
policia chegaron cargadas de
antidistúrbios, que se foron depregando coas porras longas
desenfundadas e os cascos
postas. Houbo leña.
Entanto non chegaban os bombeiros, a policia realizou várias
batidas indiscriminadas nas que

armazóns, monumento de políticos e empresários
incompetentes.
Ainda hai tempo para salvar o sector. Os asteleiros ,
coa pesca, a conserva e as múltiples empresas
aüxiliares que de aí se derivan, son raigames e eixos
do futuro deste país . Esa é a economia real. A
procura de novas nichos no mercado como hai
alguns anos decia Abel Caballero, antes de cair en
desgrácia; a alternativa dos abrigos de visón e os
micro-chips que pregoaba Laxe, mostráronse como o
que son: fantasias que.o tempo logo desmentiu.
Galiza vive de cara ao mar e iso non o vai cambiar
nengun governo.
A iniciativa queda de man dos sindicalistas e están a
pagala cara. Son eles os que van máis aló da simples
defensa dos postos de traballo. Son eles os que
acadan a ter un ha visióri estratéxica do país.•

ANOSA TERRA

O incéndio do autobus
levou a primeira plana unhas mobilizacións
que estaban a ser ignoradas.

foron lesionados viandantes e
manifestantes. A indignación foi
xeral cando o periodista de A
Nosa Terra, Gustavo Luca de
Tena, foi detido tras socorrer a
unha señora maior. Outro xor-

nalista, o fotógrafo do Correo
Galega, Salvador Sas, recebiu
uns mocazos que foron máis
contundentes cando, para librarse dos golpes, informou ao policia agresor da sua profisión.

Mentres a dispersión desmobilizaba aos manifestantes, a policia procedia a efectuar várias
detencións selectivas. A normalidade ia chegando ás ruas
e facíase balanza da xornada:
tres feridos de importáncia,
máis de vinte contusionados e
dez detidos.
Para o Xoves 12, ás 17.30 horas, foi convocada unha asamblea diante do Concello de Vigo,
un edifício ao que lle pecharon
as rellas en previsión de que os
do naval acodiran para protestar
desde ali dentro.•

Non queremos que os nosos fillos señan carne de cañón'

Son catro veteranos do naval.
Catro dos 1.500 traballadores
que todas as semanas toman as
ruas de Vigo. Son os que quedan , os resistentes das sucesivas reconversións que ainda teñen forzas para correr diante da
policia cos seus 50 anos e pico
carregados ao lombo. O peche
de Ascón , unha das empresas
máis modernas daquela, marcou
o comezo dunha crise que veu
precedida por anos de bonanza
que non volveron a repetirse .
"Desde aquela non ternos paz".
Maximino Bouzón (51 ), soldador, entro u no 62 en Santodom i ng o. En Marzo cumpriu 32
anos no estaleiro.

unha lista de regulación de case
100 traballadores e preocúpame
que eu poda ser un deles". Manuel vive esta mesma situación
en Freire: "Agora , con tantos
anos ninguén nos quere".

acceder a unha ansiada praza
de chófer no Concello de Vigo,
xa que ten o carné de conducir
de primeira.

Falan moito das xubilacións anticipadas . As esperanzas están
postas aí, pero Maximino Bouzón ere que non haberá cartos
para esas xubilacións. "Nen unha peseta para ninguén".

"sobrenatural forza policial" que
vixia as suas mobilizacións.
"Non somos delicuentes, somos
un grupo de traballadores libres
de pó e palla cunha chaqueta
má ao lombo", engade Manuel.

Xosé Fernández como outros
moitos , tentou buscar traballo ,
afastarse do naval, pero resultou
inútil. Todas as solicitudes foron
denegadas para un home que
xa traspasou a barreira dos 50.

'Non somos
delincuentes
para que nos malle
a policia"

Seguen batendo o ferro sen lamentacións nen bágoas. Non
hai tempo nen para isa. "Estamos en alarma roxa", senténcia
Maximino, e "o que se está a facer é terrorismo de estado. Esta
loita necesita o apoio de todas
as capas sociais".

As suas famílias "viven a canta
do pouco que cobran os vellos". "Ai os tes, reflexiona Manuel, que ten dous filias e catro
netos, ás costas do pai e da
nai". Dos catro traballadores, o
técnico de organización de Vulcano é o único que ten fillos na
Universidade. "Fáltanlles un par
de anos para rematar e estou
preocupado porque se este
problema se alonga non poderemos facerlle frente".

Preparouse, fixo cursos e até
currículos. "Ainda os teño na casa", comenta. Nen sequer pudo

O que non ven moi léxico é a

Manuel Pazó (55) , tubeiro , lembra os seus comezos a meados
dos 50 en "Talleres Corona" .
Cando a fábrica pechou pasou
a Freire. Tiña 22 anos.

Pagarlles as carreiras supuxo todo un sacrifício x-a que na sua
opinión os estudos superiores
seguen a ser para a elite, unha
afirmación á que asinten os seus
compañeiros mentres comentan
ªs poucas oportunidades que
hoxe én dia teñen os rapaces, a
sua falta de motivación e a cantidade deles que están no paro
cun título universitário.

Xosé Fernández (52), técnico
de organización, comezou en
"Yarza" e despois da fusión con
Ascon entrou na empresa no
ano 66.

Nalguns casos son os tillos os
que tan as súas aP,ortacións á
economia familiar. E o exemplo
de Xosé Fernández. "O maior
xa está casado, o segundo, como ten un contrato fixo, axuda
na casa e despois teño dous pequenos de 14 e 12 anos , que
estudan o Eso e o Exb". A sua
muller traballa por horas.

Manolo Estévez (55), técnico de
organización, traballa en Vulcano desde o 55 na s,ección de
caldelraria e despois duns anos
na Arxentina regresou á fábrica.
Na sua condición de enlace sindical sofreu "a represión daquela época".
Os catro pertencen a CCOO, regresan ás ruas, maís vellos, pero teñen que seguir na loita apesar desde chisco de frustración
que se pode ver nos seus ollas.
"Síntome frustrado", di Manolo
t=stévez, "porque despois da miña traxectória na empresa hai

Maximino Bouzón, Manuel Pazó, Xosé Fernández e Manolo Estévez.
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Maximino ten tres tillos , un deles no paro e outro estudando o
bacharelato. Só o máis vello traballa". Non quer que os mozos
sexan carn·e de cañón en contratas". •

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

Xosé Díaz
'A Xunta ten que facer política industrial e non eleitoraHsmo
Os asteleiros vigueses
poden sair perxudicados
co novo decreto de
reestruturación, dado a
coñecer polo governo
central o pasado mes de
Abril. "Detras dos seus
aspectos técnicos, o que
se anúncia é unha nova
redución de emprego",
sinala Xosé Diaz,
sindicalista de Astano,
economista e candidato do
' BNG para as vindeiras
eleicións europeas. Diaz
anúncia a presentación
dun proxecto de leí dos
nacionalistas no
Parlamento Galego no que
se pide o relanzamento do
sector naval.

tros ficarán como estaban. Os
asteleiros que pretendan recebir as axudas terán que presentar un novo plano que deberá ser aprobado pala admi nistración. O previsibel é que
polo menos un dos asteleiros
da ria de Vigo teña que pechar.
Mentres os outros paises da
Unión Europea fretan as mans .

se 3 buques por 2.000 toneladas, cando en 1990 os contratos
ascenderan a 100.000 toneladas. A situación non pode ser
máis clara. Polo tanto os traballadores o que están a facer é
def~nder o seu pan, pero tamén
están a loitar pola sobrevivéncia
dun sector crucial. O próprio Mi.nistério de lndústria estima que
a flota do Estado español debe
ser anovada, o que supoñeria
unha carga de tra,ballo de
700.000 toneladas. E posibel,
sen dúbida, que o sector naval
rexurda.

lsto pode supoñer un novo
golpe precisamente para un
dos sectores exportadores
de Galiza?

Que debería facer a Xunta?

A Xunta aceitou as esixéncias
planteadas polo BNG e máis polos sindicatos, pero xa digo que
todo quedou nos papeis. Hai que
criar ese Fondo de Garantía, hai
que poñer en marcha ese plano
de anovamento da frota que xa
está feíto e escrito e defender
frente ao governo español ás
empresas do sector, posto que
Galiza xa pagou de sobras a sua
cuota de redución de persoal. O
Porque voltan a' estar os traque non se pode é facer política
balladores do !'\aval na rua?
eleitoral co sector naval. Ha[
dous anos, por exemplo, celeO Estado e máis a Xunta están
bráronse con champán uns cona esquecer o naval a mantenta.
tratos con Dinamarca e ainda
A política do governo español é
non os vimos. Agora ven o canto
derrotista frente á Unión Eurodo Camerún. Sae Príncipe depea. De feito neste intre estase
cindo tal, lego Xan Fernández
a negociar unha nova redución
con ciumes ... E ese non é o pade capacidade dos asteleiros.
pel que corresponde aos polítiEn catro anos a
cos, os pedidos
Xunta non fixo
son causa dos
nada. O plarlo de
empresários. Os ,
anovamento da 'Os empresários
políticos o que ·
flota pesqueira e
teñen que facer
o Fondo de Ga- : de Vigo están
é política indusrantí as, dotado 1
trial. Algunhas
con tres mil mi- :1 a amasar unha
empresários
llóns de pesetas,
confiaban moito
grande falta
quedaron en fu- 1
na Consellaria
me de pallas. A : de visión".
de lndústria e así
esta auséncia de
lles vai, sen conpolítica para o
tratos e cos trasector, de parte
ba 11 adores na
de ambas as
rua . Tampouco
duas administrase trata de que a
cións, hai que suXunta pague almar a falta de demanda de bugunhas seguridades sociais adeques por parte dos armadores
bédadas ou regale uns millóns
españois e galegas e a eliminaao asteleiro que vaia mal, a non
ción de mecanismos de financiaser que decida participar, como
ción para a construción de busector público, no accionariado.
ques extranxeiros. A consecuénEses son parches que non resolcia? Pois, en canto a carteira de
ven nada. O que .compren son
pedidos a nivel mundial se elecontratos de construción .
vo u o ano pasado nun 77%,
aqui praticamente desapareceu.
O Estado español é deficitáEn Vigo, no ano 93, contratáronrio en fletes?

¡

a costa dos estaleiros'

. O deficit multiplicouse por dez
en cinco anos e hoxe acada os
170.000 millóns de pesetas. É
dicer que España gasta máis en
barcos extranxeiros para que lle
trasladen as suas mercancías
do que cobra por trasladarllelas
a outros. O que demostra que
hai unha caréncia de flota.

Outros paises europeos teñen unha prática de axudas
ocultas á construción naval?
En Alemaña ou Dinamarca os
créditos de financiación dos buques cubren o 80% do seu valor. O 20% que queda é reunido
através dunha asociación de investídores privados, cuxa aportación de capital desgrava logo á
Facenda. Ese é un xeito de encarreirar os cartas de moita xente para a construción naval. Aqui
o Estado parece que prefire que
os cartas dos investidores vaian
cara a especulación, conforme
somos os únicos en cumplir
ao pe da letra
os límites á
produción que
· niarca a UE.

Que deberían
facer os empresários?
Os empresários de Vigo,
quitadas as
excepcións lóxicas, están a
amasar unha
grande falta
de visión. Por

Si . Entre 1980 e 1993 os asteleiros de Vigo exportaron 146 buques e 400.000 toneladas, en
total o 52% da sua produción. A
indústria naval é ademais das
chamadas de síntese , pois o
70% do prezo dun buque , non
proven do casco , senón do que
leva dentro. A construción naval
move a outros moitos sectores :
fabricantes de aceiro, de válvulas, de motores, de alta tecnoloxia, etc. Cada posta de traballo
directo xera outros tres . A balanza de pagos do Estado español neste ramo sempre foi positiva. A construción de barcos xerou ademais un cultura que non
se improvisa, unha tradición como a que hai aqui en Galiza ten
un valor económico primordial.
Como tiremos con isto o dano
será irreparabel. Tamén deberíamos loitar para que alomenos
unha parte da indústria axiliar,
A. IGLESIAS
que antes mencionaba, estivese
radicada en Galiza. Hoxe xa se
Europa adiante a fórmula dos
pequenos e medianos asteleiestá a falar de barcos que avanros consiste en formar unha
zan a 50 nós (uns 100 quilómeunión de empresas. Cada unha
tros por hora), dotados dunha alconserva a sua persoalidade
ta tecnoloxia. Os barcos de agoxurídica e a sua autonomía, pera son verdadeiras computadoro certos ámbitos son comuns .
ras flotantes . lso xera un tecido
industrial de primeira liña, ao
Por exemplo , o departamento
que Galiza debe ter acceso.
técnico, a actividade comercial
Neste momento xa, entre as eminternacional e mesmo alguns
presas de Galiza que máis utilieidos produtivos son compartizan as novas tecnoloxias está
dos, porque é o único xeito de
sen dúbida a
abaratar custos .
Esta visión vaise
construción naimpoñer tarde ou
val, mesmo os
cedo , porque o 'O previsíbel é
pequenos e mepróprio mercado
dian os asteleique polo menos
vai facer que alros.
gun dos empresários desapare- :1 un dos asteleiros
Oferecen caliz a. O egoísmo : teña que pechar".
dade os asteindividual está a
lei ros
galeimpoñer unha
gas?
cegueira
moNa Ria de Vigo,
mentánea , pensan que ou salque concentra a
van todos ou non
maioria dos assalva nengun e
teleiros, reduciuse o persoal nos últimos anos
iso non vai suceder asi . Haberá
uns que marran e outros que
nun 68%, pero manteuse a casubsistan.
pacidade de produción (outra
causa é que o ano pasado caiNova reestruturación .·
sen radicalmente os pedidos).
lsto por mor de dous factores : o
Está ás portas un novo deanovamento tecnolóxico e as
creto de reestruturación?
subcontratas detalleres de monte, onde as condicións de trabaEn Abril o governo español quillo son piares e a calidade metou un· decreto cun título moi
nor. Pero a calidade resulta bátécn'ico .sobre primas de cretas
sica para competir. Cada vez as
normas internacionais son máis
á financiación de buques. O
seu obxetivo real é o de reduesixentes, co fin de impedir os
cir nun 20% os planteis de peraccidentes. Agora os buques te_soal, pero non se vai reducir q
ñen que. ser máis novas que os
mesma porcentaxe en Gada un,
que adoitaban a navegar por eí
e cumprir todos, os requisitos.•
-senón que algun pechará e ou-

¡

1

1

1

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

'"ª

A policia entrou
·Cated·ral. o pasado 4 de Maio os traballadores
_ de Alvarez pecháronse na Catedral de Santiago de onde foron desaloxados pola policia. O Comité de Empresa denunciou a atitude do Cabido da Catedral "que só se
preocupou de sacarnos de ali como fose''.•
_. . . , . . _ .
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VIAS DE COMUNICACIÓN

O Conselleiro pede comprensión para o que antes.considerara inaceitábel
•

,.,,

•

,.,,

,.,,

•

•

•

.,

.

••

Cu 1na e Tour1no reconecen por pr1me1ra
que .as autovias poden se retrasar

• ••
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• G. LUCA DE TENA

Fraga prometera que no
ano 93 estarian
rematadas as autovias
coa Meseta; a
continuación
comprometeu a honra do
seu governo sobre a data
límite do 95; a seguir
recoñeceu que o retraso
poderia chegar ao 96. Por
fin na última reunión da
Comisión de Seguimento ,
o representante da Xunta
converteuse en defensor
de novas aprazamentos
que poderian prolongar o
con xunto das obras até o
novo século.
O ministério de Obras Públicas
move outravolta a barreira do remate das autovías. Saltado o sinal do 95, sobre o que Fraga deixara en prenda a sua palabra, a
parte principal das adxudicacións
non estarán para o 96 o que significa que as obras dos enlaces
con Castela poden prolongarse
moito máis. O conselleiro de Política Territorial, Xosé Guiña, admite que se poden asumir retrasos no conxunto da obra e defende que o paso da Pedrafita
pode esperar ainda máis pola
sua dificuldade excepcional.
O Secretário de lnfraestruturas,
Emílio Pérez Touriño recoñeceu
que dos 31 tramos nos que se
dividiran os enlaces, ainda non
se deron licitado 21 . Polo de
agora están adxudicados e en
obra só dez. Antes que remate
1994, o ministério de Obras Públicas ten previsto licitar outros
16 e só cinco quedarán para o
95. Hai dous anos, Pérez Touriño asegurou que o treito da Pedrafita estaria rematado no 95 ,
igual que o resto das autovías ;
hai uns meses anunciou que esperaba licitalo a finais do 94; no
pasado mes de Abril asegurou
que seria para comezos do 95 ,
e nesta última comparecéncia
pública, non ten seguridade de
que a obra poda ser abordada
para o ano vindeiro.

Obxectivo prioritário .
No 90, Fraga definira as comunicacións como obxectivo priori tá ri o do . seu governo, con
atención principal ás autovías.
A pouco de chegar a Raxoi,
propúxose estabelecer un
acordo sobre estradas con Madrid e demostrar que a sua folla de servizos ao Estado convertíao en interlocutor sen rival
perante o Governo central. O
principal resultado desta estratéxia de presionar con autoridade, sen demagóxia e direitamente foi o crompromiso de rematar as autovías no 93. Ao
anuncialo, Fraga marcou distáncia cos seus antecesores na
Presidéncia para facer ostentación das avantaxes do prestíxio persoal e da liña direita coa
Administración central.

A. IGLESIAS

O retraso das autovias pasa de imperdoábel a razoábel para o conselleiro Cuiña.

Pero o 92 non era o ano da Galiza. O Governo central estaba
máis preocupado de facer trasvases de orzamentos para Barcelona, Sevilla e Madrid que para atender a rede de comunicacións máis atrasada do Estado.
Fraga e Xosé Guiña brandian os
papeis do Pacto con Madrid como proba de que todo ficara ben
amarrado para ter as autovias
terminadas no 95. Nestas, o secretário xeral de infraestruturas
do Transporte Terrestre, Emílio
Pérez Touriño , declarou en
Compostela o 23 de Xaneiro do
92 que o enlace de Galiza coa
Meseta non estaria listo no prazo repetidamente anunciado por
Manuel Fraga. Perez Touriño

completou a senténcia cun obviamente, inexplicábel.
Todos os olios volveron para
Fraga na procura de explicación.
A resposta elexida pola Xunta foi
cargar a responsabilidade do retraso exclusivamente sobre o
Governo central. Pero esta opción política volviase contra a
Xunta porque só lograba evidenciar a ruptura do pacto.
O compromiso seria logo papel
mellado. En Xaneiro do 92, o ministério de Obras Públicas precisou que o convénio asinado pola
Xunta comprometía só ao remate
en 1995 dos tramos das autovías
dentro do território galego pero

non dos que van de Lugo e Ourense á Benavente. O conselleiro
Guiña contestaba cunha nota inco ncreta na que ratificaba "a
vontade de rematar as autovías
A Coruña-Benavente e Vigo-Benavente no ·horizonte do 95. Pérez Touriño desmentiuno como
algo técnicamente inviábel.

Rebaixas de inverno

xeral de Estradas en Novembro
do 93, as autovias serán a obra
de enxeñeria mais dificil de todo
o Estado nos anos. Para Pérez
Touriño a garantía da calidade
está na solvéncia das empresas
constructoras e nos controles,
nos que se investirán 2.500 millóns de pesetas. Consedera o
Director xeral que a rebaixa de
prezo é normal.

Os retrasos , as ·rebaixas e os
No último semestre do 93 vár1os
responsábeis da Administración
treitos das autovias adxudicáronse cunha rebaixa meia do 42 · a cruzarse desmentidos, reproducen o clima· que rodeaba as
por cento. Por moito que- Perez
obras dos Accesos á Galiza,
Touriño negou a importáncia
que tiñan a sua data de entrega
desta reducción para a calidade
para 1975 e ainda non foron enfinal das obras, as alarmas extregadas.+
tendéronse. Segundo o director

OS MESES INTERCALARES DE XOSÉ CUIÑA
G.
Ao conselleiro de Política Territorial, Xosé
Guiña, pásalle cos prazos das Autovías coma a Xulio César co seu calendário: os anos
vanlle máis rápido ·que as estacións. Ao final, o César amañaba o problema metendo
os famosos meses intercalares ·polo meio
para que non lle nevase nos Maios.
A Guiña névalle todo o ano desque xurou
con Fraga por testemuña que non haberia
quen lle cambiase o calendário das autovias
coa Meseta. Un ha nova guerra _irmandiña
prometeu se non inauguraban as obras antes do 93. Sen baixar do púlpito repeteu o
mesmo sermón ainda que tivo que cambiar
a data final Pola do 95. Consciente de que
as ameazas parécense a cada menos á realidade, resolveu riscar o calendário semestralmente. A medi\fa que. _chegél _ 0_ ~5 . ~ó_ IJai

LUCA DE TENA

contratado dez treitos dos 31 que eompletan
·
o proxecto da Autovía.
O Conselleiro paso_u..das ameazas direitas

--- ----- -·------- A .Cuiña·névalle todo o
ano·desque xurou cori
Fraga que non haberia
quen lle cambiase o
calendário das autovias

contra a Administración central a defender
ao responsábel. de infraestruturas que ven
de Madrid cada seis meses con pésimas
novas. Guiña Goida agora que o retraso é
razoáber e apel.a .ao .mesmo povo· que antes xurara ergüer contra os retrasos para
que comprenda as razóns do aprazamento que pode adiar as obras alén do 2000.
Tamén reclama moderación polas rebaixas.

Abraia que as r~zóns que viraron a Cuiña en
tan pouco tempo de león en ovella perica
sexan as do perfil xeográfico do país, que xa
era asi de murado antes dos romanos, coas
obras do tren (cumprimos un século hai un
anaco) , as dos accesos de Franco (ainda
non rematados) e no proxecto das
_ . _____ . _... Autov_ia~. +. , . ..
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DIAS
XOSÉ LOIS

•O BNG declara
que o PSOE, para
manterse no poder,
tolerou a corrupción

• Denúncian a
xeralización do

A

numerus cla11sus

A

na Universidade
de Compostela

O BNG considera que "unha
convocatória de eleicións
anticipadas r:io Estado non
.conlevaria maiores posibilidades
- Os CAF manifestaron o seu desagrade acabar coa situación de
. do polo acordo da Xunta de Governo
corrupción nen tampouco
da Universidade de Compostela de
favoreceria unha alternativa
menos vinculada aos causantes :
aplicar o límite de prazas na meirande
últimos desta crise" . Engaden
parte dos centros para o vindeiro curque "o Governo do PSOE é
so 94-95. "A solución á masificación
politicamente responsábel da
non vai polo camiño das medidas ressituación [de comipción] e
trictivas,
senón por un incremento en
expresou un pragmatismo
dotacións e recursos que garanta un
desaforado con tal de manterse
ensino público de calidade. Obxectino poder institucional-político do
vo, este, difícil de acadar coas prátiEstado. Hai que lle exixir contas
cas de cín ica austeridade impostas
e actuacións contundentes".

•Reclaman o 0,7o/o
para os paises
do Terce1ro
mundo
~

O pasado día sete comezaron
na Galiza as mobilizacións da
Plataforma 0,7%, que reclama
que o 0,7% do PIB sexa
destinado a proxectos de
desenvolvimento para o
Terceiro mundo. Os actos que a
Plataforma leva adiante son
mobilizacións sonoras e
.
colocacións de paneis públicos
para informar á cidadania. +

desde a consellaria de Educación.+

•Nova ,
Permanente de

Galiza Nova
Bieito Lobeira foi nomeado
Secretário Xeral de Galiza
Nova na última reunión da
Dirección Nacional da
organización xuvenil do BNG. Á
Permanente recén eleita está
composta por once persoas
(sete homes e catro mulleres) e
ten unha média de idade de
19,9 anos.+

•Manifestación dos
traballadores
galegas na Suiza
O Sindicato da lndústria a e
Construción e máis a
asociación Promoción da
Cultura Galega veñen de
convocar aos traballadores
galegos en Suíza a unha
manifestación nacional a
celebrar na Praza Federal de
Berna o Sábado 28 de Maio en
demanda da diginidade laboral.
"Os traballadores estranxeiros ·
non estamos sós -di a
· ·
convocatória-, loitemos pala
garantía do naso posta de
traballo, os convénios
colectivos, un salário xusto e a
igualdade de direitos". +

fiscal pediü oito meses de
prisión e a defensa a
absolución.+

• Denúncian a
baixa calidade
asistencial e·n

Povisa
Os traballadores do centro
médico vigués Povisa
denunciaron a deficiente xestión
do hospital privado concertado,
o que está a provocar que a
calidade asistencial sexa baixa.
"Povisa factura máis que
suficiente para poder prestar
unha boa calidade asistencial,
co persoal preciso para non
haber deficiéncias na atención
que presta, pero non pode
seguir facendo millonárias

determinadas xefaturas nen
mantera tillos tontos", a nota do
Comité de Povisa referíase ás
empresas cuxas perdas paga:
Nardos, Grupo L.N.,
T ecplanosa, Berlairi e Seguro
Europeo, "ademais de cargar
cos gastos da Escala
Universitária de Enfermería e os
contratos millonários coas
clínicas Troncoso é Urol. Aquí ,
nestes negócios, é onde Povisa
inviste o diñeiro público que
cobra polo cQncerto co Sergas,
xa que a sanidade pública
galega non lle abriga a cumprir
uns mínimos de calidade".
Por estas razóns, o Comité de
Povisa pediu unha auditoria e,
no seu caso, a expropriación,
ademais da readminisión de 20
despedidos que foron
sustituidos por persoal menos
capacitado . +

Para o BNG a situación pon de
manifesto "unha guerra entre as
-distintas famílias políticas que
estiveron ao servizo do capital
financeiro". Tamén indica que o
conflito do País Basca levou a
postas claves do Ministério do
Interior "a persoas sen
escrúpulos e a formación de
máfias no aparato represivo do
Estado". O Bloque afirma que
non chega cunha política
punitiva persa.al que deixe
"intacto o miolo do sistema
(papel da grande banca, das
transnacionais , de política
represiva contra dos
discrepantes, do carácter
antidemocrático das
decisións ... )'', polo que reclama
unha estruturación democrática
do Estado e unha participación
maior de nacións e povos na
vida pública e institucional.•

• O concello de Návia
convoca unha
manifestación contra
o encoro
O último pleno do Concello de
Návia de Suarna decidiu a
convocatória dunha
manifestación para protestar
pola concesión a Hidroeléctrica
del Cantábrico e Electra del
Viesgo dunha licéncia para a
construción dun encaro no rio
Suarna. A manifestación será
en Lugo o vindeiro cinco de
Xuño, Dia Mundial do Meio
Ambiente.+

Silvia Berlusconi conseguiu a formación de Governo en ltália . O novo
Executivo apresenta duas navidades, por unha banda a inclusión dos
neofascistas da Alianza Nacional ,
que obteñen cinco carteiras, e por
outra que a Liga Norte de Umberto
Bossi consegue o departamento de
Interior. Bossi monstrara a sua oposición á entrada dos fascistas no
Governo e Berlusconi non quer ia
que os federalistas do Norte conse guisen unha carteira vital para a loita
contra a Máfia porque os considera
secesionistas.+

XURXO LOBATO

•Peden a declaración da Costa da.Marte
como Parque Nacional
A asociación ecoloxista Biotopo está a promover a criazón do Parque Nacional lllas Sisargas-Costa
da Marte, que ocuparía unha extensa zona da Coruña considerada como unha das mellar conservadas en toda a Península Ibérica e que inclue paraxes naturais de grande importáncia, ademais doutros espazos boscosos, rios, lagoas, cantís , illas, penedias, esteiros e marismas. Entre a fauna destaca a presenza do lobo ibérico, a lontra, distintos cetáceos e o arao dos cons, un ave mariña en perigo de extinción. a intención de Biotopo é que Guiña Crespo , através da Xunta, sol icite ao leona a
devandita declaración.+
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• Gerry Adams visita
Madrid e Euskadi
O líder do Sinn Féin, Gerry Adams ,
realizou unha visita a Madrid e a
Euskadi por invitación de Herri Batasu na. No País Basca Adams dixo
que "algun día os bascas e os irlandeses seremos ceibes " e fixo un
canto pola paz, desexando que esta
chegue pronto tanto ao seu país como a Euskadi. +

• Quiroga afirma
que o Porsche está
ao seu nome
O ex alcalde de Lugo, Vicente Quiroga, afirma que o Porsche que conduce está ao seu nome e non ao de
Coherpu, empresa construtora que
denunciou ao actual alcalde lugués,
Tomás Notário Vacas , por pedirlle
comisión para adxudicarlle as obras .
Vicente Quiroga asegurou que adequerira o Porsche na Alemaña, através dunha xestoria de Lugo . Quiroga negou ter recibido nada de Coherpu, declarando que a adxudicación das obras a esta empresa durante o seu mandado foran totalmente legais , cobrando a empresa
regularmente, polo que el non teria
nada que ver na sua quebra.

• Consello de
guerra contra un
desertor da
guerra do Golfo
O pasado Martes 10 de Maio,
no Tribunal Militar da Coruña,
produciuse un Consello de
Guerra contra Asier Sánchez,
natural de Santurce, que se
atopaba a_cumprir a mili no
Ferro! en 1991 , cando a fragata
Asturias foi enviada á misión de
bloqueo naval do Golfo Pérsico,
co motivo da guerra do Iraq.
Asier negouse a ser partífice do
acto bélico e do que el
consideraba unha guerra
inxusta onde o que estaba en
xogo eran intereses económicos
e políticos dos países
ocidentais, desertou da fragata,
e apresentou publicamente a
sua postura. Despois foi
sometido a diversos procesos e
detencións que culminaron co
Consello de Guerra, no que o

•Constituido o
Governo italiano

1

O BNG demandou , pola sua banda,
que a investigación que está a realizar o xulgado se ampliase á anterior
corporación, que foi cando a empresa luguesa realizou a maioria das
obras que executou o concello de Lugo. Algunhas destas obras quedaron
sen rematar, séndolle adxudicadas
logo a empresas dos mesmos sócios . .
Por outra banda, Amador Puente, o
xerente da empresa Coherpu , ratificouse nas declaracións realizadas
ante o _xulgado, nas que afirmaba
que Notário Vacas pedira comisións
por adxudicarlle as obras. Puente
negoUse a facer outras matizacions
e afirmou que próximamente enviará
un dossier á prensa.•
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AINDUSTRIALIZACIÓN DA BEIRAMAR
A 'petroleira estatal gala procura o control da estación de servizo·marftimo unha vez aprobada

Luís Roldán fixo de intermediár,io en·t re a transnacional
Ell-Aquitaine e os empresários de Petrovigo
••

•

~

#

•

• G. LUCA DE TENA

Luís Roldán, ex director
xeral da Garda Civil, hoxe
reclamado pola xustiza,
foi o intermediário que
puxo ao empresário
vigués Manuel Rodriguez,
ex presidente do estaleiro
Rodman-Polyships, en
relación coa
transnacional francesa
Elf-Aquitaine interesada
na instalación de
Petrovigo.
O interese da petroleira gala de
control estatal é a obtención de
licéncias para operar desde o
porto de Vigo. A empresa Petrovigo seria a encargada dos trámites para a legalización plena
da área de servizo marítima.
Unha vez cumpridos os requerimentos legais , a Elf-Aquitaine
ERAP, a meio da sua filial ElfEspaña, aportaria o principal do
investimento e ficaria co control en
da instalación de subministro de ~
combustíbeis a buques.
~
~

o

A trans-nacional francesa busca zX
en Vigo un tipo de servizo que <C
nengun outro porto da Unión Eurada para a sua publicación por
ropea está disposto a prestar, o
redaccións de diários galegas,
subministro de combustíbel a
apesar da vixéncia e interese
buques fondeados. Recibindo
das informacións que contén.
gasóleo desde barcazas, ao
abrigo da entrada da ria de Vigo,
Nas costas da Europa existen
os barcos en tránsito pagan uncento sesenta e duas estacións
ha tarifa portuária irrisória, que
de suministro para barcos pero
se reduce nun 50 por cento ás
nengunha delas convive coa
embarcacións con bandeira copesca ou cultivos . A actividade
munitária. Este sistema de proviprincipal de Petrovigo realizariasión de combustíbel é tan perise na beira do parque natural
goso e contaminante como ren das illas Cíes.
díbel para os armadores.
Segundo unha análise realizada
polo biólogo e membro do Instituto de lnvestigacións Mariñas
de Vigo , Miguel Anxo Murado ,
"resulta difícil crer na coexisténcia aconflictiva dunha estación
de subministro de petróleo coma
a que se propón -e na localización que se propón-, co mantemento da explotación dos recursos auto-renovábeis na Ria de
Vigo ao nível que coñecemos
hoxe". O traballo de Murado precisa que o 33 por cento da contaminación mariña mundial procede de operacións como as que
realizaría Petrovigo. Pesia contar
coa aprobación da maioria dos
técnicos do Instituto, o estudo de
Miguel Anxo Murado non recebeu publicidade nen foi conside-

máximo do Concello de Vigo non
respostou a esta ameaza.

A oposición a Petrovigo manifestouse
contra un proxecto incompatíbel coa
explotación dos recursos
autorrenovabeis da Ría.

Negócios en Aragón

Guardi Civil como referente de
solvéncia absoluta.

O ex-director da Guardia Civil,
fugado da xustiza e con arde de
busc~n~ captura, fixera de interLuis Roldán aparecia na campamedjário da Elf-Aquitaine en AraManzanedo na presidéncia da
ña para acadar apoios para Pegón, da man do presidente do
sociedade. A razón dada para
trovigo como favorecedor do esGoverno autónomo José Marco.
este relevo foi a do interese de
taleiro de Polyships en Mo.aña
Roldán e Marco adquiriron desde
Manuel Rodríguez por se manter
con contratos para a fabricación
1988 á 1990 'máis de' 30. 000 meun pouco alonxado (sic) do trade lanchas con destino á Guartros ·cadrados na estrada Zarabal/o directivo. Manuel Rodríguez
da Civil del Mar.
dimitiu como membro de outros . goza-Logroño. Na compra a baiUn asunto de Estado
xo prezo das leiras axudáronse
consellos de administración,
Gracias a esta incansábel camcunha concentración que desO ex-director da Guardia Civil
amáis do de Petrovigo, a pouco
paña do consello de Petrovigo,
pois foi invalidada. Gracias a esde publicarse a orde de busca e
defendeu o proxecto francés en
ta operación instalaron uAha esa empresa acadou en Xaneiro
Vigo como un asunto de Estado,
captura contra Luís Roldán.
pasado permiso da Autoridade
tación ae abastecemento da Elfparte das fluidas relacións eritre
Portuária de Vigo. Ainda que
A qu itaine. Os contraros asi·náo Partido Socialista Francés
O novo presidente do Consello
membros do consello da socie(PSF) e o Partido Socialista
ameazou ao alcalde de Vigo con
ronse no despacho de José Mardade intermediária da Elf-AquiObrero Español (PSOE). que
co, daquela presidente _da Deputrasladar o proxecto da área de
tainfl consideran que xa cantan
tación de Zarag'oza.
servizo marítima ao porto de Viaabrira as portas a negócios cocon todGs os permisos que marma a concesión do tren de alta
na,- se o trámite r,nunicipal non tiA Elf-Aquitaine, constttu ida polo
velocidade A VE á empresa fran- . ca a leí, o Concello de Vigo reña a .dilixencia que _requerían as
mite a concesión de licérrcia
multinacionais. A afirmación de : Estado francés para explotar o
cesa Alshton. Destacados carmunicipal á aprobación do Plagas alxeriano, abriu os seus inX. M. Manzanedo causou sorpregos provinciais do PSOE fixeron
tereses ao mercado do petróleo
no Especial do Parlo.
de valedores afervoados do prosa entre os armadores de pesca,
mundial despois da independénmariscador.es ·e integrantes da
xecto xunto do ex-presidente de
O pasado 3 de Maicl',· o alcalde
cia do antergo Ducado de Orán.
Petrovigo Manuel Rodriguez. Un
Plataforma pala defensa da Ria
de Vigo despachoµ cúnha parte
Con todo, conservaría unha pode Vigo que se apañen á instalaempresário vigués que prefire
sición de priviléxio a respeito
ocultar o seu no me, · descrebe ·do consello de administración de
ción, por canto recoñecia a.exjs_Petrovigo que o visitou para dar- · téncia, negada repetidas veces . dos xacimentos alxerianos conunha visita de promotores de
lle canta da sustitución de Ma- - polos promotores, dun interés . forme á letra do Tratado de
Petrovigo na que se invocou o
Evián, asinado por De Gaulle.+
nuel Rodríguez por Xosé Manuel
nome do ex-director xeral da
trans-nacional. O representante
.
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COR RUPC10 NNOS CONCELLOS
Recordou que as obras aprobounas o governo anterior co apoio do PP

Os investimentos
estranxeiros
MANuELCAO

Ultimamente, os desinvestimentos dalgunhas empresas multinacionais están a pór en cuestión a opinión até agora dominante
sobre os efeitos beneficiosos do capital estranxeiro sobre a economia española. A problemática dos investimentos estranxeiros é
tema comun da teoría e da política económica con posicionamentos que van desde os que consideran irrelevante a orixe dos
capitais á hora de explicar os movimentos entre ramas ou países
aos que tratan de sometelos a certos controles de tipo político.
En economias capitalistas abertas e interrelacionadas como a
española na que os mercados de bens, servizos, capitais e mesmo o de traballo están cada vez máis internacionalizados, asposibilidades de controlar os movimentos de capital son mínimas e
abocadas ao fracaso. Sexan os investimentos en carteira, directos ou en inmóbeis, a pretensión de supeditar os seus movimentos a directrices políticas devén simplesmente absurda. Non digamos nada se do que se trata é dos típicos movimentos especulativos a curto prazo. Conven, polo tanto, aclarar que unha
maior integración na economia mundial presupón asumir certas
regras do xogo e unha delas é unha maior liberdade aos movimentos do capital. Na actual situación de crise, o fomento dos
investimentos é unha condición necesária para a criación de
emprego competindo rexións e sectores polo investimentos
dado que existen máis oportunidades que capital disponíbel,
sobretodo para os capitais que podan investirse en actividades
produtivas. Para potenciar os' investimentos productivos, estes
deben resultar máis atractivos ca outros , alomenos para unha
parte dos capitalistas, e isa dependerá, fundamentalmente, da
avaliación dos riscos e da rentabilidade esperada que poderá
medirse a curto,
médio ou longo
prazo. Nótese que,
ainda que moralmente sexan repugnantes, os especuladores a cu rto realizan funcións
que demanda a
economia e a sociedade concreta,
financiando actividades cun alto risco e rentabil idade.

----------'Foi o capital foráneo
o que máis apostou
pola economia
produtiva, mentres
que o nativo apostou
decididamente pola
especulación'

Soía dicerse que os
capitais non teñen
pátria e, afortunadamente, todo parece indicar que capitais e pátrias son causas distintas. En realidade, os capitais soen moverse polos mesmos critérios
sen dif~réncias pala orixe nacional e asi, no caso de España, as
operac1óns realizadas polo escaso capital nacional e polo estranxeiro foron parecidas e ainda pode dicerse que foi o capital foráneo
o que máis apostou pala economía produtiva española, mentres
q.ue o "nativo" apostou decididamente pala especulación pura· e
~imples. Entre 1925 e 1989, a porcentaxe do valor engadido sectorial das empresas manufactureiras participadas en máis dun 50%
polo capital estranxeiro pasou do 31,2% ao 45,1%, representando
o 54,6% das exportacións e o 70,3% das importacións. Se tomamos unha menor participación no capital -ás veces, suficiente
para controlar a empresa- o peso da empresa estranxeira ainda é
maior. A fuxida do capital hispano dos sectores produtivos é unha
constante histórica senda xa unha característica estrutural da economía e do empresariado español. Esperar que o capital foráneo
con~ie e arrisque na economia española cando non o fai o capital
nacional resulta, ademais de absurdo, patético.+

Automóveis Citroen para a exportación en Guixar-Vigo.
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Veiga Pombo acusa ao PP de
complicidade no caso MASESA
• CARME CARBALLO /OURENSE

"Coas municipais á volta
da esquina,· calquer cousa
é válida para o PP;
sementar dúbidas. Pero
isto non é hovidoso,
porque xa a anterior
lexislatura fora un
tormento. De toda canta
. denúncia me levan posto,
en nengun dos casos se
abriu procedimento, o que
indica que son todas
denúncias infundadas e
produto da crispación á
que nos teñen afeitas en
épocas eleitorais", afirma
Veiga Pombo, o alcalde
ourensán sobre que pesa,
a máis dun suposto
comportamento irregular
por ocultación de
documentos, unha
polémica sobre a
adquisición de sede do
PSOE en Ourense.
En todo o proceso de Masesa,
foron os concellais do BNG,
Sánchez Rivera e Rodríguez
peña, que expuxeron a sua desconfianza sobre a empresa por
mor, "non da istuición que nos
din vostedes os do PP -dicia
Sánchez Rivera no último pleno- senón porque recebimos
desde roda o Estado chamadas
informándonos de vários embargos desta empresa. Agora non
veñan vostedes a capitanear com isións de investigación sobre o
caso, porque xa daquela, e o 1 O
de Marzo último asi o fixeron ,
votaron a favor da concesión
destas obras".
Para los populares, existen sérios "indícios" de irregularidade;
indícios que non dubidan en sacar á luz convocando incluso
roldas de prensa e agrupalos
baixo o mesmo paraugas da corrupción. Sen embargo , o alcalde socialista afirma rotundamente que "non nos van pillar
en nadar; o que pasa é que andan confundindo os termos, e
cando afirman que ocultamos
documentación, é porque queren confundir á xente; o documento que aquí se recebeu do
xulgado sobre a arde de embargo a Masesa, foi remesado a
Vías e Obras, e se os señores
populares fosen sérios e demostrasen coñecimento sobre o
funcionamento da administración, saberian que forzosamente ese documento tiña que devolverse á intervención porque
era unha cuestión económica".
As obras, segundo acorde deste
último pleno (celebrado o pasado 6 de maio) quedan paralizadas -ou non poderán comezar- ate despois do 5 de Setembro , data fixada para o esclarecimento da denúncia. Segundo Veiga Pombo, "transcorrido ese tempo, seguramente teñan que seguir non senda que
se demostre que efectivamente
incorre a empresa en impositivos legais que o impidan; de ter
que ser anulada a concesión ,
variámonos na abriga de ter que
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O alcalde Veiga Pombo di que talará cando deixe a política.

indemnizala, algo que non beneficiaria economicamente ao
concello e comezar de novo o
proceso de adxud icación".

"Crispación dirixida"
O caso Masesa ven engrosar os
enfrentamentos que Veiga Pombo ten na Corporación municipal. O comezo do problema ven,
segundo el , desde que os dous
concelleiros -Xosé Luís López
Iglesias e Cid Sabucedo- abandonaron a equipa de governo:
algo que desencadeou unha
conflitividade que levou mesmo
a non aprobarse os presupostos
para este ano . Lembra Veiga
Pongo que "até agora, os proxectos importantes foron sempre
apoiados tanto polo Bloque
como polo CDS , porque tiñamos
maioría por mor dos doce que
éramos nós socialistas; coas fugas destes dous señores , non
ternos a maioría e governemos
con dez concelleiros no grupo
municipal , e iso tráenos sérios
problemas. pero son eles os populares os responsábeis de que
non haxa presupostos , e teñamos agora que negociar cos nacionalistas e centristas os inves-

"O s populares
aparecen como os
salvadores e
únicos
representantes da
transparéncia,
cando en realidade
son todo o
contrário e son os
obstáculos para
traballar por esta
cidade".

timentos concretos para Ourense non quedar sen investimento.
lsto tena que saber a xente , os
cidadáns, porque é unha forma
de desmascarar as atitudes que
nos meios de comunicación diários aparecen como os salvadores e únicos representantes da
transparéncia, cando en realidade son todo o contrário e son os
obstáculos para traballar por
esta cidade".
A guerra desatada polos conce1leiros do PP contra da equipa
de Governo socialista no concello ourensa ' n, entra en contradición coa sua aitutude con Mases ; xa que só os nacionalistas
votaron sempre en contra da
adxudicación das obras , rece bendo os votos a favor de popu 1ares (con quen comezara aj
proceso e mesmo fara votada
na pasada lexislatura a concesión) , socialistas e CDS . Pero
para Veiga Pombo , a crispación
tanto no concello como na sociedade ourensá "penso que vai
ter pronto clarificación , e eu
confio na sensatez da xente e
na obxectividade, mália recoñecer que non sei até qué ponto
estamos todos os poi íticos senda responsábeis dun desnorte e
desqu íci o dos cidadáns; confio
na xente ainda que sei que cando se utilize a táctica de "calú mnia que algo queda", sempre remata atestando a imaxe pública
da persoa obxectos das calúmnias, ainda que esta sexa inocente. O que pasa é que tamén
os meios de comunicación xogan un papel moi importante
neste proceso". Cando xurde a
pergunta sobre a sua opinión referente á prensa tanto en Ourense como en todo o Estado,
Veiga Pamba non dubida en
afirmar que "agora non digo
nada, pero o direi cando deixe a
política". Os meios de comunicación están nas mans dos poderosos , e os poderosos están
todos onde están, e ás veces
fáltannos os resortes de defensa pública aos demais debido
ao control que o poder exerce
naqueles".+
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O PP rexeitou a aprobación dunha lei que pretendia a regulación

A Xunta manterá as axudas á prensa
de forma arbitrária
• XAVIER LOPEZ/COMPOSTELA

Regular racionalmente e
con transparéncia as
axudas á prensa escrita
era o obxecto dunha lei
apresentada polo BNG no
Parlamento galega e que
contou co voto favorábel
do PSdeG-PSOE. O voto
contrário do PP desbotou
a iniciativa, que tamén
buscaba eliminar a
arbitrariedade na
concesión das axudas,
agora concedidas polo
Governo de xeito
discrecional.
O PP impediu a toma en consideración da proposición de lei
para a regulación de axudas á
prensa escrita en língua galega
apresentada polo BNG , defendida pala deputada Pilar García
Negro e apoiada polo PSdeGPSOE . Pilar García Negro defendeu a iniciativa lexislativa como unha necesidade para fortalecer os meios en galega e para
impulsar a difusión de informacións xeradas en Galiza e para
Galiza. Tamén estimou a deputada que só regulando deste xeito os critérios de adxudicación
das axudas se poderia evitar a
arbitrariedade na concesión das
mesmas. Neste sentido, aludiu a
A Nasa Terra cando denunciou
que o único semanário escrito
íntegramente en galega quedou
no 93 marxinado das axudas ,
"sen unha peseta, mentres que

a Xunta subvencionou suplementos publicados íntegramente en español".

den perfeitamente o galega, estimou que a língua é
a grande fracasada nos
meios de comunicación, e
mesmo recordou que o
comité de empresas de
TVG ven de denunciar
que o uso do galega no
canal autonómico está
nos limites máis baixos da
história.

A deputada nacionalista
estimou necesária a leí
marco nesta matéria e ironizou sobre a casualidade
de que o Governo publicase, o 4 de Maio, unha reforma do decreto de axudas á prensa cando a lei
do BNG agardaba turno
para ser debatida.
A portavoz do PSOE galega, María Xosé Porteiro,
manifestou que o galega,
como a muller, precisa
discriminación positiva,
por levar moitos anos perseguido . Esta deputada
salientou que os suplementos de case todos os
xornais -onde acostumaba a ter máis espazo o galego- tende a aparecer
cada vez máis en español.

O portavoz socialista rematou a sua intervención
pedindo que as forzas poi íticas "protexan aos
meios de comunicación na
medida en que os meios
protexan o galega".

Axudas suficientes

Pilar García Negro.

Tras referirse a A Nasa Terra e
O Correo Galega como excepcións antigas ou recentes, María
Xosé Porteiro dixo que nos doce
xornais galegas cada vez baixa
máis, nos últimos dez anos, e o
uso da língua galega nos dous
periódicos editados para a emigración e só anecdótico. As
axéncias , engadiu , non empregan o galega máis ca nun 3 por
cento das suas producións.
Porteiro recordou que o 17 é o
Dia das Letras Galegas e pediu
aos xornais que rachasen coa
costume de editar en galega a

Segundo González
Suárez (PP), "as
axudas ao galega
non son unha
necesidade social"

primeira páxina se non dan máis
pasos en pral da normalización.
Despois de recordar que o 95%
dos residentes en Galiza enten-

Polo grupo popular falou
Fernando González Suárez, que considerou suficientes e axeitadas as
axudas ao uso do galega
na prensa, canalizadas desde a
Secretaria Xeral de Comunicación e desde a Dirección Xeral
de Política Lingüística.
González Suárez asegurou que
a Xunta non incumpre as abrigas estatutárias sobre a promoción da língua e calificou a lei do
BNG como improvisada e oportunista. Rematou dicendo que o
texto non responde a unha necesidade social nen é necesária
para cobrir un baleiro lexislativo.
No turno de réplica, Pilar García
Negro puxo de manifesto que a
leí era por definición para regular as axudas á prensa escrita,

onde o retroceso no uso da língua galega é grave e evidente,
asegurou, e denunciou mesmo
a habitual tradución de informacións que as empresas dos xornais receben en galega.
A deputada do BNG volveu a
acudir á ironía ao preguntar ao
Governo cando ia aprobar un
decreto de exención do español,
para manter o suposto igualitarismo de línguas defendido desde a Xunta.
A respeito da prescrición do uso
do galega normativo, denunciou, referíndose a toda a Cámara, que "sobran dedos dunha
man para contar os que saben
escreber en galega normativizado. Só fan usar isa como arma
represora da língua", dixo lago
cara as bancadas do Governo.
A deputada do BNG insinuou
que o verdadeiramente irregular
é que a Xunta ande a conceder
axudas de perta de mil millóns
para pagar o custo total dalguns
proxectos xornalísticos, algo
que definiu como "unha opa
hostil aos meios de comunicación en galega libres e plurais".
Pilar García Negro rematou criticando ao secretário xeral de
Comunicación da Xunta, Xesús
Pérez Varela, por aplicar na
Xunta a mesma política que hai
anos denunciaba desde "El Imparcial", cando talaba das axudas á prensa concedidas polo
Governo, a dedo, para beneficiar aos meios amigos e asfixiar
economicamente aos inimigos. •

"É vostede un prisioneiro do Opus Dei", espetoulle Beiras ao presidente

Fraga di que non se inteirou de que Xan Fernández
cobraba dous soldos até que demitiu
• X.L.

Fraga admitiu que Xan
Fernández estivo a cobrar
durante catro anos dous
soldas incompatíbeis,
pero dixo que só se
inteirara cando demitiu.
Aceitou a demisión
porque habia "feitos que o
recomendaban", dixo,
pero estimou que isto son
"luares" en comparanza
co clima de corrupción
que hai en España.
O portavoz do BNG, Xosé Manuel Beiras Torrado definiu lago
a intervención de Fraga como
"o máis difícil aínda". Fraga
compareceu no Parlamento para explicar o cese de Xan Fernández en lndústria e asegurou
que non houbo crise, nen motivacións políticas externas. Louvou até a fartura a xestión do
ferrolán, que definiu como "valente, dialogante e chea de coraxe", e asegurou que a sua
substitución foi unha decisión
"libre" que tampouco estivo motivada por liortas dentro do PP
da Coruña. -

Beiras estimou que Fraga superou a Iglesias Corral, cando dixo
"pasou o que pasou" ao explicar
a conxura de Barreiro para forzar a demisión de Albor, na que,
recordou, estaba tamén Vázquez Portomeñe, ainda que o
actual portavoz popular rompeu
lago o xuramento sobre a Bíblia
para buscar un salvavidas. Segundo Beiras, Iglesias Corral recoñeceu os feítos, mentres que
Fraga quixo facer ver que "aqui
non pasou nada". Beiras sinalou
que Fraga quixo exercer de ilusionista para "facer ver que nós
somos idiotas e os meios de comunicación só lanzan infúndios
sistemáticos e interpretacións
malévolas".
Foi Fraga quen falou das posíbeis interpretacións malévolas
como motivo da demisión aceitada a Xan Fernández. Repetindo argumentos, o presidente da
Xunta dixo que Fernández só
quería evitar desgaste á Xunta
pala posíbel asociación do seu
fraude á Facenda e o seu cobramento de dous soldas incompatíbeis durante máis de
catro anos.
Fraga asegurou que soubera a
incompatibilidade do -suldo de

Fernández cando era "delincuente fiscal menos 50.000 pesetas", hai catro anos, e considerou incríbel que agora se lle
aceite a demisión só para fuxir
de interpretacións malévolas. "E
vostede tan covarde políticamente como para aceitar a demisión dun conselleiro exemplar
só para evitar interpretacións
malévolas?", perguntou.

Beiras relacionou a Fernández coa creba dunha cooperativa de Cobas.

conselleiro e a pensión de Mariña de Xan Fernández o mesmo
dia que o ex titular de lndústria
lle apresentou a demisión, o 23
de Abril.

Covarde e prisioneiro
do Opus
Beiras Torrado puxo ·de manifesto que Fraga defendeu a capa e espada a continuidade de

O portavoz do BNG aludiu á posíbel relación de Xan Fernández
coa coperativa ferrolá Cobas, en
creba, e opinou que tras a sucesión do ex Conselleiro de lndústria está tamén a guerra de sucesión a Fraga, neste caso dirixida a seu xuízo polo presidente
do PP na Coruña e conselleiro
de Sanidade, Romay Beccaria:
"É vostede un prisioneiro do
Opus Dei desde hai 2G anos",
dixo Beiras dirixíndose ao presidente da Xunta.
Fraga compareceu a solicitude
dos socialistas e o portavoz
deste grupo, Ceferino Díaz,
amosouse convencido de que a
celeridade da presenza do presidente da Xunta debeuse ao
contexto actual, "moi crítico con
calquer irregularidade, non ao
seu respeito á-Cámara".

Díaz dixo que o PSdeG-PSOE
detectou hai tempo as irregularidades salaríais de Xan Fernández, e asegurou que non as divulgaron para que non se vise a
acción como defensa frente a
outros escándalos que afectaban aos socialistas. Ceferino Díaz botou en cara a Fraga que
non cesase a Fernández cando
se descobriu o seu fraude á Facenda. "Habia motivos de abando e non o fixo para reafirmarse
vostede, Fraga non podia equivocarse", espetou. Considerou
incríbel que en catro anos ninguén se decatase da irregular
percepción de dous saldos e recomendou que fixesen público o
rexistro de intereses dos altos
cargos.
Díaz asegurou que antes do
cese de Xan Fernández circularon dossiers na sua contra
cunha linguaxe própria do seu
próprio grupo político, o PP.
O portavoz socialista tampouco estimou clara a actuación
de Fraga, pretendendo de repente aparecer como exemplar en vez de como infalíbel.
A xuízo de Díaz, Fraga coñecia a irregularidade e tolerouna como tolerou o fraude fiscal anterior.•
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15 DE MAIO MANIFESTACION

POR UNHA NOVA POLÍTICA LINGÜÍSTICA
MANIFESTO

O escaso avance no uso do galego no ámbito autonómico desde que governa o Partido_Popular revela que a política lingüística seguida
pola Xunta de Galicia parte dunha falta de vontade e de compromiso co idioma próprio de Galiza.
A falta de proxecto, e a auséncia de planificación motiva que o galego siga sendo moi minoritário como idioma vehicular no ensino,
non conseguindo-se nengun avance no seu uso nos últimos cinco anos, polo contrário incumpre-se a orde de 1987 que regula as
· matérias en galego no ensino non universitário.
Doutra banda, o estreito marco legal e o frecuente incumprimento do mesmo abre as portas.ao retroceso en ámbitos nos que o idioma
estaba asentado (TVG con "Ágora agora" ou "Noite espectacular'' de José Luís Moreno), a deturpación da toponímia por parte de
administración autonómica, o retroceso no uso do galego nos organismos provinciais das consellarias, etc.
Esta falta de política normalizadora leva consigo un retroceso_do uso do idioma e unha falta de incorporación de falantes entre as
novas xeracións. Mentres o Governo Fraga; empeña~se en acochar_º ·que é unha grave ameaza para o futuro do noso idioma.
Galiza como povo e os seus cidadáns ternos dereitos inalienábeis ·que deben ser garantidos polas institucións, pois a sua función é
precisamente a de asegurar ese exercício. A Xunta de Galicia debe garantir sen escusa a incorporación do galego como idioma
vehicula.r no ensino, o uso pleno do galego nos meios de iriformación públicos, asi como a fixación dun modelo que teña como
óbxectivo a plei:a normalización da nosa língua.
Para conquerir tódo isto ch_arriamos á participación na

~IFESTACIÓN QUE SE CELEB~ b 15 DE MAIO ÁS 12 DA MAÑÁ NA ALAMEDA DE SANTIAGO.
COBAS, M. JESUS. TROITJÑO DAPENA,
ADELIA. TRONCOSO FERNANDEZ, ANGEL . UCHA COCHON , M. TERESA.
ULLO PICHEL. PILAR. VAAMONDE BASADO, M. MERCEDES. VAAMONDE BALADO . A . CARMEN . VAL BECERRA ,
CARMEN. VALCARCELJUAREZ, MANOEL. VALCARCEL LASTRA , CRISTINA. VALCARCEL MENDEZ, XOSE. VALCARCEL SANCHEZ. ROSA. VALCARCEL VAZOUEZ, ANA l. VALDES FERNANDEZ, HIXINIO. VALELLA PERNAS,
PILAR. VALGA FANDIÑO, M. DOLORES.
VALIÑO FERRIN, M1 CARMEN . VALLEDOR SAMARTINO, EMILIO. VALLO FELPETO, VITOR. VAQUEIRO, JSABEL. VAQUERO, BEATRIZ. VAQUERO DIAZ ,
BREOGAN. VARCARCEL MENDEZ, MARIA J. VA"RELA, M. VARELA , XAVIER.
VARELA BARREIRO, MARIA DOLORES.
VARELA FERNANDEZ. CESAR. VARELA GARCIA, TERESA. VARELA GARCJA,
NESTOR. VARELA GARCIA. RAMON .
VARELA RODRIGUEZ, M' XOSE . VARELA RUBIO, XULIO. VAZ DOMINGUEZ,
ANA ROSA . VAZQUEZ, BELEN. VAZQUEZ ALVAREZ. VICENTE. VAZQUEZ
ARIAS , M. TERESA. VAZQUEZ CADAVlDE. XOSE RAMON. VAZQUEZ CA"RRE lRA, CARME. VAZOUEZ CASTRO , M•
DOLORES. VAZQUEZ COBAS. JOSEFA.
VAZQUEZ DOCAMPO, PILAR . VAZQUEZ DOMINGUEZ , XOSE MANUEL.
VAZQUEZ FERNANDEZ. MANUEL. VAZQUEZ FERNANDEZ. MANUEL. VAZQUEZ FERNANDEZ, TRIN IDAD. VAZQUEZ FIGUEIRAS , ROSARIO. VAZQUEZ GARCIA , RUT. VAZQUEZ GONZALEZ, SILVIA. VAZQUEZ GONZALEZ,
ANGEL LUIS . VAZQUEZ LATAS , MA NUEL. VAZQUEZ LEBORAN, GONQALO. VAZQUEZ LOPEZ . MARIA ERMI TAS. VAZQUEZ LOPEZ. M. AZUCENA .
VAZQUEZ L., CARLOS. VAZQUEZ MARINELLO , XOSE HIXIN IO . VAZOU EZ
MARTINEZ , JESUS. VAZQUEZ MENDEZ, ROSARIO. VAZQUEZ MOURJN. M
ESTHER . VAZQUEZ OTERO , XABIER
VAZQUEZ PARCERO, MANOLO. VAZ·
QUEZ PEREZ . MANUE L. VAZQU EZ
PRA DO, PILAR . VAZQUEZ PRIETO ,
MERCEDES. VAZQUEZ QUINTANS, DELIA. VAZQUEZ VAZQUEZ , GUILLERMO.
VAZQUEZ VAZQUEZ . CARMEN . VAZOUEZ VAZQUEZ, XOAN M. VAZQU EZ
VAZQUEZ, MARGARIDA. VAZQUEZ VERAS , XUUAN X. VAZQUEZ VILLARA .
ALEJANDRINA . VEGA BARTOME . XESUS. VEGA BUXAN , X. M.. VEGA GO·
MEZ, FRANCISCO. VEIGA GARCIA, ANTONIO. VEIGA OTERO, PILAR. VEIGA
SANCHEZ. CONCEPCION. VEIGA SOUTO, MANUEL. VEIGA TABOADA, PILAR .
VEJGA VEIGA, MARTA. VEIGUELA RElGOSA , M' ISABEL. VEIRAS PADERNE .
CARLOS F. VELASCO SOUTO, M. ANGELES. VELAZQUEZ PEREZ . MARIA
ROSARIO. VELOSO, CECILIA . VELLO
RODRIGUEZ. XAVIER . VENCE. LUCILA.
VENTOSO CASAIS, DOMINGO. VERDI·
NI DEUS, ALICIA . VERES COUTO, JOSE
BERNARDO. VICENTE GARCIA, FERNANDO. VICENTE REY. JOSE A. VICEN TE RODRIGUEZ, SIRA. VIDAL, MARIA .
VIDAL ABAD, M1 JOSE. VIDAL ALVAREZ ,
GUADALUPE. VIDAL FERNANDEZ, TIAGO. VIDAL FIGUEIROA. FRANCISCO. VlDAL GARCIA, ELBA. VIDAL PRIETO ,
ANA . VIDAL ROCA, ANGELES . VIDAL
SUAREZ, ANGELA. VIDAN ORTIZ, GABRIEL. VIEITES FERNANDEZ. J.M. VIElTES SALGADO, XAIME. VILA PARADA,
XOAN . VILA PENEDO, ELIGIO . VILA
VAZOUEZ, XAVIER. VILABOI DOPICO ,
M1 CARME. VILAL LAGE, MANUEL. VILAR ALVAREZ , MARIANO. VILAR DIAZ,
M. CARME. VILAR DIAZ, LIDIA. VILAR
FERNANDEZ, JOSE L. VILARJÑO BREA,
FERNANDO. VJLARIÑO PAXARO, MANUEL. VILARJÑO PAXARO, M. INMACULADA. VILARJÑO VAZQUEZ, RAFA. VILAS, JOSE LUIS. VILAS FERNANDEZ,
ANXOS . VILAS GONZALEZ, M' CARME.
VILAS IGLESIAS, ANDRES. Vil.AS RUBJANES, DOLORES. VILAVEDRA FERNANDEZ, ELISA . VILELA PARDO, XA BIER. VJLHAR TRILHO, XOS E L. VILLALBA BARROS , PABLO. VILLAMAR DIAZ,
ELIA. VILLAMARIN DIAZ, MARIA. VILLANUEVA CASTRO, FRANCISCO. VILLANUEVA GONZALEZ, RAFA. VILLAR, LUISA. VILLAR, MIRO. VILLAR , ALFONSO.
VJLLAR AGRA , AMALIA. VJLLAR CALVO,
HELENA . VILLAR ROSENDE , MARCELlNO. VILLARINO CAGEAO , ROSA . VILLARONGA GODAY, MAR. VILLAVERDE,
ESTRELA. VJLLAVERDE ACUÑA, ELIXIO.
VILLAVERDE GARCJA, LUIS. VILLAVERDE LOPEZ, BENEDICTO. VIÑA COSTA,
M' TERESA. VIÑAS NEIRA, M. DOLORES . VJQUEIRA DELGADO, PABLO F.
VJQUEIRA GARCIA, AMELIA . VITURRO
VIDAL, MARIA. VIZ OTERO, ANDRES J.
VIZOSO BLANCO , ALBERTE . VIZOSO
GARAY, XOSEFA. XOV E FERREIRO,
XOSE. XOVE FERREIRO, JOSE. YAÑEZ
LEAL, NIEVES. ZAPATA BARRO
(e mil slnaturas máls)

VENTURA, ANDRES . SALGUEIRO ARMANUEL. PEREZ RODRIGUEZ , XOSE
SOLEDAD. ROBLEDO CASTRO, ANA.
OTERO PARADA,.MANOEL. OTERO PE LOPEZ CARREIRA, XESUS . LOPEZ CA- , PAULINO. MARTINEZ PEREIRO, ANXO.
MADA, FRANCISCO. SALINAS PORTUROCA CAMBA, NEU. ROCA MIRAGAYA,
REZ, EMILIO. OTERO PUGA, ELJSA. - RICARDO . PEREZ RODRIGUEZ , MA RRERA, LEONOR. LOPEZ CARRERA, ·.. MARTINEZ PEREZ, ARGIMIRO. MARTlGAL, MERCEDES. SALVADO, JOSE L.
NUEL. PEREZ SUAREZ, EMILIO. PEREZ
TAREIXA. ROCA SANCHEZ. RAMON .
OTERO PUZA, M' LUZ. OTERO ROMELUCIA. LOPEZ CASTRO, ·M. DO CAR'NEZ PU ENTES, XOS E MANUEL. MARTlSALVADORES COBAS , MARGARIDA.
ROCAMONDE GOMEZ, JOSE MANUEL.
VARELA, ALBERTO. PEREZ VISO, CARO , XÓSE A. OTERO VILLAR , LOLA .
ME. LOPEZ CEDRON, LUZ. LOPEZ CONEZ QUINTAS , ALEJANDRO. MARTlSAMPAIO GUZMAN , DOMINGO. SAM MILO. PEREZ V., UQUI. PERMUY MAR·
RODA_L, ANGELA R..RODICIO P., ANA.
OUTEIRAL SOUTO, XOSE MANUEL.
RREA , CARLOS . LOPEZ CRESPO, FERNEZ RANCAÑO, UXIA. MARTINEZ REPEDRO, ANSELMO. SAMPEDRO ANIA.
TINEZ, M. JOSE. PERNAS YAÑEZ, MARODINO DOMINGUEZ, MANUEL. RODl OUTEIRIÑO GALLEGO , DOLORES.
NANDO. LOPEZ CURRAS, FAUSTO. LOCAMAN, MARCIAL. MARTINEZ SAN PILAR. SAMPEDRO MARTINEZ , MARIA MANUELA. PICALLO GANDO, M'
ÑO FERNANDEZ, FERNANDO. RODRlOVIEDO LAREN, MANOEL. PACETI SUPEZ DARRIBA, XOSE LUIS. LOPEZ DE
CHEZ, PURIFICACION M. MARTINEZ
NUEL. SAMPEDRO MENDEZ. XAVIER.
DO CARME . PICALLO OGANDO, FRAN GUEZ GOMEZ, JORGE. RODR IGUES
RRIBAS , XESUS. PACORET BALSA, M'
PRADO ARIAS, DELIO. LOPEZ DOBAO,
SANTOS, RAMON A. MARTINEZ SEIXO,
SANCHEZ, RICARDO. SANCHEZ ALONGOMES, MANUEL ANXO. RODRIGUEZ,
CISCO. PILLADO MAYOR, XAIME. PIBASILISA. PACORET BALSA, CONSUEGERARDO. LOPEZ ENRIOUEZ, SERANTON. MASA VAZQUEZ, NOE. MASSO
SO, XOSE . SANCHEZ BOTANA , SANJOSE M'. RODRIGUEZ ARANGO, COLLADO SILVOSO, XOAN ANTONIO. PI LO. PACORET BALSA, ISIDORO. PADIM
NARDO. LOPEZ ESCUDEIRO, PAZ. LOLAGO, XUSTO A. MATA IGLESIAS, ANA
TIAGO. SANCHEZ CAMINO, CONCEPLLADO SI LVOSO, 1.i"ANUEL. PILLADO· . VADONGA. RODRIGUEZ AElGUELLES ,
CORTEGOZO, REMEDIOS. -PADIN
PEZ FACAL, MIGUEL ANGEL. LOPEZ
M. MATA IGLESIAS, XOAN XOSE. MACION. SANCHEZ LEIRA. HELENA. SANM. CARMEN. RODRIG UEZ ARIAS , JUAN
SILVOSO, PASTORA. PILLADO SILVORIOS , ALBERTE. PAGAN VAZQUEZ ,
FARIÑA, M' TERESA. LOPEZ FERNANTEO DOCAMPO, XESUS. MATO VILAS,
CHEZ LOPEZ, MANUEL. SANCHEZ LOSO, FELIX. PIMENTEL TUBIO, RAUL. PIMANUEL RODRIGUEZ CALVO, JESUS.
PURI. PAINO RODRIGUEZ, JOSE. PADEZ, MANUEL. LOPEZ FERNANDEZ,
PABLO. MAYA SEOANE, JUAN. MAYEA
RENZO. CATALINA. SANCHEZ LUENRODRIGUEZ CARRIL, M' TERESA. ROÑEIRO, AUREUA. PIÑEIRO CALLEJA,
LACIO PERULERO, XOSE. PALEO ROMANUEL. LOPEZ FERNANDEZ, M. TEGAREN, M' MERCEDES. MAYO SUA·
GO, MONTSERRAT. SANCHEZ MANCEORIGUEZ CASCALLAR, JOSE MANUEL.
XESUS. PIÑEIRQ LOPEZ, MANUELA.
DRIGUEZ, JOSE. PALMEIRO DIAZ, XOREZ. LEONOR B. MAZAIRA GARRO, M.
RESA. LOPEZ FERNANDEZ, RAMON .
BO, SONIA. SANCHEZ MUÑOZ REDONRODRIGUEZ {;ASEIRO, ALFONSO . ROPIÑEIRO PITA, CESAR. PITA CARRETESE M. PALO BLANCO, PURIFICACION .
LOPEZ FERNANDEZ, ALFREDO. LOPEZ
FERNANDA. MEDIERO BELTRAN, MARDO," ALFONSO. SANCHEZ REGUEIRQ,
RO, JNMA. PIZARRO SANCHEZ," MARIA". . DRIGUEZ CASTBO , XOSE. RODRl PALLARES CRESPO, PILAR. PALLAFERNANDEZ, M' ANXOS . LOPEZ FOTA. MEIJIDE MAROÑO, PEDRO. MEIJl ANTON. SANCHEZ RIVERO, MA~UEL.
PLACJN LOPEZ, TERESA. PLASENCIA,
GUEZ CID, M' LUZ. RODRIGUEZ
RES GARCIA, JOSE LUIS. PALLIN JUSLLA, ELVIRA. LOPEZ GARCIA, DORA
DE MENDEZ, MANUEL. MEIRIÑO SANSANCHEZ RODRIGUEl:, HELENA. SAN·
C. PONCE ROOFllGUEZ, CARMEN.
TA , P.URIFIC.A.CION . RODRIGUEZ DE
TO , MANUEL L. PAN COLLAZO , M'
M.. LOPEZ GATO, XOSE. LOPEZ GOCHEZ , TERESA . MEIXIDE PORTOS ,
CHEZ RODRIGUEZ , MANUEL. SAN·PONCE RODRIGUEZ, M. BELEN. PORARRIBA , ROSA . RODRIGUEZ DIAZ ,
CARMEN. PANIZO BORAN , XOSE ANMEZ, XOSE. LOPEZ GONZALEZ, EULOCARLOS. MELLA, EVA. MENDEZ, XOSE;
CH EZ VAZOUEZ, ALEXANDRE. SAN TA RIVAS , MANUEL. PORTAS FERNANLUIS. RODRIGUEZ EDROSA, ALBERTE
TON. PARADA FERNANDEZ, VICTORIA.
XIO. LOPEZ GUTIERREZ, EDELMIRO.
MANUEL. MENDEZ DIAZ, LUZ. MENDEZ
CHEZ VIDAL, XOSE LUIS . SANCHEZ
DEZ, MARIA XOSE. PORTEIRO GARX. RODRIGUEZ FEIXOO. FRANCISCO J.
PARADA PEDRAREY, JOSE M'. PARLOPEZ IGLESIAS, AQUILINO M. LOPEZ
FERNANDEZ, ANXELES . MENDEZ Ll ZAS , HENRJQUE. SAN FIZ RAPOSO, ANCIA, LUIS MARIA. PORTILLA ALLES , M'
RODRIGUEZ FREIRE , ANXO . RODRlCERO SANTOS, MANUEL. PARDA COÑARES, XESUS. MENDEZ LOPEZ, XOLEIRA , XABIER. LOPEZ LOPEZ, RALUISA . PORTO CERVIÑO, RAMON.
GUEZ GALLARDO, MARIA. RODRIGUEZ . XO. SANFIZ ROMA! , PILAR. SANMARMON. LOPEZ LOPEZ, JOSE ANTONIO.
SE A. MENDEZ LOPEZ, MIGUEL. MENRRAL, VICENTE. PAR.DO CAPON, M'
TIN ALONSO, XESUS. SANMARTIN LOPORTO PRADO, ALICIA. PORTO VAREGARCJA; ENRIQUE. RODRIGUEZ GÁRDOLORES. PARDO FERNANDEZ, MARI
LOPEZ LOPEZ, CARLOS. LOPEZ LODEZ LOPEZ , CARLOS. MENDEZ MI PEZ, MARIA. SANMARTIN MALVAREZ,
LA, XOAN B. POSE PAZ. JOSE M. POSE
CIA, M' CARME. RODRIGUEZ GARCIA,
GUEZ, CARMEN . MENDEZ NOVO, AMCARMEN. PARDO GONZALEZ, CELESPEZ, OFELIA. LOPEZ LOPEZ, ROSA .
GORETTI. SANMARTIN RE I, ANXOS.
VERDES, ALBERTO. POSES, ANTONIO.
MANU ELA . RODRIGUEZ GIRALDEZ ,
TINO. PARDO LOPEZ, ANA . PARDO
LOPEZ LOPEZ, XOSE LUIS. LOPEZ LOPARO. MENDEZ RODRIGUEZ, XOSEFA.
SANMARTIN REI, MAXIMINO. SANMARLUCIANO. RODRIGUEZ GOMEZ, ROSAPOUSADA PAZOS, RAMONA. POUSO
PEZ, CARMEN. LOPEZ MARCOS, MARMENDEZ RODRIGUEZ, EDUARDO. MESANCHEZ, JOSE M.' PAREDES GONZA··
TIN SOBRINO, E. SANTAMARINA FERRIAL, M' ISAB EL. PRADA BUSTILLO,
RJO. RODRIGUEZ GONZALEZ, JOLANLEZ, XOSE . PARENT.E DURAN , MACOS. LOPEZ MARTINEZ, NOEMIA ZELRA FERNANDEZ, JOSE. MIGUEZ LONANDEZ, PASTOR. SANTAMARINA ROIVAN . PRADO, MONTSERRAT. PRADO
DA . RODRIGUEZ GON°ZALEZ, FCO .
NUEL. PARGA NUÑEZ, M. CRISTINA.
PEZ, MANUEL. MIGUEZ LOPEZ, M• JETIA. LOPEZ MARTINEZ. M. SOL. LOPEZ
DRIGUEZ, ANA. SANTIAGO LOPEZ. BELUIS. RODR IGUEZ GUERREIRO, ANTOCORES , DE:METRIO. PREGO MARTJ MARTINEZ, MANUEL MIGUEL. LOPEZ
SUS. MIGUEZ NOVOA, JUANA. MILLA
PARIS FERREIRO, M' ELENA. PARIS
GOÑA. SANTOME MARTINEZ, ALFRENEZ, M. JOSE. PREGO PICO, SAULO.
NIO. RODRIGUEZ HERMIDA, MAR. ROFRAGA, XOSE. PASCUAL PASCUAL,
URIEL, ALFREDO . MILLAN BLANCO,
MEJUTO, DANIEL. LOPEZ MUÑOZ, RODO. SANTOMIL GARCIA, PACO. SAN PRIEGUE ARAUJO, ASUNCION . PRIEDRIGUEZ IGLESIAS, AUDITOR. RODRlANA. PASTORIZA "DURAN, M' CRISTJSANA. LOPEZ NORES, CARME. LOPEZ
XOSE RAMON . MILLAN LOPEZ, XOSE
TORUM PAZ, FCO. XOSE. SANTOS CATO CARREIRA, M. LUISA. PRIETO CENGUEZ LOMBARDIA, XULJO. RODRl NUÑEZ, MARIA. LOPEZ PAIS, ALICIA.
M' . MILLAN OTERO, M" ROSA. MIRA- . NA, PAVON GONZALEZ, BEGOÑA. PAZ
AMAÑO, CONCEPCION . SANTOS CADAN, ISABEL. PRIETO COUTO, ANTOGUEZ LOPEZ, ANTONIO. RODRIGUEZ
COMBARRO, MANUEL. PAZ FLORES,
LOPEZ PARDO, EMILIO. LOPEZ PEREZ,
MONTES BOTANA, XOSE. MIRANDA
BANAS, NANINA. SANTOS CASTROVIELOPEZ, MANUEL. RODRJGUEZ LOPEZ,
NIO. PUENTES CHAO, X. MANUEL PUM. ANTONIA . LOPEZ PEREZ, XOSE
RUIZ, JOSE MANUEL. MIRANDA TREMARIA TAREIXA. PAZ FRANCO, ANJO, SERVANDO. SANTOS PAZ, ELVIRA.
GA GONZALEZ, VICTORIA. PUMAR CAMANUELA. RODRIGUEZ LORENZO, M1
LOIS. LOPEZ RABADE, LOIS M. LOPEZ
VIN, MANUEL J. MOAR MARTINEZ, ANXOS. PAZ GARCIA, MARIA GLORIA.
SANZ GOMEZ , XOSE FIZ. SANZ Rl RRON , XESUS. QUEIJO RODRIGUEZ,
FLOR. RODRIGUEZ LOZANO, XOSE .
PAZ LAMIGUEIRA, FERMIN. PAZ LAMlRICO, MARIO. LOPEZ RICO, M' ISABEL.
TONIO. MOGO RIO , M' XOSE. MOLINA
MON , ADELINA. SARELA BARREIRO.
RODRIGUEZ MARTINEZ, LUCIA. ROMIGUEL. QUEIRO PEREZ, XOSE LUIS.
BLANCO , FCO . XABIER . MOLINOS
LOPEZ R., AFRICA . LOPEZ SANTO,
GUEIRO , XOSE M. PAZ ROMERO, M'
XOSE MANUEL. SARILLE FERNANDEZ,
QUEIRUGA ROMERO, LOLA. QUELLE
DRIGUEZ MARTINEZ, ESTHER. RODRlGONCEPCION. PAZ SAMPEDRO, ARACAMPOS, RODRIGO. MOLINOS ROMEBALBINA. LOPEZ SANTOS , JOSE M.
JESUS A. SEAGE SIXTO, ANA ROSA.
VJDAL, AURORA. QUEVEDO, X.L. QUIGUEZ MUÑOZ , XOSE. RODRIGUEZ
LOPEZ SOMOZA, BEGOÑA. LOPEZ SORO, INMACULADA. MONFORTE GUTIECELI. PAZ VERES , AURORA. PAZOS
SEBIO PEÑA, FELISA. SEGADE OTE ÑOA LOPEZ, XOSE RAMON . QUINTANA
NIETO, CELESTINO. RODRJGUEZ ORFEIJOO, PEDRO ANTONIO. PAZOS
TO, JOSE A. LOPEZ TABOADA, HERMIRREZ , JOSE. MONTEAGUDO, HENRlRO, CARMEN . SEIJAS ARES , VICTO TIGUEIRA , C. RODRJGUEZ PALEO ,
GARRIDO, M. QUINTANA GONZALEZ,
QUE. MONTEAGUDO. OLGA. MONTENIA. LOPEZ TREITAS, ELISARDO. LOGARCIA , JOSE. PAZOS POSE , MARIA . SEIJAS SUAREZ, MIGUEL ANXO.
CARLOS. OUINTANS GUIMARE, ISAFCO. JAVIER . RODR IGUEZ PAZ, JAPEZ VARELA , DANIEL. LOPEZ VISPO,
RO ALVAREZ , MONICA. MONTERO
NUEL. PEDREIRA MIL, XOSE ANTON.
SEIXAS SEOANE, FERNANDO. SEIXO
BEL. QUINTANS RODRIG UEZ, FLORES.
VIER. RODRIGUEZ PEÑAMARIA , M'
PEDREIRA MIRAS, MARIA JOSE. PEMARGARITA. LOPEZ- YAÑEZ, M. CARBARCELLO , MANUELA. MORAGAXA
FERNANDEZ, XOSE . SENANDE DOMINAUREUA. RODRIGUEZ PEREZ , ROSA .
QUINTELA GALLEGO, XULIA. QUINTEMEN . LORENZO, CONSUELO. LORENPEREZ, CARLOS. MORAIS, ESPERAN DREIRA ORTIGUEIRA, OLGA. PEDROUGUEZ, XOSE. SENANDE DOMINGUEZ.
LA GALLEGO, ANXO. QUINTELA GON RODRIGUEZ PORTELA , LEOPOLDO .
ZA. MORALES LOPEZ, XAN. MORALES
RO VIZCAINO , M. ENCARNACION PElZO AGUIAR , JOSE ALBERTO. LOFlENRODRI GUEZ PUGA, BRANCA. RODRlM' XESUS . SENIN FERNANDEZ. MER·
ZALEZ , CONCHA. QUJNTELA REGO,
TEADO BLANCO, ANXELES . PELAEZ
ZO ALVAREZ , EDUARDO. LORENZO
SOMOZA , CESAR C. MORAN FRAGA,
CEDES. SENIN PJÑEIRO, MARIA LIDIA.
FRANCISO M. QUINTELA ROMERO, ALGUEZ P., CARLOS. RODRIGU EZ REDE DIOS , ESTRELA. LORENZO FERXOAN. MOREDA PINTO, XOSE LOIS .
RODRIGUEZ, TOMAS . PENA AMAREBERTO M. QUINTELA SUAREZ, ABEL.
QUEIXO, XERARDO. RODRIGUEZ ROSENRA RODRIGUEZ , FINA . SENRA
MOREDA RODRIGUEZ, M. XESUS. MOLO, FCQ. XAB IER. PEÑA DIAZ, M. RONANDEZ, LOURDES. LORENZO GARSUAREZ, PURA. SEOANE ALBELA , XOQUJROGA TAJO, J.C. RABADE CASTINCA, ISABEL. RODRIGUEZ RODRIGUEZ,
REIRA FONTAN , VICENTE . MOREIRA
SA. PENA DIAZ, M. JOSE. PENA. GARCIA, LOURDES. LORENZO GEA, FERHEIRA, CARLOS. RABADE PALLARES,
NEMESIO. RODRIGUEZ RODRI GUEZ.
SE ANXO. SEOANE CAO, M. XOSE. SENANDO. LORENZO GONZALEZ, MA SOBRIDO, M• XOSE . MORTI BENGOE,
CIA, MATILDE. PENA GONZALEZ, X.
OAN E GARCIA , MIGUEL. SEOANE
M' JESUS. RABUÑAL CORGO, XOAN
GONZALO. RODRI GU EZ RODRIGUEZ,
CARLOS. PENA LANDEIRA, MARIA DONUEL. LORENZO GONZALEZ, FATIMA.
EDUARDO M. MOSCOSO MATO, XOGARCIA, M. ADELA. SEOANE PEREZ.
HAN LUIS. MOSQUERA GUNTIÑAS, FILORES. PENA PENA, MARI CRUZ. PEMANOEL. RAMA TRILLO , XOSE LUIS.
XABIER. RODRJGUEZ RODRIGUEZ. JOLORENZO LEAL, FRANCISCO. LORENMA RCOS XOSE. SEOANE VAZOUEZ,
RAMALLAL REGO, XOSE ELIAS. RAMIL
SE A. RODRIGUEZ RODRIGUEZ, NIEZO MARIÑO, MANUEL. LORENZO MONNA. MOSQUERA R., XOSE. MOSQUERA
NA PENABAD, XOSE A. PENA ROMAY,
XESUS. SERANTES DIZ, CARLOS. SETENREIRO, JOSE JULIO. MOSTEIRIN
ANTONJQ. PENA VJLLAR , BERNARDO.
VES . RODRIGUEZ ROMERO , JAVIER .
TOTO, XOSE. LORENZO TOME , XACAZAS, J.8. RAMOS AIÑAS , ANDRES.
RANTES PERNAS, JOSE. SERANTES
RODRIGUEZ R. , MARCOS. RODRIGUEZ
RAMOS REY, XOS E. RAMOS RODRI GEGUNDE, CARLOS. MOSTEIRO FRAVIER. LORENZO TOME, CARMEN. LOPENABADE REI , FRANCISCO J. PEÑE
TEIJEIRO, MANUEL A. SIEIRA GARCIA,
ROÑO PEREZ, RUBEN. LOSADA FERGA, MANUEL. MOURE BEIR0A, GLOGUEZ, HEITOR. REAL ARREGUI ,
SAEZ, FRANCISCO. RODRIGUEZ SANVILLAR. MERCEDES M' . PEON, HENRJCARME . SILVA DOMINGUEZ, JUANA.
RIA .. MOURE CARBALLO, M. CARMEN.
CHEZ, CARMEN . RODRIGUEZ SAN NANDEZ, XESUS. LOSADA LAXE, M.
AMANDO . REBOLEJRO GONZALEZ,
QUE. PEON MOSTEIRO, M. LUISA. PESILVOSO, XULIO. SIMON RUA , JOSE
CHEZ, FCO.XAVIER. RODRIGUEZ SANMANUEL. REBOREDO TAJES, RAMIRO.
LUISA. LOSADA SUAREZ, CONCEPMOURELLE CASTRO, ANA. MOURELLE
RALTI JIMENEZ, LUIS XOSE. PEREIRA
RAMON . SOAGE VIDAL, XOSE. SOEN Q., XABIER. MOURINO CAJIDE, XOACHEZ, GANDIDA . RODRIGUEZ SANRECOUSO LISTE, LUIS ANTONIO. RECION . LOSADA VALIN , XOSE M. LOU ARIAS, FERNA.NDO. PEREIRA GONZAGAS PEREZ, XAQUIN . SOUÑO MARTl NA. MOURIÑO OTERO , RAFAEL X.
GAL FERNANDEZ. MILAGROS. REGO
CHEZ, CARLOS. RODRIGUEZ SILVAR ,
ZAO RAIMUNDEZ, XOAN. LOUZAO ROLEZ, XOSE RAMON. PEREIRA RODRlNEZ, XOSE CARLOS . SOLL A LAGO,
DRIGUEZ, FCO. ANXO. LOUZAO ROMOUZO LAGO, ALFONSO. MOUZO LAALVAREZ , XOSE ANTONIO. REGOS
LUISA. RODRIGUEZ TORRES, NEVES.
G U ES , CARMEN. PEREIRA RODRl XOAN X.. SOLLA PORTELA, CANDIDO.
DRIGUEZ, XOSE. LOZANO ALVAREZ ,
GO. JOSE FCO . MOVILLA LAMAS,
RODRIGUEZ VAZQUEZ, FLORA. ROVARELA. XURXO. REGOS VILAR, XOSE
GUEZ, VICTORIA. PEREZ, ROSANA .
SORIA FORTES, XOSE LUIS. SOTELO
ADOLFO. MUIÑOS SANCHEZ, E. MERDRIGUEZ VILASO, INMA . RODRIGUEZ
MOISES. LOZANO PAZ, MERCEDES.
LUIS. REGUEIRA FERNANDEZ, MERPEREZ FERNANDEZ, AUGUSTO. PEGO IANES, JUAN JOSE. SOTO VJDAL,
LUACES CANTO, OSCAR X. LUACES
CEDES. MUJICO OTERO, MARIA X. MUCEDES. REGUEIRO DIEHL, ANXO. REVILLAR, ELVIRA. ROIZ MESIAS, JESUS
REZ ALBERTI , XULIA. PEREZ ALVAXULIO. SOUSA FERNANDEZ, CARMEN.
ÑIZ PEREZ, XOSE ANTON . MUÑIZ TENM. ROLHELA , FRANCISCO. ROMAN
GARCIA, CARMEN . LUACES LEIZAN ,
GUEIRO LOPEZ, LUIS. REI NUÑEZ, MAREZ , BALBINO . PEREZ BELLAS , M.
SOUTO CABANA, JOS E ANTONIO .
GUSTAVO. LUCA DE TENA , TOMAS.
RE IRO , XOSE LUIS. MUÑOZ, HERNAN
COSTA, JESUS. ROMAN OTERO, ALNUEL. REI ROMEU, M. DAS DORES .
ASUNCION. PEREZ BERMUDEZ, FELISOUTO CABU, XURXO. SOUTO EIROA,
LUCAS DOMINGUEZ, M• PIEDAD. LUF. NAVAL PARAPAR, CESAR . NAVAL
REI TEIXEIRO. MARIA X. REI VILAS ,
BERTO. ROMASANTA ARMESTO, MAPE. PEREZ BUJAN, ANXO. PEREZ CARMERCEDES. SOUTO GARCIA, CARME.
PARAPAR, JOSEP JOAN . NAVARRO
NUEL A. ROMASANTA TOUZA, XOSE
CAS SELLES, ROSA. LUEIRO FRANRAMON. REIMUNDO NOREÑA, CAR BALLO, ANTONIO . PEREZ CASAS ,
COS, IGOR. LUGRIS, MARCELINO. LUOLMOS, TELMA , NAVEIRA ROCA, MAMEN . REINO CALVO , PILAR . REINO
AGAPITO . ROMEIRO BARREIRO, A.
SOUTO NEGRETE, M. JOSE. SOUTO
LOIS. PEREZ CASTRILLO, MARGARITA.
RIA LUISA. NAVEIRO LOPEZ, TERESA.
NA ALMARZA , XOSE ANTON. L. DOSOUTO, MANUEL. SOUTO VAZQUEZ,
LAMPON , ANTON. REIXA , CARME .
ROMEIRO DOMINGUEZ, PEDRO. ROPEREZ CASTRO, HERIBERTO. PER,EZ
RENDO OTERO, NESTOR. REPO CANMEO SILVA, M' ESTHER. ROMERO CADANIEL. SOUTULLO. FERNANDO. SUANECEGA RODR IGUEZ, JOSE M. NEIRA
CRUZ, FCO. XABIER. PEREZ DAVILA,
BAO , XOAN XOSE. LLAMAS ROZAS,
GONZALEZ, XOSE MANUEL. NEIRA
DAMIL, TRINIDAD . REY CHAO, JULIA.
SAL, XOSE. ROMERO DIZ, ANXEL. ROREZ BARCIA, ISABEL. SUAREZ CABACARLOS. LLANEG SEOANE, MATILDE.
FCO. XABIER. PEREZ DAVJLA, XICO.
LLANO FERNANDEZ, LUIS M.. LLORENGONZALEZ, ROSA MARIA. NEIRA LAREY DOVALO, ANXE.LES. REY ESPEMERO GARCIA, RAFAEL. ROMERO L,
LEl RO . ALFREDO . SUAREZ CANAL.
PEREZ DIEGUEZ, CARME. PEREZ ESTE DEMATA, BEATRIZ. MACEDA ABEMAS, RAMONA. NENE PEREZ, XESUS.
RON , MIGUEL. REY GONZALEZ , MAMIGUEL ANXO. ROMERO LOPEZ, ROXOSE . SUAREZ CASAIS , PALOMA .
CUDERO, PILAR. PEREZ FAXIL, ALECEIRA , HENRIQUE. MACE DA VAZNEVAO PEREZ, ISABEL. NIETO TUÑAS ,
XANDRE. PEREZ FERNANDEZ, CARNUEL. REY MENDEZ, M' DO MAR. REY
SA M. ROMERO QUEIRO , PATRICIA.
SUAREZ DE CANTI CARUNCHO. X. M.
M' JOSE. NIÑO NEIRA, FRANCISCO.
ME. PEREZ FERNANDEZ, SALVADOR.
PEREZ, DORES. REY ROMEU , JOSE M.
ROMERO RODRIGUEZ, FERMIN . ROSUAREZ ESTEVEZ, JOSE LUIS . SUAQUEZ, xos·E M. MACEIRA FERNANMERO SOMOZA, FERNANDO. RON DOREZ GARCIA, M. ENCARNACION. SUADEZ, MARGARIDA. MACEIRA FIGUEINIÑO RICO!, PILAR. NODAR MENDEZ.
PEREZ FROIZ, EUGENIA. PEREZ GARRIAL BUDIÑO, M' ROSARIO. RIAL CASRA, JUAN ANTONIO. MACEIRA VIDAL,
MANUEL. NOGUEIRA, JOAQUIN . NOTAÑO, M• XOSE. RIAL CONDE, ANXOS .
CAMPO, JOSE B. RON RICO, F.CO. XAREZ GONZALEZ, MIGUEL ANXO. SUACIA, XOSE DELFIN. PEREZ GONZALEZ,
1
RIAL VIDAL, ROBERTO. RIBAO FERBIER. ROSALES PARDAVILA, ANXO M .
REZ GONZALEZ, ELIAS. SUAREZ GONFRANCISCO. MACIAS MACIAS , LUIS .
GUEIRA BARCIA, BELEN. NOGUEIRA
DOLORES. PEREZ GONZALEZ, EULACAMBA, JOSE. NOGUEIRA ESMORIS,
LIA. PEREZ IGLESIAS, AMALIA. PEREZ
NANDEZ, MANUEL. RICO TABOADA,
ROS ENDE FERNANDEZ, XERMAN.
MACIAS PEREZ, ORLANDO. MALARES
ZALEZ, M. CARMEN . SUAREZ MACElMALARES, MIGUEL ANXO. MA'. VIDO
VICTOR. NOGUEIRA FARIÑA, CARLOS." LEMA , CARMEN . PEREZ LOPEZ, ALIANTONIO. RICON RODRIGUEZ, HERMIROUCO LL., ANTONIO. ROZAS ALVARAS, MAR. SUAREZ MANTEIGA, XULIA.
COBITO, M. MALVIDO GARCIA, MI NOGUEIRA LEMA , VICTORIA E. NOCIA. PEREZ LOPEZ, FERNANDO. PENIA. RIEIRO, VICTORIA. RIGAL GAYOREZ, ALFREDO. RUA RUA, MARGARlSUAREZ MARTJNEZ, RAMON . SUAREZ
PASTORIZA, M. LUISA. SUAREZ ROGUEL. MALLO RODRIGUEZ, NATALIA.
GUEIRA VALLADARES, ALBERTO. NOREZ LOPEZ, MARIA. PEREZ LOSADA.
SO, CARLOS. RIO DEL ORO. DANIEL. "TA. RUA SANTIAGO. XAQUIN . RUBIDO
MANDIA OROSA, RICARDO . MANIN
GUEIRA VARELA , M' CRISTINA. NOXOAN XOSE. PEREZ LOURENZO, MARIO RUBAL, PEDRO P. RIOBO, MERCEMUÑIZ, ASCENSJON . RUBIN SAMPAIO,
DRIGUEZ, MARIA. SUAREZ SUAREZ,
TEIXEIRA, MARIA. MANSILLA ANTELO,
GUEIRAS EZQUERRA, DOLORES. NODES. RIOLA MUIÑO, XOSE. RIOS CAAMPARO. RUBIÑOS H.• UBALDO. RUERIA XOSE. PEREZ MEIXEIRA, XOSE.
XAIME. SUBIEL.A PEREZ, ALFREDO .
RES MAGUIEÑA, XURXO. NOVALES
MERCEDES . MANTEIGA FERRO , E.
DA SOTO, XOSE A. RUIBAL RODRl SUEIRO SILVA, FRANCISCO A. SUSASAL, M.C. RIOS PANISSE, ENRIQUE.
PEREZ MONDELO, M' ISABEL. PEREZ
MURAS, RICARDO J. PEREZ PACHEMARCOTE ICART, RAMON . MARIÑO
ORDAX, XOSE. NOVAS PIÑEIRO, JOSE
RIOS PANISSE, CRUZ. RIVADULLA
GUEZ, INES . RU IZ CORREA, XOSE
VILA CAJARAVILLE , CAROLINA . S .
PAZ, ANXO. MARIZ LOPEZ-CALDERON,
FERNANDO. NOVAS VARELA , M. TECO, SABELA . PEREZ PARDO, PLACI FERNANDEZ, NORBERTO. TASARES
HENRIQUE. R. PEÑA, MARISA. R. REI,
MARQUEZ, ELENA. RIVAS CAO, ALDO. PEREZ PAZ, VICTORIA. PEREZ PEXOSE LUIS. MAROÑO BE~LO, XESUS.
RESA. NOVO ARROZO, RAMON. NOVO
FEIJOO, JOSE. TABOADA , FCO. JAFONSO. RIVAS FRAGA, MANUEL. RI PILAR . SAAVEDRA CODESIDO, PE MARQUE MARQUE, MARIA l. MARTIN
FOLGUEIRA, ANTON . NOVO GIL, MODROL, MANUELA. PEREZ PEREZ, MAVIER. TABOADA SEOANE, XOAN IGNAVAS GARCIA, XOSE MANUEL. RIVAS
GERTO. SAAVEDRA FERNANDEZ, JODESTO. NOVO GUERREIRO, CARME.
RIA ASUNCION . PEREZ PEREZ, VICTOCASTAÑEDO, FRANCISCO. MARTIN DE
CIO. TAIBO ARIAS, BEGOÑA. TAJES
SE LUIS . SACAR FONTENLA. VICTOPEREZ, LOIS. RIVAS POSSE, RUBEN .
BERMUDEZ, MIGUEL A. MARTIN FERNOVO MONTERO, CRISTINA. NOVOA
RINO. PEREZ PRIETO, PILAR. PEREZ
RIVAS VIDAL, DOLORES. RIVEIRO, AN -. RIA. SALGADO BASOA, BENXAMIN .
MAREOTE, XOSE. TAJES PEREZ, XODIEGUEZ, MONTSE. NOVOA GOMEZ,
NANDEZ, M. ISABEL. MARTIN MISOL,
REI, MARIÑA. PEREZ REI, M' PILAR
TONIO. RIVERA GARCIA, XOSE LUIS.
SALGADO GOMEZ, XOSE MANUEL.
SE. TAJES PEREZ , VICENTE . TALACRISTINA. MARTIN TRIGO , SARA.
FELISINDO. NOVOA RODRIGUEZ, JOPEREZ REY . MANUEL. PEREZ REY ,
SALGADO HERMIDA, ROBERTO. SALDRIO CAL, M. ISABEL. TANOIRA PICARIVERA LOUREIRO, FERNANDO. RIVESE CARLOS. NOVOA SEIJO,. SOFIA.
FCO. JOSE. PEREZ RODRIGUEZ, XOSE
MARTIÑA RODRIGUEZ, CARLOS J.
LLO, JESUS. TARRIO PEON, JOSE. TARA POSE, ELISA. ROA DOMJNGUEZ ,
GADO NAVEIRAS, CARMEN. SALGADO
NOVA MORLAN, CARLOS. NUEVO CAL,
MARTINEZ, MANUEL. MARTINEZ ALVARRIO RAICES, LAURA. TATO F., FERREZ, MANUEL C. MARTINEZ BARREICARLOS. NUEVO CAL, EMILIO. NUÑEZ
NANDO R. TATO PLAZA , CATHRYN.
UNIDADE GALEGA
ROSA AO VIOLETA
RO , MANUEL. MARTINEZ BLANCO ,
ARGIZ, CONSUELO. NUÑEZ B., ANTON.
TEASLEY, FRANCISCO . TEIXEIRO
ASOCIACION XUVENIL A FIADA DE FOZ
GALIZA NOVA DE FERROL-TERRA
CELSA. MARTINEZ BLANCO, M. PURINUÑEZ CENTELLA, CELSO. NUÑEZ FECONDE , LUZ. TEJO VELOSO , XOSE
ASOCIACION CULTURAL A POMBA DO ARCO
ASOCIACION FOCEGA ANTIDROGA (AFAD)
FICACION . MARTINEZ BOUZAS, YORREIRO, MANUEL. NUÑEZ LOPEZ, DOHENRIOUE. TELLO LEON, M. CARMEN.
COLEXIO VIRXE DA SOIDADE-EQUIPO NORMALIZACION
COLECTIVO GAi DE COMPOSTELA
LANDA. MARTINEZ CANZOBRE, MARIA
LORES. NUÑEZ PEREZ, FLOR. NUÑEZ
TERCEJRO MOREIRA , ISMAEL. TEASOCIACION CULTURAL ALBIONS DA PONTENOVA
NOVA ESCOLA GALEGA
X. MARTINEZ CASTRO, JOSE. MARTISANCHEZ, MANUEL. NUÑEZ SINGALA,
RRON SANTE, MARIA. TILVE COSTAS,
COLECTIVO CULTURAL BURIL
CONFEDERACION INTERSJNDJCAL GALEGA
NEZ CRESPO, LUCIA. MARTINEZ DIZ,
SOCORRO. OBELLEIRO BASTIEIRO,
X. M. TOME, LUDIVINA. TOME BLANCO,
COLEXIO PUBLICO CADAVO-BALEIRA
EQUIPO DE NORMALIZACION IBUP ROSALIA DE CASTRO
LUCIA. MARTINEZ DOMINGUEZ, JULIO.
LUIS . OBELLEIRO PIÑON, XOSE XE ANA. TORRADO AMADO, LUIS M.. TOA NAU CATRINETA DE SANTIAGO
ASSOCIAQOM DA LINGUA ARTABRIA-FERROL
MARTINEZ FERNANDEZ, MERCEDES.
SUS. OCA BEN , XABIER. OLARRIAGA,
RREIRO VAZQUEZ , ELIAS J.. TORRES
SECCION SINDICAL CIG. (TVG)
AGRUPACION C.F. LOUZA
MAGDALENA. ORO SILVA, INMA. OROL
MARTINEZ FERNANDEZ, XOS E. MAR FEIJOO, XOSE M.. TORRES REINO, PICORNETA OBXETA COLECTIVO DE INSUMISOS
COLECTIVOS DA MOCEDADE TRABALLADORA GALEGA
JANEIRO, JAIME. OROZA CARBALLO,
TINEZ GARCIA, XULIO. MARTINEZ LALAR. TORRES SALGADO, JURJO. TOAGRUPACION CULTURAL O FACHO
GRUPOS DE MULLERES DA UNIVERSIDADE DE SANTIAGO
SANTIAGO. ORTIZ NUNEZ, ANA . OTE VILA, JOSE ANTONIO. MARTINEZ LISRRES SANTOME , ANTONIO. TOARON
COMITE DE EMPRESA DA T.V.G.
BLOQUE NACIONALISTA GALEGO
TA , WENCESLAO. MARTINEZ MAHIA,
RO BAAMONDE, MIGUEL. OTERO CAAFERNANDEZ, RO SAR IO . TOURIÑO
SINDICATO NACIONAL DE CCOO DE GALICIA
MESA POLA NORMALIZACION LINGÜ ISTICA
PILAR. MARTINEZ MARTINEZ, OFELIA.
MAÑO, EN CARNA . OTERO CEPEDA,
GARCIA. ROBERTO. TOURIÑO GONZACOORDENADORA DE EQUIPAS DE NORMALIZACION
MARTINEZ MARTINEZ, M' ALICIA .
SERAFIN . OTERO FERNANDEZ, JOSE
COMISIONS OBREIRAS
LEZ, CARMEN. TOUSA PRIETO, GAC.l.G . ENSINO DE SANTIAGO
M' . OTERO FERNANDEZ, SARA. OTEMARTINEZ MARTINEZ, OLGA. MARTJ ASSAMBLEIA REINTEGRACIONISTA BONAVAL
BRIEL. TREITAS LOPEZ, RAFAEL. TRERO GAGO , SA BELA . OTERO GAGO,
CAF DE XEOG RAFIA E HISTORIA
NEZ MOLDES , ANTONIA . MARTINEZ
SINDICATO DE TRABALLADORES DO ENSJNO DE GALICIA
LLER GONZALEZ, JUAN . TRIGO AR LUIS. OTERO GUTJERREZ, XESUS M.
COORDENADORA DO BARRIO DE VITE-SANTIAGO
OTERO, EM ILIO . MARTINEZ PAZOS ,
ESQUERDA UNIDA
MESTO, FCO. XABIER. TRIGO MASECARLOS PAULO. MARTINEZ PEREIRO,
OTERO LOPEZ, JOSE . OTERO MEN EQUIPO DE NORMALIZACION LING. DO C.P.O PIÑEIRIÑO
ASOCIACION DE VECIÑOS DE SOBRADELO
DA, MARTA. TRILLO CANOSA, ELVIRA.
DEZ, SAUL. OTERO OTERO, CARMEN.
M. AMPARO. MARTINEZ PEREIRO,
TRINIDAD JOVE, ANXELA. TROITIÑO
COLECTIVO DE MULLERES ENSINANTES DO
ASOCIACION CULTURAL O XIZ
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ES PE CTÁCULO DEPORTIVO
As enseñas, que
protagonizaron a
década dos setenta,
estaban
arrecu nchadas.
Agora as bandeiras
voltan para encher
campos de fútbol e
ruas ateigadas de
siareiros deportivos;
Forman parte dun
novo xeito de
afirmación da
identidade colectiva
e persoal. A
campaña das
equipas galegas
está a facer este
nova miragre.

ANXO IGLESIAS

Os símbolos próprios desbancaron este ano aos foráneos. A rapazada xa non saña co Madrid ou coa NBA, senón coas cores azul e branca.

Celta, Compostela e Deportivo como señas dunha nova identidade

Voltan as bandeirasl
•PUCHEIRO

Bandeiras nos festivais de música, bandeiras nas obras de teatro, nas conferéncias e até bandeiras nas festas populares e
mesmo nalgunhas misas . Sandeiras como bandeira. As bandeiras foron nos anos setenta
os símbolos dunha afirmación
persoal e de identidade colecti va. Mesmo as cantigas se fixeron bandeira. Nos anos oitenta
a xuventude abandonou as en señas e até as manifestacións
viran reducir o número de sím bolos ao vento, ao vento de todos, como cantaba Raimon . Sobranceaba a movida e a sua
ideoloxia individualista.
Poro non foi na chamada transición cando máis enseñas se ven deron. Francisco Jorquera, o respons ábe l de infraestrutura do
BNG , afirma que "non damos
surtido de bandeiras". En A Coruña, polo local nacionalista, "non
hai dia que non veñan mozos a
mercar bandeiras da pátria". Pero
non se venden só no local, senón
que o comércio Chispas, situado
perta do Mercado de San Agustin, mercoulle ao Bloque duas remesas de máis de cen bandeiras
e xa as esgotou . Para este final
da Liga xa non quedan existéncias e hai xente que se está a facer a sua própria enseña, como
afirman membros do Comando
Foucellas.
Tamén en Vigo o BNG acabou
as existéncias de bandeiras. Maria García, responsábel da oficina local dos nacionalistas, afirmaque "hai tempo que viñamos
venciendo xa moitas bandeiras,
pero cando a final de Copa esgotamos todas as existéncias,
pedimos máis a Compostela pero acabamolas todas. Ainda
agora estamos agardando a que
nos manden máis para poder
comprir con alguns pedidos".

En Compostela, sucede algo
parecido. Desde Galiza Nova,
demandan cada vez máis bandeiras e agardan que o BNG
lles deixe a grande, "esa que
sacamos os Dia da Pátriéi', que
ten máis de 20 metros cadrados , para este fin de semana.
Pero tamén chega o reviva/ ás
enseñas. Lois contaba como
"cando no 81 deixei a militáncia,
arrumbei a bandeira. Xa non sabia se existía. O outro dia sorprendinme ao ver ao meu fillo
saindo con ela da casa cara
San Lázaro".

As señas de identidade
Para Enrique Tello, deputado do
BNG e guionista da História do
Deportivo en Banda Deseñada,
"non é definitório no aumento da
conciéncia nacional o uso da
enseña, pero o que si está claro
é que a xente se identifica coa
nasa bandeira e, tamén , que aumenta a conciéncia. A xente nova busca a sua identidade identificándose de xeito afectivo e
simbólico co nacionalismo".
O certo é que dos estádios galegas desapareceron as bandeiras
españolas e "non só isa, senón
que agora xa nos reciben nos
outros campos con bandeiras
españolas, en contraposición ás·
nasas , como facian antes coa
Real Sociedade , Bilbao e Barcelona", afirma Suso, O Roxo, seguidor habitual do Deportivo.
Enrique Tello ere que "os berros
de afirmación de Coruña, Coruña!, ou Vigo, Vigo!, teñen un senso moi distinto agora na boca
dos siereiros, son unha afirmación da própria identidade e non
unha agresión aos contrários".
Na semana pasada en Logroño,
grupos de afeizoados coruñeses
e rioxanos, despois de corear o
neme das suas respectivas cidades, intercambiaron os berros e

mentres os coruñeses verraban
"Logroño, Logroño!," os rioxanos
aclamaban ao Deportivo.
Distintos observadores coinciden en afirmar que o viguismo e
o coruñesismo que se empanzoñara en ambas sociedades, quedou agora "case totalmente superado". As distintas barras futboleiras teñen un "localismo popular, non clasista, en contraposición ao que podía representar
o coruñesismo de González Dopeso". Tanto é así , afirma Enrique Tello, "que Francisco Vázquez anda ciumento co Deportivo , non porque sexa Lendoiro o
Presidente, senón porque o movimento que se xerou a carón do
clube é contrário á sua ideoloxia,
ao coruñesismo troglodita".

O coruñesismo
O alcalde coruñés ten razón para estar preocupado por canto
nas dúcias de pancartas que
aparecen en Riazor, nengunha
ten o artigo La que está empe,ñado en manter o rexidor. E
máis, unha sección dos Riazor
Blues, denomínase Frente Co-

En Barcelona para
este fin de semana
os emigrantes
teñen preparada
unha festa no
bairro da Guiuneta
á que esperan que
asistan máis· de
30.000 galegas.

ruña. O seu palco está presidido
por unha grande bandería da
pátria. Segundo nos cometan
Víctor, un dos fundadores de
Riazor Blues, "os intentos de
Fuerza Nueva por introducirse
neste movimento foron abortados xa ao comezo. Até lles fixemas sacar as bandeiras españolas a marrazos".

As peñas deportivistas que están
a medrar dia a dia, van celebrar
un congreso no próximo mes .
Desde o coruñesismo tentouse
que a da Gaiteira (a máis perta
ao poder) se orientase o congreso adecuadamente. Pero distintas peñas xa mandaron emendas aos estatutos , pedindo que o
idioma oficial sexa o galega e outras precisións neste sentido. Segundo Emílio, da Peña O Toro,
"estamos sorprendidos das in iciativas desas peñas, pois non
nos coordenamos para nada".
A Peña O Toro poderia se r o
símbolo da convivéncia do deportivismo. Con sé no Mesón do
Toro, en pleno centro de A Coruña, no que tempo atrás a dereita denominou como zona naciona/, .está integrada por xentes
de distinta ideoloxia, desde persoas que se poderian conside. rar da dereita española até destacados membros do BNG , como Enrique Tello ou da CIG, como Xesus Seixo.

Galiza como un

to~o

Nos distintos inquéritos aparece
r.eflexado un forte sentimento
galega. Este sentimento ·non se
reflexaba até de agora nos espectácu los deportivos e nos
seus seguidores. Este ano, por
primeira vez , puidemos ouvir a
siareiros de Deportivo , Compostela e Celta mostrándose ledos do éxito das equipas galegas e afirmando que "no próximo ano estaremos os tres en

primeira división".
Carlos Otero, un barce/onista de
sempre, mostraba o seu asombro o dia do partido Madrid-Barcelona por "querer ~ue gañara o
Madrid. Se hai dous anos mo
din, xógabame vida a que non
ia ser certo. País ·éo, e non estau tolo". O Domingo 1 de Maio,
cando o Deportivo marcou en
Logroño, saiu un clamor do bar
El Reposo del Pescador de Vigo. Alguén que pasaba pala rua
afirmou: "marcou o Celta", pero
o seu interlocutor atallouno ;
"ainda que che pareza raro foi o
Deportivo , ao Celta non o televisan hoxe". Algo impensábel hai
dous anos cando as mesmas
persoas expulsaron a dous estudantes por estar a favor do
Deportivo cando xogaba contra
a Real Sociedad na Copa.

a

Pero a identificación convertida
en fachenda chega tamén á
emigración. En Logroño un afeizoado desprazado desde Euskadi , acudiron máis de 1.000,
afirmaba ao remate do partido:
"nós cumprimos , agora a ver
que facedes vos alá". En Madrid
tamén se deixaron ver os e·migrantes gal9'gos nas visitas do
Celta e Deportivo. En Barcelona
para este fin de semana os emi grantes teñen preparada unha
festa no bairro da Guiuneta á
que esperan que asistan máis
de 30.000 galegas. A festa xa é
tradicional no Mes das Letras ,
pero , nesta ocasión , a cita é para festexar no corazón de Catalunya o título do Deportivo. Unha pantalla xigante , de 30 metras , viño , polbo , queimada e
gaitas axudarán á xolda.
A ninguén se lle pasa polo caletre pensar que o Deportivo non
vai gañar o título pero , como dicia un vigués despois da derrota
do Celta na final da Copa: "que
nos quiten o bailado". •

ACRISE INDUSTRIAL
Defende a unidade sindical, pero está disposta a demandalo en solitário se non hai acordo con UGT e-CCOO

A CIG inicia unha primavera quente
polo Plano Industrial
sa indústria e que está a piques
de rematar coa pouca que queda, son os mesmos que están
acusados de corruptelas".

•H.V.

A finais de Maio ou
prim.eiros de Xuño unha
grande manifestación a
celebrar en Compostela
demandará da Xunta a
posta en marcha con
urxéncia dun Plano
Industrial. A mobilización,
promovida pala CIG e que
contempla outras medidas,
está pendente da fixación
de data definitiva á espera
dun acorde con CCOO e
UGT. Contado, se este non
se produce, a CIG está
disposta a convocar en
solitário porque estima que
non se poden dilatar máis
as medidas para a
reindustrialización.

Por outra banda, como estratéxia
máis imediata na demanda do
Plano Industrial, a CIG quer dar
continuidade ao clima de mobilización social dos sectores en cri se e conectalo coas demandas
do que chama Plano de Desenvolvimento Industrial e Económico para Galiza. Oeste xeito, as
manifestacións que a diário percorren as ruas das cidades galegas, seguirían a se producir e se
completaría, desde o ponto de
vista sectorial , coa exixéncia da
aceleración do asinamento dos
convénios colectivos, que sofren
un grande retraso.
As catro liñas básicas que o informe para o Plano Industrial que
fil redactou unha equipa dirixida por
Xesus Seixo, secretário de emo prego e indústria da Executiva
~ Confedera! da CIG , son o dese-i: ño de medidas urxentes de choque para frear a actual tendéncia
tica e sindical e sinalou .a relade destrución de emprego, a poción entre o desmantelamento
tenciación dos sectores endoxenos sobre os que Galiza pode inindustrial do país cos episódios
de corrupción que centran a
fluir de xeito directo: agricultura,
atención de todo o Estado, "por
pesca e toda a pequena e meiacanto -dixo- alguns dos que
na empresa, a criazón dun secdefendian a política económica
tor público galega e a participación nas empresas estatais e a
neoliberal e monetarista que
acabou con grande parte da nomellara dos servizos públicos.•
~
_J

"Houbo contactos con CCOO e
UGT , pero non fructificaron.
Irnos ter proximamente outra
reunión para saber se están pola
labor ou non, pero estamos dispostos a continuar en solitário",
dicia Manuel Dios, secretário de
relacións coa prensa da CIG.
A central nacionalista apresentou
un documento no que cifra en
10.000 os postas de traballo ameazados de posíbel desaparición e

º

Traballadores de Álvarez e máis do naval nunha mobilización conxunta.

estima que 26 empresas fundamentais no tecido industrial galega poderian pechar.
"Frente a esta situación -indica o
informe-, realmente preocupante
para o futuro económico e social
do noso País, atopamos a unha
Xunta da Galiza que adopta un-

ha pasividade cómplice diante da
mesma, reducíndose a sua política industrial a pór parches ou a
dar subvencións con critérios exclusivamente clientelistas".
Fernando Acuña, secretário xeral da CIG, non desvencellou a
crise industrial da situación polí-

QPOSICIÓN AO SERVIZO MILITAR

tJNHA FALSA POLÉMICA PARA O MOVIMENTO ANTIMILITARISTA GALEGO
CARWs MoRAIS
Como nacionalista galega, como militante
até a pol.ítica, etc, existe unha diversidade
do BNG e como activista da ANOC conside causas para negar-se a realizar a mili.
dero que as mútuas actitudes provocativas
Evidentemente estas actitudes respostan a
e intolerantes que reducidos e aillados secdiversas concesións ideolóxicas. O actual
tores libertários e nacionalista veñen manMAG non fica reducido aos colectivos da
tendo nas mobilizacións antimilitaristas, fraANOC -nos ·que conviven armonicamente
co favor lle están facendo ao movimento e
distintas sensibilidades-, é afortunadaa aquelas persoas que están pagando coa
mente máis amplo e diverso. As correntes
cárcere a sua negativa a colaborar co exérlibertárias, non esquezamos que son piocito. Evidentemente
neiras neste campo,
que hoxe en galiza a
Desdé que en 1988 o movimento antimilitae· algunhas forzas
rista decide lanzar a ·estratéxia de desobeinsubmisión se realipolíticas, sindicais e
diéncia civil contra o exército, coñecida poza ao exército espasociais, son parte
pularmente como insubmisión, o panorama
ineludivel do movi- - - - - - - - - - ñol. Seria unha perog ru l lada pensar o
político social ante este fenómeno tan varímento. Esta diversi ado substancialmente. Hoxe a institución
contrário. Pois até
dade, a veces conmilitar está a viver unhas horas baixas, o
agora este é o único
cretada en diferentes
que existe. Quererdescrédito do exército na sociedade galega,
tácticas e estilos de
se diferenciar da escomo no resto do estado , é mui elevada,
traballo , en absoluto
tratéxia do MAG nescada vez son máis o número de mozos que
debilita o óbxetivo úldeciden n.on facer a mili , a insubmisión dei- - timo do" movime-nto;
te aspeito : insubmia abolición ·do servisión ao exército esxou de ser unha opción marxinal,... Produto
zo-militar obrigatório
non só dos cámbios socio-culturais nos que
pañol versus insube a desmilitarización·
está inmersa a moc·idade·: aumento do nivel
misión ao exército ,
da sociedade.
de .coñecimentos, arelas de autonomia, reou aproveitar o mar_, ceio da hierarquización, crescimento ·dos
co que ofrecen estas
A insubmisión e a
valores pacifistas, senon tamén do labor
mobilizacións para
luita anti-represiva,
das ·campa·ñas do movimento .pacifista da
axitar
consgnas
conve rteu-se
no
década ·dos oitenta e do antimilitarista, na
alleias ao espíritu da
ponto de converxen-que o exemplo da sua punta de lanza, .os
convocatória, checia do movirnento, e.
insubmisos foi crucial.
gando a criar tenno catalizador dos amplos apoios sociais.
sións innecesárias e· incidentes grutuitos,
O actual Movimentd .Antimilitarista galega
Mais frente a esta .confluéncia de vontaresposta non só a un "radicalismo de opere(MAG) desde os seus inicios posui unha sédes, ·vimos constatando, con indignación e
ta"., alonxado de cualquer actitude revolu· rie de características específicas, na que a
bochorno, comportamentos intr3nsixentes
cionaria, senón mais ben é a expresión da
- .;pluralidade qurzais destaque como o máis · que min-an a estratéxia·unitária do MAG e ··incapacidade que -ambos sectores teñen
sobranceira. Obv.iamente tiña que ser asi, . desacreditan á esquerda nacionalista, tan
para "incidir" neste movimento social, ao
pois as motivaciófls que subxacen ·na deci- · como acontece u o pasado xoves s. de
que·por diversas razóns non lle prestan suMaio na manifestación que o Colectivo Ansión de 1 de cada 3 mozos galegas a declaficiente atención , ou porque manteñen enrar-se obxetores :son múltiples, lexítimas e. · timilitarista ROMPAMFILAS e o Colectivo
corsetadas posicións anacrónicas e pintovariadas. Desde a obxección relixiosa, na
de Estudantes Antimilitaristas convocaron
rescas, alonxadas das inquedanzas da mo· que destacan as '" Testemuñas· de Xeová, a· en Compostela, co apoio de organizacións
cidade que nutra.esta rebeldia.
"selectiva", negativa a participar nun exércixuvenir e estudantís , a prol da liberdade
to nu nun conflito concreto; exército espa- · · dos tres insubmisos galegas presos (Goldi-,
A miña negativa a colaborar co exército esñol, Guerra do Golfo ; éticas, filosóficas ou
César e Ernesto), contra a mili e pala inpañol e co militarismo en xeral, non resposmorais; por razóns prácticas ou persoais ;
submisión.
ta a unha monvación exclusivamente nacioO pasado 7 de Fevreiro tiña lugar en Compostela unha manifestación nacional convocada pala Asembleia Nacional de Obxección de ConsCiéncia (ANOC) baixo o lema
"Nengun insubmiso castigado. Abolición do
Servizo Mélitar", que marcava o ponto de
partida da campaña antirrepresiva que os
colectivos antimilitaristas. galegas están a
dese·nvolver no país.

'Vimos constatando,
con indignación e
bochorno,
comportamentos
intransixentes que
minan a estratéxia
unitária do .MAG'

nalista. Non luito unicamente contra un
exército forxado por unha história de golpes
de estado, moldeado pala ideoloxia fascista
que esmagou a 11 República, que mantivo a
ditadura franquista e ao que a Constitución
autodeterminación. Tampóuco , para acadar
unha galiza independente, pois considero
igual de importante lograr unha sociedade
completamente diferente á actual , cimentada en valores alternativos . lsto significa en tre outras muitas causas , que non quera un
exército galega nen nada que se lle pareza
como "e lemento indispensável" da cons trucción da nación galega. Son insubmiso a
todos os exércitos regulares. Arelo unha
Galiza livre, xusta e tolerante, solidária e
plural, na que a ideoloxía conservadora e
antidemocrática -inerente a calquer exército- non teña cabida.
Pretender ficticiamente abrir unha fenda no
MAG introducindo unha polémica artificial e
esteril, é unha tremenda irresponsabilidade.
O MAG ten a curto prazo importantes retos
aos que respostar. As novas medidas sancionadoras do Governo español e a posível
modificación do código penal , substituindo
as penas de cárcere por sancións administrativas; inabilitación para cargos públicos,
fan necesário o endurecimento da estratéxia de desobediéncia civil quebrantamento
do terceiro grao forzando noves ingresos en
prisión e radica lización dos métodos de luita; campañas contra a PSS e os centros
prestacionistas, diversificación das actividades antimilitaristas: denúncia dos valores e
do discurso militarista, da OTAN, da inutilidade dos exércitos, da senrazón das guerras, da educación pala paz, esto deven ser
as preocupacións do futuro. O que fai falla
é· traballar e comprometer-se activamente
nesta luita, al imentar- os. colectivos antimilitaristas , debater civilizada e serenamente
as estratéx ias a seguir, espallar por todo o
país esta rebendía. Todo o resto son anémicas e fos ilizadas discusións de .café.• .
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CRlSE POLÍTICA

González voltou a afirmar no Congreso que re·matará-a lexislatura

CiU e PNV sosteñen ao estado na sua crise
comparecer, primeiramente convocou un ha rolda de prensa ·e,
logo, o 11 de Maio explicouse
ante o Congreso.

•A. EIRÉ

Felipe González
compareceu no Congreso
para explicar a fuga de
Roldán e as distintas
demisións no seu
Gabinete. Voltou a afirmar
que rematará a lexislatura
pois conta co apoio de
CiU e PNV, mentres o PP
sigue a aumentar o tono
das suas acedas críticas.
A labazada máis grande a
González deulla Garzón
na sua demisión.
Cada vez que o PP consegue
que Felipe González compareza
en público, a sua opción baixa
enteiros e o PSOE reafirma a
sua posición. A dereita española
cada vez se mostra non só máis
montaraz e insolente, senón carente de outra alternativa políti ca que non sexa chegar á Moncloa polo camiño que sexa. Cal quer cidadán con sensibilidade
democrática non creerá a Felipe
González pero rexeitará a José
Maria Aznar.
Mais se non fose abondo coa
forte dialéctica de González ,
fronte á plúmbea e chulesca
oratória de Aznar, está Miquel
Roca para avalar ao Presidente
e a sua política. CiU é quen está
a soster ao Governo de Madrid,
até o ponto de que González
pon sempre por diante este
apoio para xustificar a sua continuidade até o final da lexislatura. Pero o apoio da dereita cata1ana non queda aí, senón que
apoia a política económica do
Moncloa , facéndoa sua, e tamén o camiño emprendido para
acougar a inquedanza cidadá
alérxica á corrupción.
González recoñeceu na sua

Foi Garzón coa sua demisión e
posteriores manifestacións, o
inimigo máis forte que tivo González nestas suas semanas tráxicas. Garzón xustificou a sua
demisión afirmando que Felipe
González o enganara e que non
só non tiña intención de avanzar
contra a corrupción , senón que
impedía esta lo ita. O xuiz ·Garzón pode quedar non só como
un pouco iluso e afanado gaveador, pero as suas palabras calaron fondo en parte da sociedade. Alguén calificou a Belloch, o
novo Ministro de Interior e Xustiza, como un xuiz progre, que
se comporta como tal e a Garzón como vedette, obrando segundo esta condición.
(/)

~ Os problemas na Galiza
_J

~

oX Outro dos grandes problemas
z

<!

Felipe González aproveitou a crise para agrupar Xustiza e Interior nun só Ministério presidido por Juan Alberto Belloch.

comparecéncia no Congreso
que as demisións foran aceitadas para "diminuir a inquietude"
e "levar adiante o proxecto comprometido", en clara alusión ás
esixéncias catalanas.
A maiores do apoio de CiU ,
González canta tamén co
apoio do PNV. lñaki Anasagasti afirmou que "non se nos
perde nada nesta liorta política ", manifestando que os intentos eleitoralistas do PP e
IU , "non teñen nada que ver
connosco pois permaneceremos no campo da oposición
constructiva". O portavoz do
PNV criticou duramente ao PP
"pois permítense escandalizarse cando moitos deles veñen
da Ditadura que era a corrupción personificada".

'Garzón coa sua
demisión e
declaracións foi o
inimigo máis forte
que tivo González
nestas suas
semanas tráxicas'

A novidade foi HB que, por meio
de Jon ldígoras, interviu por primeira vez nesta lexislatura. ldí-

goras afirmou que se está a vivir
"nunha crise do modelo político
que é o que permite e alenta estas causas", recordou que todos
os grupos parlamentários aprobaran os fondos reservados , pedí ndolres que "deixasen· a Euskadi en paz".

As demisións
e comparecéncias
Demisións e comparecéncias é
o que lle pedían vascos e cataláns a González. As demisións
de Corcuera, Solchaga, Asunción e Albero e o encarceramento de De la Concha e Mariano Rúbio, permiten trasmitir unha imaxe á sociedade de que a
promesa da loita contra a corrupción ia en sério desta volta.
O presidente do Governo para

que ten Felipe González para
facer creíbel a sua mensaxe de
loita contra a corrupción está
nas distintas agrupacións do
seu partido. Cada vez saltan
máis escándalos . Na Galiza ,
Veiga Pomb·o, alcalde de Ourense, non dá xustificade a merca da sé do PSOE nesta capital.
Non só está rexistada ao seu
nome, senón que non aparece
por nengures o xustificante do
diñeiro.
Na Coruña, o constructor Manuel Soto comeza un aparcadoiro municipal (todos tan controvertidos) meses antes do concello realizar a concesión, e mesmo antes de abrir as plicas respectivas. A Francisco Vázquez
ligóuselle en numerosas ocasións con este constructor o que
non impide que o rexidor coruñés imparta nas suas comparecéncias leicións de moralidade. •

CLIENTELISMO NA DEPUTACIÓN
Utilizan os cartas para comprar vontades cara o Congreso, segundo o BNG

O PSOE reparte 1.400 millóns de pesetas
sen control dunha comisión avaliadora
na Deputación da Coruña
•X.C.

Segundo denúncia do
deputado nacionalista
Manuel Doval, a actuación
do PSOE na Deputación
da Coruña, ten "un claro
carácter clientelar" e pon
como exemplo o recente
reparto de 1.408 millóns
de pesetas en
subvencións directas sen
control dunha comisión
avaliadora.
A denúncia do deputadq do
BNG na corporación provincial
foi motivo de duas mocións que
nunca foron levadas a pleno, e
acadan nova actualidade por
canto segundo Manuel Doval , o
dirixente do PSOE , Xosé Noguei r.a, serip., o .E?n9arregq.do

desde un despacho da Deputaas suas actividades anuais.
ción de administrar o reparto desa cantidade millonária, "cando
As subvenci6ns aprobadas pala
Deputación coruñesa son na
non lle corresponde posta nensua meirande parte referidas
g un, e menos despacho, pois
aos capítulos de Cultura e Denen é deputado nen funcionáportes. Como e~emplo pódese
rio". Doval cree que, nas actuais
citar a subvención 92)b á Expocircunstáncias que atravesa o
sición de Artesania Popular, por
PSOE, que celebra o seu conun valor de ·200.ooo pesetas ou
greso galega nesta fin de sema400.000 pesetas concedidas pana, as concesións teñen moito
que ver co sentido que a xesto- · ra Fealizar a trai_da de augas de
Oza. Obras e actividades que
ra vazquista quer obter dos
non se realizaron. Desde o prócompromisários.
prio PSOE denúnciase como os
O mecanismo de concesión, le"alcaldes fichados á direita e
gal palas cantidades manexadas,
que non sairon elexidos foron
pero desproporcionado dado o
incorporados á Deputación con
volume de cartas repartidos, sersoldas a esgalla. Eles son agora
ve para achegar vontades, poque
os que están axudando a facer
son cantidades, en moitos casos
o traballo suxo dentro do partido". Denuncian como desde a
dalguns centos de miles de peseentidade provincial da Coruña
tas "para sociedades moi pequenas, que con ese diñeiro arrancriouse un partido paralelo conxan os seus orz,a,ll)e~t~e ,e_ ~~da~ __ , t.ra ~~t.oli~ . ~ánchez Presedo. •

Manuel Doval, deputado provincial do BNG na Coruña.

...

...... •

'·

ANXO IGLESIAS

14 A NOSA TERRA

GALIZA EMUNDO

Nº 621 -12 DE MAIO DE 1994

ANOVA ORDE INTERNACIONAL

lu Chang Un
'Corea do Norte está.senda inxüstamente
tratada frente -á África d·o Sul ou Israel'.·

Un· confid·e nte estafado

• LUIS OBELLEIRO / CARME VIDAL

"O fin norteamericano é
criar unha ameaza e un enemigo e de paso
eliminar o sistema
socialista coreano", afirma
lu Chang Un,
representante permanente
de Corea do Norte diante
da Organización Mundial
do Turismo. lu Chang
participou recentemente
no 11 Seminário sobre
Filosofía_Zuche celebrado
en Pontevedra.

O semanário EL TEMPS do 9 de Maio asegura que Luis Roldán,
senda director da Garcia Civil, pagou 25 millóns de pesetas ao
confidente mallorquina Bartomeu Arbons. Roldán negara
públicamente este extremo. "La historia d'aquest pagament
s'inicia a finals de 1987, quand el confident mallorquí s'infiltra dins
una xarxa de narcotraticants que actuava a escala internacional.
Aquesta organització va preparar un important desembarcament
de cocaina que en principi s'havia de produir en una platja de
Vilanova i la Geltrú". Chegou o desembarco e os axentes
confiscaron 562 quilos de droga. "Dos dias després del
desembarcament, el comandant Quintero, que ocupava aleshores
un alt carrec a la desapareguda unitat de la lluita antidroga
(UCIFA), envia un escrit a la direcció general de la ·Guardia Civil.
En el penúltim paragraf de l'escrit Quintero assenyala que queda
un punt obscur sobre la quantitat de droga trabada: 19 embalums
amb un pes total de 562 quilos de cocaina per completar els 600
quilos que manifesta el confident". O confidente di que non ten
nada a ver co fardel que falta pero Quintero ordea que lle paguen
os 25 millóns. Hoxe reclama á Garda Civil quince millóns da
cantidade comprometida por denunciar aos traficantes. •

Os Estados Unidos acusaron a
Corea do Norte de posesión de
armamento nuclear, ao tempo
que fixeron presións para unha
inspección do territorio, por
que se negan a este exame?
Corea do Norte puxo en execución as resolucións da convención do 25 de Febreiro en Nova
lorque, foron os Estados Unidos
os que vulneraron o princípio de
simultaneidade das catro medidas acordadas reanudando os
exercícios militares conxuntos
con Corea do Sul, Tean Spirit. A
acusación é falsa, intentan criar
unha ameaza norcoreana para
vender as suas armas. No noso
território non hai armas nucleares. Non ternos intención, nen
capacidade, de facernos con ·
bombas atómicas. Na acusación
americana está imerso o intento
de illar e suprimir o noso S'istema socialista.
Pero na península coreana
prodúcese plutónio con obxectivos militares?
No memorandum do Ministerio
de Asuntos Exteriores de Corea
demóstrase a transparéncia das
nosas actividades nucleares.
Certamente o problema norcoreano non existe, existe o problema nuclear da península coreana que xurdiu pola instalación de armas nucleares en Corea do Sul. Para resolvelo os
americanos teñen que sacar todas esas armas do noso território eliminando a ameaza nucle-: ar.· A Axencia Internacional da
Enerxia Atómica e as Nacións
Unidas cuestiónannos a nós co-.
mo non o fari con outros países
que están a prodUGir armas nu~
cleares coa axuda pe poténcias
occidentais como. Africa do Sul
ou Israel. Nós estamos senda
tratados inxustamente .. mesmo
Xapón e Corea do Sul comezaron o perigoso camiño de facerse con bombas atómicas e nunca foron acusados por iso ..
En que ponto se atopan as conversas cos Estados Unidos. Teme Corea do· Norte unha intervención militar americana?
0

Os americanos veñen intervindo
constantemente nos asuntos internos do noso país e continuarán facendoo . Para resolver o
problema coreano por via pacífica pretendemos comezar de novo conversas directas cos EUA.

Insubmisión e pacto social

ARQUIVO

En Corea do Sul están estacionados· 3.000 soldados americanos e recentemente introduciron
misis e anti-misis patriot. lsto fai
máis tensa a situación coreana
e demostra que hai unha grande
intervención americana.

O Estado Español non recoñece a Corea do Norte ·e, de
feito, non existe unha embaíxada do seu país.
Somos partidarios de estabelecer relacións diplomáticas ca
Estado Español e non hai nengunha razón pola que non existan. Queremos que sexa audaz
para atender a nasa proposta e
potenciar estas relacións. Todo
depende do Estado español.

Abertos
ás relacións comerciais

Cos acontecementos recentes
que deron· lugar ao que se
chamou a "nova orde mundial", como son as relacións - O mur9 de Corea é ainda hoxe
testemuño . d.a prolongada
internacionais actuais de Coguerra fria, estase a camiñar
rea do Norte?
cara á unificación coreana?
Non descartamos a aportación
A reunificación de Corea é unha
internacional, pero, acorra o. que
tarefa apremiante do povo coreaacorra no mundo, seguiremos
no e un desexo nacional secular.
camiñando pala nasa conta ·baA división de Corea débese ás
seandonos nos principios de inforzas estranxeiras. A nasa repúde pendéncia, paz e amizade .
blica veu facendo todos os esforSobre estes tres princípios tacezos necesários para lograr canto
mos as relacións internacionais
antes a unificación sen inxeréncia
cos países. Criamos unha ecoestranxeira. Queremos unha Conomia independient~ e nacional,
rea confederal, independente, paconstruímos as forzas autodecífica e desnuclearizada.
fensivas e somos capaces de
defender a pátria socialista de
Corea do Norte está servindo
calquer agresión imperialista.
de argumento para que os
Neste sentido fálase dunha
EUA militaricen a zona?
área de librecomércio na que
participan Rusia, China, XaEse é o propósito da acusación
pón e vostedes. Apoia o goamericana. Desde o ponto de
verno do Piongiang esta coovista político queren eliminar, superación cos país_e s viciños?
primir o sistema socialista do naso país e desde o ponto de vista
militar, vender ·as suas armas ,
Apoia. Abrimos a zona franca no
necesitan un enemigo artificial. A
norte, zona triángulo que ten fronGuerra do Golfo demostrou a
teiras en China e Rusia. Xa houbo ademáis várias conferéncias · ineficacia dos misis e antimisis
internacionais auspiciadas palas
patriot e agora teñen que criar
novas sistemas e vender os paNacións Unidas nas que estiveron
os representantes de China, Rútriot armacenados en depósito .
Unha bateria custa mil millóns de
sia, Xapón e Estados Unidos.
Sempre mantivemos o princípio
dólares, estamos talando de citras moi elevadas , e o comércio
de desenvolver relaclóns comerciais multifacéticas con todos os
estabelécese con Xapón e Corea
do Sul. Acusándonos a nós inpaíses do mundo-tendo como base o respeto mútuo, a igualdade e
tentan aumentar o temor co fin
o beneficio recíproco.
de vender as suas armas.+
.... ~ ~ , ;.:p~i ~~·~ :;: ¿7nl::t , ~:ii·~
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"A consideración da insubmisión como delito é própria dun poder
delincuente -di o editorial de PAGINA ABIERTA de Maio, titulado
Tierras de Desolación. O Governo sabe que tratar aos
insubmisos como criminais vai contra toda ética e toda xustiza.
Sabe que a penalización da conciéncia e da dignidade moral é
unha iniquidade e un escándalo xurídico. Pero teima na
imposición da espada e da bota, no desprestíxio dun poder ao
que falla a lexitimidade. O colmo é que o moi progresista
ministro de xustiza anúncia que se van suprimir as penas de
cadea pero que manterán o delito de insubmisión con castigos
de inabilitación para cargos ou empregos públicos asi que, como
aseguraba Charles Peguy unha soia afronta á xustiza e ao
direito cando é legal e institucionalmente imposta e tolerada,
abonda para romper todo o pacto social.•

/CON(lE:VC.IA, CONC IENCIA: ..
OuE íONTERÍA-/

.

r ~

~u-.!.L...,

..

RIOJA ! Págína Abierta

O francés e a unidade nacional
O Parlamento francés aprobou o proxecto de lei sobre o uso da
língua, a Lei Toubon co voto da maioria de direita (RPR e UDF) e
a abstención do PSF e o PCF. "A Lei -escrebe do diário EGIN na
sua sección Gizartea, de 6 de Maio- apreséntase como un
instrumento de defensa da língua francesa fronte á invasión de
termos anglo-saxóns. Con todo, son moitos os que ven neste
proxecto unha lei coa que paralelamente se van afogar
definitivamente as línguas minorizadas do Estado: euskara, corso,
bretón, occitán, flamenco, alsacián e catalán. Euskal Kultur
Erakundea (EKE), Pizkundea, Euskal Herrian Euskaraz (EHE) e
Euskaltzaindia son algunhas das entidades que recusaron a Lei
Toubon. Ainda que O artigo 19 establece que as disposicións da
presente lei aplícanse sen perxuício a lexislación e
regulamentación relativa ás linguas rexionais, de certo, o artigo 2
da Constitución deixa claro que o francés é a língua da república e
nega a existéncia de outros idiomas no território do Estado. O texto
fai obrigatório o uso do francés na publicidade escrita, talada,
audiovisual, asi como na designación, oferta, apresentación e
modo de emprego dun ben, un produto ou un servizo". A leí
criticada pala esquerda impón o emprego do francés "en calquer
manifestación, colóquio ou congreso orgaizado por persoas físicas
ou morais de nacionalidade francesa".• ·
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pROCESOS ELEITORAIS

Pasa do 8,5°/o dos votos en 1990 ao 32°/o

Espectacular trunfo da .esquerda en Hungria
trar a inversa relación existente
entre o voluntarismo prooccidental e as súas posibilidades de
verificación· real. Hoxe, despois
de catre anos de instroducción
.febril e entusiasta das reformas
esixjdas palas instancias finan. ceiras internacionais, en termos
socioeconómicos, Hungría está
máis alonxada de Europa.

•XULIO RIOS

Na primeira volta das
eleicións lexislativas
celebradas o pasado
domingo en Hungría
confirmouse unha vez
mais a tendencia de
recuperación das forzas
de esquerda iniciada en
Polonia e Lituania.
Segundo as proxeccións
oficiais, o Partido
Socialista, principal
herdeiro do POSH
(Partido Obreiro Socialista
Húgaro) obtivo perto do
33% dos votos. O seu
inmediato seguidor, o
gubernamental Foro
Democrático, non pasaría
do 12%. A participación foi
do 70% dez puntos por
riba da rexistrada nas
eleccións de 1990. A
segunda volta realizarase
o vindeiro 29 de Maio.
O agardado trunfo dos socialista
húngaros está directamente vencellado ó deterioro da situación
económica e social. Desencantados, unha significativa maioría
de cidadáns expresaron a súa
confianza nas forzas de esquerda para reorientar o actual proceso político. As eufóricas expectativas de mellara, alentadas
por unha rápida transición ós parámetros de mercado das economías occidentais, revelaronse
erradas e desmedidas.
Segundo datos recollidos nun
informe presentado á Conferencia Económica da OTAN (xuño
de 1993), no periodo 19891993, en Hungría, as rentas reais reducironse considerablemente para máis da metade da
poboación e só pouco máis dun
30% conseguiron manter o seu
poder adquisitivo: o desemprego ronda o 18% da poboación

'Despois de catre
anos de introducción
entusiasta das
reformas esixidas
palas financieiras
internacionais,
Hungria está máis
. alonxada de
Europa' ..
Defensa do tecido
produtivo

Gyula Horn, lider do Partido Socialista Húngaro.

RESUMO ELEITORAL COMPARATIVO
1990
Partido ou coalición

1994

Foro Democrático
Partido Socialista
Partido dos Pequenos Propietarios
Alianza de Xoves Demócratas Libres
Partido Demócrata Cristiano

12
32,04
8,68
7,45
7,3

activa; a baixa global experimentada nos indicadores do nivel de vida oscila entre o 15 e o
20%. En definitiva, as diferencias en canto a nivel de benestar, entre Hungría e Europa Occidental aumentaron drasticamente nos últimos anos.
Pioneiros nas reformas económicas, incluso durante a era de

42,7
8,5
11
23,8
6,23

ili

1

i
.

.

Janos Kadar, a finais de 1989, a
maioría dos húngaros soñaban
con ser "os primeiros da clase"
ver materializada unha plena integración en Europa antes que
ningún outro país da zona. As
condicións de partida, a pesares
de contar con unha elevada débeda externa, eran das menos
malas. Sen embargo a propia realidade encargouse de demos-

O trunfo electoral do Partido Socialista é igualmente inseparable
do compromiso (compartido por
outras forzas de progreso da· zona) na defensa da industria e da
agricultura, dos sectores productivos nacionais, que contrasta co
inxenuo entreguismo dos pasados anos. En demasiados casos,
a política de axudas dos países
occidentais penalizou toda estratexia favorecedora dunha real e
efectiva inserción no comercio internacional, a cambio de modestas asignacións presupostarias
que en moi pouco contribuiron a
operar modificacións substanciais
e positivas na realidade do País.
Como en toda a área PECO, tamén en Hungría os países ricos
de Occidente alentaron políticas
desmanteladoras do tecido productivo do país. Parellamente á
imposición da eleminación _de

Balladares capitaliza o recordo
de Torriios e revisará a reintegración
do Canal de Panamá
Ornar Torrijas , o último presidente populista de Panamá, o
home que asinara o tratado da
recuperación do Canal para o
99 , ergueu co seu recordo os
votos de Ernesto Pérez Balladares, o candidato do Partido
Revolucionário Democrático
(PRO), que acadou a presidéncia co 33 por cento.
Anti-imperialismo, independéncia nacional, soberanía sobre o
canal. Balladares derrotou por
moitos votos á direita nazi de
Arnulfo Arias e tamén a Rubén
Blades, o cantor da salsa social
que fixo unha campaña dereitista, conciliadora, vagamente proianqui, renegadora da sua imaxe esquerdista.
Balladares capitaliza o recordo
de Torrijas, o presidente que
arrincou dos Estados Unidos o
acorde imposíbel da reintegra-

ción do canal, despois desmentido na sua importáncia pala diplomácia de Washington que
pretendeu a perda de valor estratéxico da via entre o Caribe e
o Pacífico.
Na realidade, Norteamérica, que
esgazou de Colómbia esta república por governar o paso do istmo, é o protagonista central das
eleccións panameñas. Dunha
parte domina a sua economía
cos réditos do Canal, os pastos
de traballo (é o primeiro criador
de emprego), as escalas, os
servizos, os meios de comunicación de Panamá. Doutra, non
dá nunca evitado que soerga o
anti-imperialismo: na lembranza
das guerrillas do 60 (Marcos
Suárez e o refrexo do castrismo) e na esperanza do auto-governo do Canal.
O esmagador domínio económi-

co e político do Pentágono impón un ríxido regulamento eleitoral á Panamá. O independentista Balladares reivindica a dignidade nacional pero debe asumir a escala de Chicago no económico; Blades comrite con enxeño contra Bailadores no seu
estarzo por disfrazar o discurso
progresista que o eleitorado reclama despois do desprezo da
invasión e a detención de Noriega, que é abrigado sumar compre sumar a un abuso que dura
cen anos.
Dentro destas regras de xogo
governadas en curto por
Washington, Balladares lanza
unha equívoca re-negociación do Tratado Torrijos-Carter. Se fose certa, a asinatura
central da nacionalidade panameña desde os anos 20,
teria que volver a reciclarse
no século XXI.•

O candidato do PRO, Ernesto Balladares.

subvencións e axudas, da reducción das tarifas alfandegarias, os seus mercados foron invadidos por product0s fortemente subvencionados, procedentes
dos países da OCDE. Mentres,
as mercancías húngaras vían
obstaculizados os camiños para
a exportación "porque non son
competitivas" ...
Durante a campaña electoral.
Gyula Horn, o probable novo
primeiro ministro, enfatizou a
necesidade de democratizar o
proceso de privatización , asegurando o seu control e posta ó
servicio dos intereses do País.
En demasiados casos, privatización é sinónimo de peche da
empresa, despido dos traballadores "... e despois traense de
tora as mercancías dos novas
propietarios: fanse con un mercado, non con unha empresa'',
como declarou ó próprio Horn.

Frear a
terceiromundización
Os desafíos que se presentan para a actual esquerda maxiar (para
uns, comunistas renegados; para
outros, a única esquerda efectiva
e posible) son enormes. No interior, sen deter a reforma económica pero dandolle unha orientación
distinta, urxe por freo á terceiromundización social. Será indispensable a recuperación do protagonismo dos poderes públicos.
No exterior, é fundamental o favorecimento dunha política que permita a recuperación dos mercados tradicionais especialmente os
pertencentes ó dessaparecido
CAME. O proxecto de integración
rexional, nomeadamente a través
do grupo de Visegrad, pode ser
retomado.
En definitiva, está comezando
unha nova transicién no Leste.
Desprendida da súa ·faciana burocrática e autoritaria coa nova
esquerda que se rexenera con
rapidez (aínda que non rematou
a súa transformación) pode desempezar un papel substancial.•

MOBILIZACIÓN POR UNHA NOVA POLÍTICA LINGÜÍSTICA
O próximo Domingo nas ruas de
Compostela resoarán consignas
reclamando avances na normalización
do galega. A Mesa pala Normalización
Lingüística convoca esta mobilización,

porque segundo o seu presidente
"vivimos nesta etapa de Governo
Fraga, un tempo sen avances
lexislativos nen reais. Hai que dar un
toque de atención e moverse desde

abaixo". Xosé Manuel Sarille critica
nesta entrevista a inacción dos
organismos institucionais de política
lingüística "que teñen cartas abando
para darlle a volta á situación"

Xosé Manuel Sarille
'O uso do galega segue caindo entre a xente nova e a Xunta non fai nada'
• XAN CARBALLA

Por que razóns convocan unha
mobilización a prol dunha nova
política lingüística?
Van xa cinco anos de governo do
PP e non hai nengun desenvolvem ento da Lei de Normalización
Lingüística en todo ese periodo. lncúmprense as leis xa estabelecidas, como a de Uso do Galega na
Administración local (que tamén
abriga ás Deputacións) ou do galega no ensino. Institucionalmente non
se fixeron mudanzas, cunha direción xeral mal ubicada na Conselleria de Educación
que pretende facer
de todo e non fai
nada. O único que
se criou é unha
Comisión de Normalización composta por vários
conselleiros que
se reune de cando
en vez e que é de
supoñer que se
adica a repartir os 3.000 millóns orzamentados, un tércio dos cales
non se sabe que uso concreto han
ter. A única medida lexislativa que
deron feito foi un decreto de isención no ensino que abre fendas á
opcionalidade do galego.
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Hai unha sensación de que está asumida esa apariéncia de
normalidade.
Funciona, porque o poder, a
Xunta, conseguiu revestirse dunha retórica ·de dados publicitários .
Non hai tanto un
avance do idioma
canto un falar del.
O importante é facer unha campaña en favor da ga1 eg u i z ación das
verbenas, ainda
que estas sigan
igual, e isto é un
exemplo só. Os
organismos de
base poden ter
que recorrer a
preséncias máis
formais pero a
abriga da Xunta é
conseguir avances, planificando
e investindo o orzamento. E isto non se fai.

'A única medida

lexislativa que
deron feito foi un
decreto de
isención no
ensino que abre
fendas á
opcionalidade do
galega".

A realidade social é que desde o
momento en que hai organismos
de base que presionan (como a
Mesa) e hai unha retórica moi
adornada so!Jre o galego, pódese
dar unha situación de adormecemento e de apariéncias . Pode semellar que realmente avánzase e
que hai quen se está a encargar
de planificar. A mobilización do
domingo día 15 pretende por unha banda dar un toque de aten-

Usa

mái~

ción sobre a situación real e dou:
tra conseguir que a xente se implique a todos os níveis : no debate, no reparto de material, en criar
focos de galeguización, .. .
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Cal seria o ponto máis crítico
da actual situación?
Legalmente a situación é imperfecta, estreita, e débese avanzar
nese marco legal. Pero co que
hai a própria Xunta poderia transformar en moito a situación. O
ponto máis feble, ao que nor:i se
fai referéncia porque non é un
sector social preciso, é o traspaso do idioma de xeración en xeración. Hai un corte xeracional de
pais a tillos e o idioma estase
transmitindo escasamente. Pero
isto é parábel, non só através do
ensino senón en ámbitos máis
cotiáns. Para iso está o que se
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mete na casa: o televisor.

causas por un asunto de ratina.
ción que desde hai cinco séculas
foi esmorecendo, e son situacións
Mellorar
Usar máis a televisión
distintas da basca e a catalana. O
problema do catalán arrinca máis
o estado de opinión
Non se pode dar o paradoxo de
do Decreto de Nova Planta, no
Na hipótese dun governo con
que haxa moitas campañas
XVII, e a represión lingüística e popreséncia nacionalista, deberia
pensadas máis na propaganda
lítica foi directa e está máis viva.
haber unha política máis agreque na efectiviEsa seria unha
dade real?
siva?
clave de explicación. Por isa cando
É imprescindíbel criar un estado
lso forma parte da
ensino
talamos de consde opinión que agora non o hai e
retórica antes citatruir un país tamén
un ámbito
o avance que se pode facer é
da, e ás veces taternos que referirenorme. En todos estes anos a
m é n entre quen
nos ao aspecto linsensíbel que
única oposición á galeguización
ben intencionadagüístico . Pésie a
veu do poder municipal de A Comente quer norisa hai unha conrequire
un
plan
de
ruña, e ainda que tivo moito bommalizar. Posibelciéncia da língua,
bo realmente foi unha oposición
mente unha vontaactuación, ben
moma se se quer,
mínima, insignificante.
de real de normalipero contínua que
dotado,
zar, con accións
esixe promoción e
Criar un estado de opinión sigespecíficas, fose
prestíxio.
coordenado
con
nifica estar petando sempre
máis silenciosa ,
nos mesmos argumentos. Nóou cando menos
As declaracións
outros ámbitos
tase cansáncio en quen poden
sen tanta campada Xunta e do disociais, que fagan rector de política mover o debate na sociedade?
nada. A maiores
Como está o movimento norcando Política Linlingüística, por
da galeguización exemplo
malizador de base?
güística aparece
cando o
detrás dunha chea
artificial probleun
debate
vivo".
Falta a viveza que falta en xeral. O
de causas que nama promovido
que se fai é a pulso. En todo este
da teñen a ver dipolo PP en Catatempo, nestes últimos quince anos,
rectamente coa
1uña no Outono
todo o logrado, os avances consenormalización linpasado, ven diguidos, arrincáronselle ao poder,
güística, solapándose con funcindo: as causas están perfeitaninguén regalou nada. Os que se
cións doutros organismos. O promente, calquer peza que movaenfrentaban á galeguización tiveron
blema é que para funcionar hai
mos só provocaria conflitos,
que ir cedendo á presión e as atituque ter un proxecto e unha análise
quedémonos asi.
des belixerantes, violentas, vencéprévia, e hai que gañar usos, pero
ronse. Cando hai represión lingüísen todo isa non se quer entrar.
Todo depende do que se entenda
tica a resposta é clara, pero nuha
por conflito , pero conflito haino
etapa de quietude a estratéxia é
A televisión, ademais senda unha
desde o momento no que se pomáis complicada. A situación actual
em isora públ ica, nosa, ten que
ñe n atrancos para o idioma do
é nova, máis proclive á rutina. Hai
ser usada para transformar as
próprio país. Outra causa é que a
que abrir flancos novas para avanresposta a ese conflito latente seconductas e os comportamentos,
zar , pero precísase moita máis
xa máis ou menos belixerante. Coque non están claros moitas veces
xente disposta a traballar. Mentres
mo norma xeral non se deben fanen entre a xente máis conscente.
non se incorpore
cer accións isolaEstou a pensar en pais que están
nova xente ao tradas, hai que ter un
a pral da galeguización e dubidan
ballo de base hai
na língua a empregar cos tillos.
proxecto global.
que ir escollendo
No ensino , por 'Hai que abrir
campos de actuaNos anos da transición, antes
exemplo , non se
flancos novas
ción. Se a televida Autonomía, o aspecto reipode dicer a unha
sión estivese galedeterminada equivindicativo lingüístico tiña máis
para
avanzar,
guizada, ou a ad pa de normalizapresenza. Que explica esa
ministración automaior relaxación?
ción que galeguice
pero precísase
nómica, ou o ensias matemáticas ,
moita máis xente no, poderlas ~cen
É unha situación semellante á cando ao mellar
trándote neutros
non hai nen libro
doutros aspectos sociais. Igual
disposta a
campos , pero non
de texto nen disque había unha meirande implicaé asi. Con médios
posición do profeción en todo o colectivo hoxe
trabal lar".
humanos e econósorado. Ou pretenhoubo un retroceso, e o da língua
micos, que son os
é un problema colectivo.
der facer traballar
que ten a Xunta, a
as equipas cando
situación pode muUn informe do Centro de Investimoitas veces non
dar como da noite ao dia.
poden pasar do papeleo. Porque
gaciones Sociológicas tala duná marxe de problemas globais
ha povoación lingüísticamente
O traballo de concienciación e insobre a conciéncia lingüística,
moi homoxénea en coñecimento
formación, é un traballo cidadá
hai auséncia de planificación ,
do galega (99%), pero pouco acque se move coas claves deste tinon hai ferramentas. O ensino é
tiva en canto a reclamar un ensipo de actividade de base. Pero é
un ámbito sensíbel que require
no na própria língua.
unha desgrácia que toda unha insun plan de actuación , ben dotatitución con 3.000 millóns de pesedo, coordenado con outros ámbiProblema lingüístico e conciéncia
tas pretenda cobrir o expediente
tos sociais , que fagan da galeguinacional son elementos unidos.
facendo o mesmo que asociacións
zación un debate vivo e non desSobretodo en nacións onde o prinque todo o máis que poden é inconectado da sociedade. Non se
cipal elemento identificador é o
vestir 1O millóns nun ano.•
trata de que se aceiten pequenas
idioma. Aqui o que hai é unha na-

'Q

que dicer que tamén sempre
houbo moita xente con sentido
comun. De calquer maneira
ese debate tal como se deu haí
que zanxalo . Hai un problema
pendente , e levámolo dicindo
hai tempo: débense sentar
nunha mesa, talar e chegar- a
hxe
iiva
n a~

re- ,
' ro.lesfe.,
na~

je i-

ra-

é
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O PP rexeita a presenza
da Filoloxia galega
en todos os campus
O Partido Popular rexeitou na
Comisión de Educación do
Parlamento a proposta de Maria Pilar Garcia Negro de manter en todos os campus galegas a carreira de Filoloxia Galega. Facéndose eco da protesta realizada na Coruña, onde o reitor Meilán Gil aprobou
un plano para liquidar a preséncia da carreira, a deputada
nacionalista xustificou a sua
proposta na necesidade sociaf
de que Galiza promova o seu

idioma e cultura.
Mentres en Galiza se rexeita
esta extensión dos estudos do
galega , Manuel Fraga asinou
un convénio en Barcelona para
poñer en marcha na Universidade Central catalana dunha
cátedra de galega , que se independizaría da actual de Portugués, e afirmou que "está
próxima unha nova idade áurea para o galega se tacemos
as causas ben".•

1

Protestan contra
o mantimento do rueiro
de Ferrol en castellano
A asociación da língua Artábria . A asociación denunciante editou un cartel e máis unha tarten encetado unha campaña
xeta para enviar á alcaldía, na
reclamando que as ruas de Feque se reproduce unha das
rro!, cuxos letreiros foron remudanzas: primeiro "Calle Cacentemente renovados, mantemino del Tojo" despois "Cañ an a sua denominación en
castellano, engadindo a absur11~/Rua Camino del Tojo" engadindo como en moitos casos
da duplicidade de poñer
en que topónimos galegas dan
"Rua/Calle".
nome a unha chea de ruas,
escolleuse a forma ilegal esArtábria lembra que a corporapañolizada: Vivero por Viveiro,
ción ferrolana está a incumprir
Orense por Ourense, Jubia
a própria ordenanza de norpor Xubia.
malización lingüística aprobada en Marzo de 1992, que inAdemais da campaña publicicluía no seu artigo 2 (apartado
tária e do envio de postais Atrd) o imperativo de que "no ano
tábria ten apresentado unha
1992 procederase á normaliqueixa diante do Valedor do
zación da rotulación interna e
externa".
Pavo.+

Campaña
de normalización
do concello de Vigo
Ainda que o pleno do Concello
vigués non deu aprobado o
apoio á manifestación da Mesa
o día 15 en Compostela, mercé
á oposición do PP e á auséncia
na votación de Xesus Costas e
Alvaro Magariños, o governo
municipal, en colaboración coa
Xunta, iniciou unha campaña
de animación ao uso do galega
co lema "En galega vivo
Vigo; en galega Vigo vai"

centros , movimento viciñal,
equipas de normalización e sindicatos do ensino, distribuíndose aos poucos dias as duas primeiras fichas: "As vantaxes de
medrar en duas línguas" e "A
lexislación actual sobre a língua galega". A camapaña proseguirá até a segunda quincena de Xuño+

Coordenada por Agustín
Fernández Paz o elemento principal da campaña,
que ten un lanzamento publicitário inicial con carteis
nas ruas, será a distribución con periodicidade fixa
entre o profesorado de
vinte fichas coleccionábeis
nas que se abordan dife- .
rentes temas de sociolingüística aplicada, complementadas con iniciativas
orientadas ao profesorado, ao alumnado e a toda
a comunidade educativa.
Préviamente á campaña
houbo reunións coa inspección, as direccións dos
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XUÍZO CONTRA OEGPGC

CRÓNICA SUBXECTIVA

UN DIA NA AUDIÉNCIA NACIONAL
.

'

. LUPE .CES

Asistim o pasado dia 11 de Abril ern Madrid ao juic;o contra oito independentistas
e quera comunicar quais -forom as minhas
impressons como pessoa que formava
parte do público. Som pois estas umhas
impressons pessoais, pero que nom vam
ser mais subxectivas que as que aparecerom na Voz de Galicia, e por suposto
vam ser melhor intencionadas que as dos
meios de comunicac;om.
Chegar ao edificio da Audiencia Nacional
já impresiona de por si. Sobretodo quando sabes que realmente se trata dumha
comisaria de policia que tem habilitadas
umhas sás do Penal nalguns andares e
no soto. Nos sots tamén estam os calabozos onde as pessoas defidas agardam as
horas que se necesitem antes de passar
a declarar diante de juíz, para que se lhes
borrem as pegadas que deixaram o seu
passo por cuartelilhos e comisarias.
As pessoas que asistimos como público
ao juíc;o em Abril, agardamas .na rua em
fileira, até q"ue um aviso do funcionário
de turno indicou-nos que podíamos ir
passando polos controles de seguridade. primeiro os bo!sos por um "scanner",
logo nós por um detector de metais.
Ademais a algumha gente colherom-nos
os bolsos e registrarom-nos a parte os
papeis. Buscavam segundo diciam "propaganda". Ainda um requisito mais: um
home numha mesa pedia o bilhete de
identidade e copiava todos os dados.
Era visita pública, pero penso que umha
vez que a gente viaja á capital do Estado, que estás no seu território, nom querem desaproveitar a ocassom e assim
abrem-che umha ficha policial ou engadem dados na mesma se já a tes: "asiste a juíc;o de independentistas".
Despois de baixar por uns corredores interiores até o soto entramos numha sala
completamente iluminada por luz artificial,
que está dividida em tres estáncias, quanda sua coa correspondente porta, divididas entre si por grossos cristais, penso
que a prava de balas. Estas dependencias só se comunicam por um sistema de
som em moi más condi9ons (ocorreuseme que os micrófonos podem ser de segunda man , reutilizados de escoitas ilegais, de aí que se escoitasse tam mal).
Na estáncia onde nos colocarom ao público hai umha ringleira de bancos, os
dous primeiros reservados a prensa,. segundo nos indicou aquel funcionário que
em todo momento nos observava e seguia alá onde fósemos. Enseguida nos
percatamos de que qualquer movimento
podia ser motivo de desalojo. Aquilo estava máis silenciosso que umha misa do
difuntos, pero ainda assim botaron tora a
uns companheiros que seica ranharom a
cabec;a. Outra companheira repartiu-lhe
aos periodistas uns comunicados de imprensa de APU. Chamaron-na fóra,· leváron-na a um quarto e cacheáron-na. Requisarom os papeis que ievava.
Nos bancos de atrás havia vários polícias
camuflados de "senhores tranquilos aos
que lhe interessa o tema". Alguém logo
apuntou ·que algún deles podia sen testemunha do fiscal , o que se sumaria á longa lista de irregularidades que se venhem dando ao longo deste processo.
Na máis grande das outras dúas estáncia, presidindo o juic;o, colocáron-se dous
magistrados e umha magistrada que forman o tribunal,_tamén imha secretária que
levanta acta. A direita a defensa: Doris,
Santiago e Ginés. Á esquerda o fiscal. E
de fronte ao tribunal, de costas ao público
nuns bancos de madeira os encausados
e encausadas que se atopam em liberdade condicional: Manolo Carneiro Sabela,
Oliva e Eva. Diante da defensa colocá-

O vindeiro Venres, "día 13·, reinídase en Madrid o xuízo contra
oito independentistas acusados de pert~ncer. ao EGPGC.
-Neste artigo a autora descrebe a sesión anterior celebrada
o 11 de Abril e logo suspendida.
ron-se a traductora de galega e o traduca cabega os feítos de Vilagarcia, ·Nitor de portugués. Por último, na outra esgram, o caso Roldam ... Ufo a boa fe?
táncia, na mais pequena, chamada "peceA Sá comunica que vai tomar un receso
ra", entrarom algemados; lgnácio, Alexandra, Carmo Viso ·e Manolo Chao, os enpara deliberar, o que aproveitan as cácausados que seguem sem liberdade.
maras de televisión para filmar. Despois
Saúdos, sorisos, meias palavras entre os
de 20 minutos entram de novo e comunicristais e rostros luminossos numha sá
cam que "Ja se definirám sobre a legalisombría (nom se trata· de mitificar a nindade das pravas quando dictem sentenguém, ademais estou no meu· direito pois
cia". A defensa nom tarda em protestar
avisei de que era umaludindo indefens.ha crónica subxecti som. "Como se pode
· va) . O Presidente da - - - - - - - - - - - - - defender a umha pesSá, um galega de Carsoa se se desconhebalhinho, que fixo face m as pravas que
mosos as suas abunvam ser utilizadas
contra dela?" Pero o
dantes fazulas por estar a levar o caso Néjuigo continua e o fiscora, abre a sessom.
cal pide interrogar a
Manuel Chao.
A secretária dá leitura
ad iligencias do fiscal.
Alí passou meia históO fiscal aborda a
ria de Galiza. Nomeou
Chao pedindo-lhe que
entre outras a intersindefina os obxectivos
dical , a UPG, a MNG,
políticos do Exército
as JUGA ... A luita in- .
Guerrilheiro. "Pero eidependentista acusaqui póde-se falar de
da de crime contra o
política" -retranca o
Estado Espanhol:
encausado. O juiz in"Tem como obxectivo
tervem para salyar a
a creac;om dum estasitua.gom: "Atengase
d o Ga/ego indepena falar dos feítos dedente e socialista".
1i cti yos". Toda esta
loucura adubiada por
Seguiu a esta análise
umha actuac;om espolí~ica a lista dos nomes dos encausaperpéntica da traductora que para nada
dos e encausadas cos seus corresponestava capacitada para desenvolver a tadentes "alias" , as ac9ons policiais em
refa encomendada.
Lleida e Portugal e a redada ·em Ferrol.
O fiscal volveu a morder com preguntas
· Toma a palavra a defensa aludindo a ilerelacionadas coa declaragom em comisagalidade das pravas presentadas polo
ria onde Manuel Chao se inculpava dos
fiscal: Numha intervengom que dura case
atentados contra o chaté de Manuel Fraga, a celulosa de Ponte-vedra...
dúas horas, recórda-se a Sá que já se
tem recurrido ao tribunal Constitucional e
este decidiu delegar na Sa para paliar as
-Protesto senhoria. O meu defendido
esta julgado e absolto desses feítos nesilegalidades a que houver lugar: registros
ilegais, ausencias de tertemunhas (a únita Audiencia. Essa declaragom firmou-se
baixo tortura -aclarou Doris.
ca que aparece e analfabeta), ,informes
policiais sem asinar ... Se conclue afir-lsso é mentira! -berrou perdendo os
mando que se bulneou nom só a legislac;om espanhola, se nom tamén a portupapeis o fiscal.
guesa e mesmo os acordes europeus sobre a matéria.
-Eu mesma actuei de letrada e esta sala pode verifica-lo.
A resposta do fiscal, nom por breve carece de osadia quando afirma, entre ou-Que presentem pravas senhoria! -intentras cousas, que ja os americanos ventou salvar o seu interrogatório o fiscal agahem realizando as causas destes jeito
rrando-se a umha soga que já estava rota.
porque na súa legislac;om aparece a figura da "boa fe do funcionário", e nom
-Pergunta denegada -resolveu o juíz.
se precisam máis
garantias. Ademais
A partir daquela, no
segundo o fiscal a - - - - - - - - - - - - - que quedou de vista o
policia judicial portu-·
fiscal desinflou-se coguesa, que realiza
ma um globo . Ao fim
junto a espanhola os
Chao punha a estoregistros em Portuquilha:
gal, tem umha ·1anga
experiencia sem pre-Por que se negou a
cisar para nada da firealizar a prava caligura do secretario
gráfica diante do juiz?
judical, que levante
acta nos registro-s
-Porque me atopava
junto coa presencia
atado a umha cadeira
das testemunhas.
durante toda a minha
Essa longa experiendeclaragom, como
cia déve-lhes vir da ·
bem sabe vostede
época da dictadura
senhor fiscal que se
salazarista onde acatopaba ali presente ..
tuabam coa PIDE e
nom se precisaba
O Presidente levantou
nada máis. Escoitana sessón até o dia sed o as palavras do
g u in te as onze da
fiscal vinheron-seme
manhá.

'O fiscal aborda a

Chao pedindo-lhe que
defina os obxectivos
políticos do Exército
Guerrilheiro. «Pero
eiqui pode-se falar de
política», retranca o
encausado".

'Aquilo estava máis
silenciosso que umha
misa de difuntos, pero
ainda assim botarom
fóra a uns
companheiros que
seica ranharom a cabe\;a".

1
Brilhava o sol na Prac;a da Castelhana,
pero nom quentava o suficiente. A manhá do 12 de Abril era fria e buscávamos
as raiolas que caiam nas esquinas da
Audiencia .esperando o momento de continuar a vista.
-Váian-se dar umha volta por aí que já
os avisaremos. Hai um juic;o a um vasco
. diante. Nom os quera ver na porta -dixonos o funcionário com úlcera matutina
(ou será assim de seu?) .
Pois o passeio com cafeses incluidos furou até a umha do meio -dia. Deu -nos
tempo de comprovar o mal que sente,
polo menos nas cafeterías da zona, a situac;om do Deportivo na Liga.
Algo tinha cambiado com respeto ao día
anterior : o traductor de portugués, que
ante nom se estreara nom era o mesmo.
A defensa solicita adiantar a declaragom
da nai e a irmá de Manuel Chao por nom
poder permanecer por máis tempo em
Madrid. Devem regresar a Holanda. O
fiscal opon-se aludindo que nom é o momento procesal adequado pero o juiz
acede.
O fiscal pregunta sobre o parentesco que
mantém coas pessoas encausadas . A
traductora confunde a testemunha e os
nervios fam o resto.
-Nom -contesta segura.
A traductora a petigom do juiz repite duas
veces máis a pregunta até que é o próprio
Presidente o que lhe-la fai em galega:

-É vostede a nai de algum dos encausados?
-Som, Manuel é o meu filho e ela (sinalando a Carme Viso) é a minha nora.
A actuagom da traductora é protestada
pala defensa que sinala que a testemunha nom entende o castelam.
Pero foi na declaragom de Alexandra
quando se chegou a umha situagom límite. Polo jeito de traducir veu -se ás claras
que se tratava dum espanhol-falante com
escasos conhecementos do portugués.
-Conhece vostede a Oliva Rodríguez
Valhadares? -pergunta o fiscal.
-Conhezo-a, estivemos juntas na cadeia.
-Coñécea de vista- "traduciu" o suposto intérprete.
-Tem vostede conhecimento duns documentos ao seu nome .. . -continuava o
fiscal.
-Nom sei nada desses documentos respostava Alexandra.
-Non quer talar nestes momentos - sacou da manga rimando o tradutor.
A protesta é geral.
-Eu entendo-lhe todo -intenta pór panos quentes o juíz. El, como todas as
pessoas galegas que estavamos ali entendíamos as polavras de Alexandra.
-Senhoria, pido que se me releve do
meu cargo, nom me sinto capacitado para desempenha-lo e ademáis sinto-me
presionado.
O Juíz consulta a direita, consulta a esquerda e anúncia que se suspende a
sessom até se atapar novo tradutor. Reanudará-se a vista o día 5 de maio. Polo
tanto CONTINUARÁ.+
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MEIOS DE COMUNICACIÓN

Dris Buisef
'A TV fai información para as
tripas e iso é prepararlle o
campo aos demagogos'

"Rematar ca monopólio da
información exixe a existéncia
de meios minoritários", sinala
Dris Buisef, un dos
responsábeis da publicación do
mensa! Catro semanas e Le
Monde diplomatique, editado en
• ARANTXA ESTÉVEZ

Nunha sociedade dominada
polas grandes empresas de
comunicación, que papel poden cumprir os meios de pouca difusión?
Estamos a camiñar cara o monopólio dos multimedia que copan todos os meios. l:sto é gravísimo. A dominación dunha
única empres<:! amortígua a voz
dos demais. E unha li.mitación
das posibilidades democráticas
que se compraba co que pasou
en ltália con Berlusconi . Utilizou
ao cento por cento os seus próp ri os meios de comunicación
nas eleicións. Alguén pode per7
guntarse, an que medida iso influe? Pero o caso é que influiu.
Invertir esta tendéncia é difícil.
Compre a intervención da sociedade civil e das pequenas publicació ns . Tamén teñen moita
responsabilidades os partidos
verdadeiramente democráticos .

Pero semella imposíbel que
un xornal como- Cuatro semanas poda sobreviver sen publicidade?

É difícil , hai que contar cun capital económico que fundamente
o proxecto. Pero é moi beneficioso para a independéncia da
revista. Do que se trata é de
buscar leitores.

Ademais da relación entre poder económico e meios de comunicación, hai outras relacións non tan claras co poder
político?
Cada medio apoia implícitamente unha tendéncia política. lsto

Barcelona. Este periódico que
viu a luz en Febreiro do pasado
ano surxiu da iniciativa de
vários xornalistas do Estado
español e latinoamericano ca
obxectivo comun de defender
as ideas· democráticas.

obsérvase nas eleicións, por
exemplo. A min pareceriame lícito se se fixese de forma honesta, explícita. O que se está a facer moitas veces cando se tala
de ind~pendéncia é enganar á
xente. E evidente que a relación
entre meios e poder político é
mo forte. Asi de simples se un
meio apoia a un partido que chega ao poder isa vai supor todo tipo de favoritismo para o meio.

A necesidade de explicar
As presións sobre o xornalista
como influen no seu traballo?
Eu non creo que haxa mellares
xornalistas nun mensal que nun
diário , o que acorre é que as
condicións de traballo son diferentes . Se un xornalista traballa
con tempo e independéncia pode oferecer unha interpretación
máis válida da realidade.

Os cámbios na Europa do
Leste, a violéncia en Ruanda,
os conflitos nos Balcáns ...
Como chega á xente todo isto
a través· dos meios?
O problema sobranceiro é que
non hai explicación sobre as
causas das notícias. Por exemplo, a xente escoita que hai guerra en lugoslávia pero non viu
en nengun meio que se lle explicasen os antecedentes, que se
falase da responsabilidade de
Ocidente. Están agachando algo, ou sexa, non din a verdade ,
deforman a realidade. Os meios
din que hai fame en Somália e
amasan as imaxes de -ne nos
morrendo. Pero non se lle di á
xente que a riqueza do _Norte é
pagada coa pobreza do Sul.

Nunca vin na TV un programa ·
que explicase cal é o sistema
finceiro das relacións Norte-Sul.
Pásanse por alto cen anos de
história, desde o colonialismo,
que o explican todo. Centralízanse os focos de atención da
xente en determinados lugares,
lonxe das suas casas. Hoxe toca Ruanda, como se non existise violéncia noutros lugares.

.É a TV, o meio que descontestualiza niáis os feitos, que adormece máis ao espectador?
Eu non estou en .c ontra da televisión por princípio , pero faise
un moi mal uso dela, poder íase
aproveitar doutro xeito . A manipulación dos feitos é moi forte
na televisión. As notícias dos
crimes manipúlanse para emocionar á xente. Na TV só fai
falta amasar á xente chorando ,
berrando , chamando ao linchamento. Non se paran a explicar
as posíbeis motivacións que
poden levar a unha persoa a
situac ións extremas . A cuestión é influir no corazón , na
irracionalidade. O perigo é que
calquer demagogo pode vir
mañá e convencernos de calquer cousa.

Pero os responsábeis dos
meios din que dan a xente o
que está pede?
lso é moi relativo·. Estáselle a
negar á xente a capacidade de
comprensión e iso é preparalas
para ser manipulada . A xente
non pode actuar sen .:;oñecer as
verdadeiras razóns das causas ,
sen ter explicacións. O que non
se_pode é responsabilizará xent~ por non actuar. •

P.OLÍTICAS NATALISTAS

TER PILLOS PARA ISTO
BEGOÑA CAAMAÑO

O país estase quedando sen xente. A Xun ta de Galiza decátase agora de que o noso
país ten uns dos índ ices de natalidade
máis baixos de Europa e de que a nasa
povoación é amáis vella de toda a UE.

e un total de 15.000 tripulantes de barcos
mercantes perderon o seu emprego entre
os anos 1987 e 1993. Mais para a Xunta
o "alarmante" é o alto índice de natalidade nas povoacións do litoral.

O principal problema é, segundo o estu do elaborado pala própria Xunta, a emigración , e a solución poñérmonos a todas a parir. Pero non se nos garante que
os nasos tillos non vaian formar parte
dunha nova xeración de emigrantes.

Os traballadores de Astano , Bazán ,
Santa Bárbara, GEA, barreras, Forgasa,
Tiwe-Stone e un longo etcétera están de
contínuo nas ruas reclamando o seu direito a traballar, e a conselleira fala de
Por outra parte, resulta un pouco amoral
reducir de catro a tres o número de tillos
que un governo faga chamamentos a
preciso para obter o
·
pral da natalidade
grau de família nu- - - - - - - - - - - . - - - cando a sua política
merosa.
está a favorecer a sanidade e a ensinanza
O envellecimento do
privadas en detrimen'Non se nos garante to das públicas. :ra1 e
país, e ainda máis o
risco de despovoacomo está funcionanque os nasos fillos
ción son motivos redo o Sergas na actuaais para nos precoulidade, non seria esnon vaian f armar pa)te traño
par fondamente, pero
que para parir
o problema non se
dunha nova xeración houbese listas de essoluci0na con ·esmopera de máis de nove
de emigrantes".
las ou gratificacións
meses.
por cada parto.
Non sei de que política natalista se pode
Dificilmente pode untalar cando a rede de
h a muller asumir a
gardarias públicas é
responsabilidade de

A conselleira da Família fala de axudas á
natalidade, pero non dí nada sobre a
subsisténcia.
A UE, o estado español e de xeito pasivo
a Xunta de Galiza condean ao naso agro
a improdutividade. Os gadeiros non poden munx ir as vacas e se o tan teñen
que pagar unha multa pola produción lei teira. Na Límia, os labregos vense case
abrigados a regalar as patacas se non
queren velas apodrecer. Pero a Dositeo
Rodríguez e a Manue l López Besteiro
lles surprende e preocupa que o rural galega estexa a ficar baleiro.

6.500 mariñeiros galegas están no paro,

parir se non ten garantido un posta de
traballo que lle permita criar ao seu tillo .
Cando fala de políticas natalístas, a
conselleira esquece, voluntária ou involuntariamente, que a finais do 93, no naso país habia 102.661 mulleres en paro.
Quizá para. moitas delas, esa circunstancia está a pór freo ao seu desexo de
ter un tillo.

altamente deficitária e os comedores
escolares praticamente inexistentes ,
cando non existen servizos auxiliares
mínimos como lavandarias públicas, ou
cando levar a un neno ao pediatra supón perder unha mañá ou máis no ambulatorio se no-n se dispón das 7.000
pesetas precisas para acudir a unha
consulta privada .
Talvez a política natalista que pretende a
Xunta non se basea tanto no recoñecimento da maternidade como unha contribución social , senón na recuperación e
potenciación do "instinto maternal" como
ideoloxia que converte ás mulleres nuns
seres que só acadan a sua dimesión plena e real cando son nais e que, por esta
culminación maternal, son quen de realizar calquer sacrificio, de renunciar a un
posta de traballo e de aceitar piares con dicións de vida.
Se é asi , agoiro o gracaso da política natalista da Xunta en base á miña confianza no sentido comun das mulleres. Quizá
eu tamén queira parir, pero para iso preciso de duas condicións . A primeira, non
est::i.r parada e a segunda que o meu tillo
non me abrigue a. pararme. ~
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Vivimos no mellar
dos mundos posíbeis
(Felipe González)

GLOBAL

O Parlamento
Español como
teatro
Na miña vida vira un debate do
Parlamento central , pero o outro
dia tentoume o demo e deume
por ver iso que
se chama deba-·
te de Estado da
Nación.

Os dous

A chegada á

... ,

presidéncia de
Mandela foi
celebrada en directo
por 42 xef es de
Estado, cinco mil
dignatários en
representación de ·
máis de cen paises e
máis de 150.000
cidadáns. Entre
todos eles
destacaron dous:
Fide·1Castro e laser
Arafat. O presidente
cubano foi o .máis
aplaudido, saudado
e vitoreado. Os
soldados cubanos
loitaran en Angola
contra os racistas
sulafricanos.
Mandela tratouno de
irmán. Nen un
oceano de
propagandafoiquen
de separalos.

O novo Ministro de
Agricultura -un que
repite seguido que·
só ten un piso e o
coche- foi
interrogado pola
prensa. "Que é que
máis lle preocupa do
campo?". "Pois
Andalucia., os
problemas que hai
en Extremadura,
sobre todo en
Badaxoz e na Rioja,·
-no Levante ... ". En
fin, citou case todas
as províncias, pero
non sen lembrou de
Galiza. Será que
pensa como os da
APU: Galiza nao é
l- Espanha-. . - --- ------.

Que risas pa- protagonistas
sei, todo aquilo
semellaba ser pasaban o
algo onde nada tempo
funciona ou onde se trata de tirándose os
facer algo para trapos suxos,
que todo siga
igual , lástima, sen se
porque proble- decataren de
mas hai de
abando , paro e que nen o
desmantelación demandante é
industrial están
á orde do dia e honrado, nen
os novas pos- o demandado
tos que prome- é menos
ten para a xuventude non corrupto.
aparecen por
nengures, quedando a causa
como estaba.
Claro que antes do debate xa ti-ñan acordado os dous di~ i xentes
dos partidos no poder e na oposición que ese tema é segredo
do Estado, por non dice.r que
_non .teñen capacidade par~ darlle uriha solución, esta si é a realidade.
Outro tema que daba noxo foi
como os dous protagonistas pasaban o tempo tirándose os trapos suxos , sen se decataren de
que nen o demandante é honrado, nen o demandado é menos
corrupto. Neste caso trátase do .
bando felipista e doutro lado,
claro, está o P.P. Mágoa que no
Estado español non teñamos a
sorte de ter un António de Piedra, para facer sentar no banco
dos acusados a esas señorias
de Luís Roldán e Mariano Rubio, e moitos outros que están
na sombra e tamén a maioria
dos parlamentários por seren
cómplices da ruina do país.

CARTELEIRAS PAPELERAS
XosÉ

Cm CAiimo

Tense comentado que se nos setenta foi peor, para os cines de
periferia; agora nos noventa con esa inclinación perniciosa de
tantísima xente 'que preferiu o microcine cutre· en lata dos vídeos p ara ver na casa, non hai forma de che irar cine europeo, nin
cine alternativo, e nin sequ era unha boa parte d as p elícul as
que se estrean nas grandes e medias capitais. Tense comenta·
do, non pai-ace ter remedio.
Así que as carteleiras son unha permanencia e correm ento (unha esp ecie de virado ó vermello da caducidade, como as estrelas) d e aquilo que máis aborrece mos os interesados no ci ne como un m.edio capaz de produ cir arte (ou simulacros paveros):
cine español, cine barato american o , conven cion al, de pésima
calidade. Por iso non é de estrañar que p ese a estar moi at ntos se n os escap e Azul (rapidamente virado ó verm ll o) , qu e
Roj o nin chegue á carteleira e que exa n Bla nco o nd r parem.os nese directo r polaco de n ome foi·mado por u nba vocal e
aproximadamente d ezaseis conson antes. Debo admitir que o
arco arg umental de Blanco: beleza an ogancia cru eklade el bil idade astucia p oder vinganza , no n deixo u de me agradar.
Pero eu tiña previsto fa lar doutra carteleira , na que tamén os títul os, protagonistas e argumentos e rep iten e clesprazan sen
demasiadas variante : Cohecho impropio, Riva Fontán, r po ició n. Dos sueldos (versió n de Apartamento) con Juán Femández, Caso Cohe1pu, (b<:n acollida pola crítica) con Tomás 'otari o e Cacharro Pard o, Cruz Roja (estrea nas mellares salas) con
Carme Mestre presentada p ola Felipe González Factoría. •
-Com · efei.to, achamos apropri-ado o lema que até hoje, ao
contrário dq que muitos pensam ; existe tJmha política linguística clara, conduzente a ri-tualizagom dos usos para o galega , como passo prévio-;· mais
ou menos longo no tempo , á
consumagom do"-processo ·glotofágico.

-Facé a vontade desnormlizadora do Governo autonómico ,
só a capacicjade dos sectores
-conscientizados da necessidade
de recuperagom do galega em
todos os ámbitos poderá provocar umha reorientagom do processo em favor do nosso idioma
nacional que; contudo, nom poderá ser definitivamente restatJ-

GONZALO

-Aliás, queremos denunciar o
contraste entre a nula vontade
normalizadora e o grande interesse que o poder autonómico
pom na discriminagom de quem
nom acata as normas por ele
impostas , quer dizer, a maior
parte dos que neste país talamos e escrevemos em galega . Ct./mpre
mascarar
Cumpre des
os auténticos
desmascarar os inimigos do
idioma de que
autenticas talara
o resinimigosdo ponsável de
política linidioma, de que guística
, que
falara o nom som ou que ele e
responsável de tros
o governo que
política o sustenta.
-Também é
preci so reflectirmos sobre a
fa Isa d ic oto mia qu e qu ere m qu e assum am os ent re
no rma lizagom
e normati vizagom . Esta nom é
senom um ha parte do process o
normalizador sujeita as mesmas
contradi gons que enfrenlam dialecticamente os interesses de
quem defende a língua dom inante e a dominada. Os defen sores do galega deveríamos ultrapassar as nossas própr ias
contrad igons e trabalhar po lo
galega também na reiv i nd icagom da sua escrita trad icional
e de futuro , como parte do processo normalizador.
Oxalá com o esforgo de todos e
todas devolvamos a nossa língua
o lugar que lhe corresponde na
sociedade que lhe deu a vida.•

BONAVAL
(MOVThIE ºTO DEFES

O

LINGC )

Dous de cada
tres
Deus de cada tres nenos da Galiza teñen como língua nai o galega. Dous de cada tres nenas
da Galiza teñen nai, pai e avós,
no canto de "madre" "padre" e
"abuelos". Dous de cada tres nenas da Galiza son alleados pola
imposición do castellano na TV e
na escala. Dous de cada tres nenos da galiza van atoutiñando
palas escalas desde o Prescolar,
traducindo de contado, mal que
ben, ao castellano , unha fala que
non é a dos seus esquemas
mentais. E iste téñeno que facer
sen que ninguén llo adeprenda,
maiormente baixo a aldraxe de
mestres que os avergoñan diante dos máis. (Sei de casos vergoñentos hoxe en Ferro!). Dous de
cada tres nenos da Galiza teñen
vedado ler, estudar, cavilar, es-

XOSÉ DOMINGUEZ
(ALLSCHWIL-SUJZA}

Certo que existe
umha políticalingüística
A Assembleia Reintegracionista
BONAVAL quer-fazer pública a
sua adessom a movilizagom
convocada para o dia 15 de
Maio por umha outra política linguística:

Telf. (981) 66 62 28
Fax (981 ) 66 17 75
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Radio Pe n e
Casa do Conce llo
15500 Pen e (A Coruña)
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linguística, que
nom som outros
que ele eo
governo

ÁSSEMBLEIA REINTEGRACIONISTA

Non me quera estender máis, e
para remate esperarei deica o
próximo debate só por ver se
cambiou algo e asi non me dá a
risa.+

Centro cultural "Electo Carballo"
15174 O Portazgo
CULLEREDO (A Coruña)

rado enquanto noril houver _um
poder galego para guiar e planificar ao seu favor.
·

Tlf. (98 1) 34 25 15 - 34 25 8 1
34 24 11 - 34 30 56
Telefax (981) 34 27 51
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creber e mesmo sentir nace-la
herba na sua lingua "cooficial".
Dous de cada tres nenas da Galiza, avergoñados e acortellados,
enxergan ben cedo que lingua é,
de certo, a "oficial". Senten na
sua diglósia que é esa estrúcia
de bilingºuismo e viran, mal que
lles pese, en
castellanos seródios e segunde iros .
Dous de cada Pódense dar ao
tres nenes da prelo falsias
Galiza son est r an x e iros na tamañas coma
sua própria te- as vertidas no
rra, maioria
marxinada e libro 'La
silandeira, es- normalización
quecida dos
Poderes Públi- lingüística, una
cos, dos meios anormalidad
de comunicación e da Cul- democrática' de
tura Sagra.
Manuel Jardón
Outramente ,
pódense dar
ao prelo falsias tamañas coma
as vertidas no libro "La normalización lingü ística, una anormalidad democrática" de Manuel Jardón. Agora seica aqui non e talaba galega nen no século XVI.
Non sei de onde deme sairon
entón estes dous nenas de cada
tres que moitos non queren ver.
Menos mal que polo de agora
ainda os distingo, malpocados !,
parufos desleigados, sursuncorda de meseteiros aquelarres.
Chíscolle o olio a Castelao e a
Fole e, sen máis requilórios , deixo que sexa Risco quen lles resposte: "Se o teu pensar se detén
na cocha das causas, non digas
tampouco : Galiza é ben pequena: es ti que endexamais poderás concebir nada grande". +
IOI..ANDA TEIXEIRO REY

SEN..VIVIR EN MIN
NANINA SANTOS

Son unha muller feliz cada vez que constato como a afirmación
masculina (do seu sexo e do seu xénero) faise extensiva ao xenérico humano por arte do seu poder, do costume, das leis, das
inércias, do refugo de todo cámbio ou movimento ou suprimiren toda diversidade ou cualquer diferéncia. Así , a Escola Galega da Administración Pública, por exemplo, diríxese ao funcionariado da administración local sempre en puro masculino: Señor secretário. Señor interventor, señor, señor e señor, esquecendo totalmente: Primeiro, a posibilidade de que existan secretárias, interventoras, etc. Segundo , o feíto real de ex istiren
señoras funcionári as.
Sigo sendo feliz cando algunha consellaria (ou editorial , filmoteca, empresa publicitária, clube cultural, partido político .. .), remesa envíos diversos á Asociación Galega da Mullere comezan
ple toricamente asi: Estimado amigO . Son feliz, digo , porque en
demasía as mulleres seguimos sen existir, e ncontrándome eu
nese estraño dil ema de existir non existindo.
Comezo a compre nde r e nig mas escritos hai be n tempo por
anta Teresa.•
ca do galega na sua área natural
que lhe corresponde por história,
tradic;:om e geografia, a galegoportuguesa. Já vai senda hora de
que os escritores caiam da
burra e se decatem de que Já vai sendo
por razons de
estratégia na- hora de que os
cionalista , de escritores caiam
coeréncia
científica, cul- da burra.
tural e até
económica , o
nosso idioma
nom tem mais soluc;:om do que
essa para sobreviver.

(FERROL)
Felicidades Suso, eu já pensava
que os intelectuais deste país
nom chegavam
qualificac,;:om
de borderlines nom só por nom
terem mais luzes mas por serem
até agressivos com a reintegrac;:om .+

a

Felicidades
Felicidades a Suso de Toro palas
explendidas manifestac,;:ons feitas
num meio de informac,;:om escrito
em galega no que se manifesta
afavor da reintegrac,;:om linguísti-
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Bebeto
e o espanhol
Primeiro foi na campanha publicitária contra as drogas. Bebeto
era obrigado a recomendar-nos
"pasar de las drogas" em espanhol. Meses antes, Cruiff figera
um anúncio similar sobre o tabaco para a generalitat em catalám.
A gravidade do caso do Bebeto
era acrescentada por pertencer a
nossa comunidade linguística, e
assim foi denunciado por diversos colectivos normalizadores.
O passado domingo dia i de
Maio, Bebeto foi convidado a
comentar um encentro entre a
selecc;:om brasileira de Pelé e a
italiana. De novo, falou (como
pudo) o espanhol. Em nengum
dos casos deve ser em absoluto
culpabilizado o avanc,;:ado do
Desportivo. Devemos dar-nos
conta de que se trata de umha
política planificada por parte dos

ALDEA

responsáveis da televisom galega(?). Outras vezes, "traduzem"
declarac;:ons de portugueses, ou
vam a Portugal GOm o espanhol
como bandeira, e sempre, sempre, tratam de manter por qualquer meio as barreiras na comunicac;:om entre os países galegófonos do mundo e a Galiza,
mai na língua
'Traduzem' de todos eles.

declara~ons de

Sabem que se
rompemos a
dependencia
do espanhol e
nos ab.rimos
ao naso mundo linguístico
devemos observar a mao
dura do aficialismo autonómico
e universitario com os disidentes
do eñe ... Por algo há de ser.+

po·rtugueses, ou
vam aPortugal
como espanhol
como bandeira.

Palabras dun
constructor: "A min
os que me dan pena
son os socialistas.
Fan o mesmo que os
outros e son os
únicos que quedan
mal. Porque mira
que as
Deputacións ... e o
Cuiña, sonche de
agarrate".

.ANGELO TEIXEmo BRANHAS
( C OM11 0STELA)

Os veciños de

Perplexidade
Vexo que nos últimos números
aparecen con asiduidade cartas
na Aldea Global onde se usa a
normativa portuguesa -ata aquí,
para min , sen peros-. A miña
perplexidade xorde cando nalgunhas se afirma que están redactadas en galego reintegrado.
Asi que veou e consulto o "Prontuário Ortográfico Galega" editado pala AGAL, e tiro deste os
seguintes textos:
"O ti! é um sinal gráfico que se
utiliza sobre o "a" e sobre o "o"
nas variantes portuguesa e brasileira do noso idioma, mas nom
na galega".
Recomendo a estes "reintegracionistas" que lean o "Quadro de
correspondencia entre o luso-brasileiro e o galega no uso do til".
"O dígrafo mh só se utiliza nas palavras: umha(s), algumha(s), nengumha(s). Este dígrafo nom se utiliza nas variantes portuguesa e
brasileira, onde as formas som:
uma(s), alguma(s) , nenguma(s)''.

Sabadelle,en
Chantada,
paralizaron o pasado
Sábado as obras
que un veciño
estaba a realizar en
terreo público.
Che·gou a Garda
Civi 1e cito u a todos
os presentes para o
Luns no xulgado. Ao
tal dia acudiron e a
xuiza perguntou:
"Pero que fan aqui?
Quen os mandou
vir?". A fórmula é
vella. Un truco
franquista da
Benemérita para
amedoñar á xente.
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Xesús Costas,
concelleiro en Vigo
por Unidade .-Galega,
xogoulle unha .má
pasada aos demais
membros do
governo na
corporación. la ser
votada unha moción
de a:poio á
movilización
convocada pala
Mesa de
• Normalización
Linguística. PSOE a
favor, BNG a favor e
UG a favor. Estaba
gañada. Magariños
auséntase. Ainda se
gañaria co voto de
calidade do alcalde.
Costas tamén sae e
queda nunha sá
contígua, escoitando
polos altofalantes. A
moción fica
derrotada. Unidade
Galega era a
primeira
organización
asinante da
convocatória de
mobilización e Ana
Gandón, ·do mesmo
partido, r~sponsabel
da campaña de
normalización ·
linguístlca que estes
dias está a acometer
o Concello de Vigo.
Costas, xénio e
figura, até a
sepultura.•

"em galega a forma vem é do
verbo ver, a luso-brasileira é
veem. A forma vem é do verbo
vir em luso-brasileiro, a galega é

Lms

DE LA CALLE CARBALLAL

(.ALCOBE lf)A-MAnHm)

venhem".

XoAN PIÑEIRO

_ "Em galega nom se empregam
os pronomes mesoclíticos e em
luso-brasileiro padrom si".
Exemplos:
Gal: fará-lo, faríamo-lo . Port:
fá-lo-ás, fá-loíamos.

Unha cousa é o
portugués e
outra, ainda .
quemoi
próxima, éo
galega
reintegrado . •

E á parte dest as regras e
outras máis,
están toda esa
chea de · palabras que o libro recolle como de ortograf i a diferente
(gal/port): fás/fazes, tés/te ns,
vés/vens, véu/veio, cámbio/cambio, fórom/forma, polem /pólen,
palhasso/palha90, osso/urso,
mussulmano/mu9ulmano, ártico/árctico,
traer/trazer,
páxaro/pássaro, 9apato/sapato;
pexego/pessego, etc ...
Amais pódese facer outra lista
coas palabras galegas que non
recollen os dicionários portugueses: enxebre, nene, xastre, xílgaro, alouminhar, baldeirar, balaca, bretema, lóstrego, alustro,
meiga (como bruxa), parrulo,
agarimar, etc ...
Con todo o exposto espero que

Igual que os franceses, en caso de delito, sempre din que hai
que "cherchez la femme ", unha das máis vellas tradicións peninsulares asegura que, postos a cortar cabezas, hai un princípio que di que o responsáble sempre está criando malvas.
No estado onde o Tenorio pro.clamaba aquilo de que ' responda
el Cielo y no yo'', botarlle a culpa ao mo1to é algo máis que unha
tradición secular é froito dunha lóxica eterna que xa quixeran
para si Aristóteles ou Kant. Os mortos abondan e nunca replican
cando out.ros respostan por eles. Así á pergunta de quen lle pagou a Filesa no BBV, a contestación non pode ser outra que o falecido banqueiro Pedro de Toledo. Así á cuestión de quen ten a
culpa no casu Roldán, a resposta só pode vir dada polo nome de
Sáinz de Varanda, o alcalde zaragozano, naturalmente difunto,
que meteu na lista de concelleiros ao futuro calvo do tlincomio.
Se continuamos esa lóxica implacábel , o responsábel de Felipe
González seria Willy Brandt, que o escolleu en marcos; ou o de
Fraga, Franco, que se fixou nel. E asi até iso que chaman noite
dos tempos.
Claro que , se algun dia non houber mortos , pagaría a pena
agardar a que ·a lgun responsábel fose difunto? Acaso non seria
máis civilizada a lóxica francesa de "cherchez la femme" en lugar do falecido?
.Ainda que tampouco hai que esquecer que, post.os a facer que
paguen os responsábeis, Franza tamén é o país de Robespierre. •

ninguén tente facernos comungar
con rodas de muíño: unha causa
é o portugués e outra, ainda que

moi próxima, é o galega reintegrado, alomenos mentras a AGAL
non modifique a sua normativa.

Non ternos
prensa en galego
O conxunto de persoas que asinamos esta carta queremos manifestar a ledícia que nos causou o feito de que na facultade
de C.C. Económicas de A Coruña se puxese ao servizo do alunado unha hemeroteca . Neste
centro convivimos alunes de
Económicas e Socioloxia.
Para ser un centro dunha universidade galega, onde o idioma
oficial é o próprio de Galiza ,
chámanos á atención o feito de
que non haxa nengunha prensa
escrita en galega , como por
exemplo o diário. O Correo Galega e o periódico semanal A
Nasa Terra , si ternos o Cincos
Días por duplicado, ainda que
poucos leitores o reclaman , o
ABC, El País ...
Parécenos ben o ,que hai, pero
parécenos discrim inatório que
non haxa prensa en idioma galega.•
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No Diadas
Letras Castellanas
Doma e castración do reino de
Castel a
... E Xoana a "Beltranexa" converteuse en raiña apoiad._
a basica:
ment,e pala nobreza galega. Pe ~
dro Alvarez de Soutomaior con- vértesé deste xeito en rei consor. te unha nova época se abre na
história de·Castela e de Galiza. A
nova raiña influída ·polo seu consel leiro e amante trarisladou a
Corte a Compostela.

e

Os nobres castellanos foron castigados polo seu apoio a Isabel a
"Usurpadora". Con tal motivo enviouse .o rnarchal Pedro Pardo de
Cela para que executase sen miramento a "Doma e castración do
reino de Castela".
Foron mandados dous maxistrados para axustizar os nobres castellanos máis comprometidos coa
usurpadora. En 1480 criouse a
"Audiencia de Castela" para encomendarlle a pacificación desas terras. Para isto tamén enviaron
xuíces galegas.

••••••••••••••

, . RESPONSÁBEIS-

Sen máis pela presente, rece ban un cordial saúdo. •

Non menos importante foi o labor
da lgrexa galega, que submeteu á
de Castela impóndolle desde o al tar o idima galega, a cultura gale-

ga e tamén os costumes galegas.
Posteriormente tamén se pediu a
Roma que fosen substituídos todos os prelados que non fosen naturais da Galiza. Foron proibidas
nas igrexas as esmolas aos pobres que pedisen en castellano , o
que supuxo un grande benefício
para as diócesis de Castela. A unha petición dun abade dun mosteiro castellano para consagrar doce
monxes díselle que o reparto equitativo é o seguinte: nove de Galiza, un de Castela a vella, outro de
Castela a nova e outro da Rioxa.
Non abonda con que Castela estivese rexida e governada por galegas, e que os castellanos non tivesen. representación nas Cortes,
pretendíase ademais impar prelados que perseguisen o idioma
castellano.
lsto produciu unha degradación
da cultura castellana. Nos séculas
posteriores o castellano foi . usado
polas xentes na fala oral, pero
non existe testemuño escrito até
entrado o século XIX.

11
A ditadura
Nos anos posteriores á Guerra Civil o castellano recebe unha dura
represión, son repartidas octavillas co seguinte texto: "Fale ben;
sexa patriota non sexa bárbaro. E
de cumprido cabaleiro , que vostede fale o noso idioma oficial ou

sexa o galego. É ser patriota. Viva
Galiza, e a disciplina, e o naso
idioma rosaliano! Arriba Galiza!".

Nestes anos tamén comeza a escolarización masiva en galega , os
nenas senten nas escalas a vergonza de talar unha língua diferente á dos seus mestres e ás veces son castigados por non talar
ben. Asi o idioma castellano pasou a ser unha língua marxinal só
usada palas clases sociais máis
desfavorecidas que non tiveron
ocasión de estudar ou labregos
que vivian en pequenas aldeas in comunicadas. lsto fai que se crie
unha conciéncia de culpa entre os
castellano-talantes xa que social mente supón recoñecer un status
máis baixo.
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O nacionalismo castellano hoxe
Na actual Constitución Galega recoñécese o direito das rexións
históricas de Galiza a ter un Estatuto de Autonomia e recoñécese
tamén o castellano como língua
cooficial en Castela. Esta Constitución resolve de xeito exemplar o
problema da marxinación secu lar
de Castela senda un exemplo de
concórdia para moitos países con
similares problemas. Tamén se lle
recoñece a Castela o direito a ter
unha R.T.V. própria que emita no
seu idioma. Todo isto vese reforzado coa Lei de Normalización
Lingüística.

Apesar disto, ainda existen gru púsculos radicais que non queren
recuperar o castellano senón im pelo nas escalas e organismos oficiais, sen respeitar os moitos gale ga-talantes que viven en Castela.
Non se dan canta da riqueza que
supón a diversidade idiomática e
que co naso fermoso idioma rosaliano pódense entender con todos
os países da América Galaica onde foi levado polos nasos conquistadores . Falan de nacionalismos
estéreis sen daren canta a onde
conducen sempre estas condutas.
Parece incríbel que nos tempos
que corren , cando toda a Europa
camiña á eliminación das frontei ras, haxa quen se poña a reivindi car pátrias tan pequenas. Claro ,
que eles no seu radicalismo tamén rexeitan Europa. Din que foron marxinados na negociacións,
cando todo o mundo sabe que isto
non é así , senon que Castela é
tan pobre, que ten pouco que
aportar á Comunidade. lso non é
culpa máis que da sua mentalidade de perdedores. Nós estámos11 es constantemente enviando
subvencións. E a Europa que tanto rexeitan traspásalles vários miles de millóns cando eles apenas
aportan nada. Estes nacionalismos poden a longo prazo minar a
unidade nacional de Galiza e como non os freemos a tempo irnos
ter que sacar os tanques ás ruas
para defender a Constitución .•
ANA MOSQUERA

(VTGO)
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Luís Seoane foi pintor, artista, debuxante, quedar a outra verdade que atravesa coma
xornalista, dramaturgo, animador cultural e a un lóstrego a sua biografia e a dos seus
el se adica este ano a celebración das compañeiros, homes e mulleres, de
Letras Galegas. En segundo plano poderia xeneración: foi un emigrante e un exiliado.

Seoane,
o exílio e as
Letras Gal e gas
En Oleiros érguese por
subscrición popular a sua
única escultura
•X.C.
Cando o vindeiro 17 de Maio, no
Parque a el adicado en Santa Cruz
(Lián -Oleiro ), e levante o lenzo
que cobre a escultura, unha parte da
no a memória como pavo reconciliarase con Luís Seoane . O monumento adicado aos emigrantes e
exiliado , concebido por el pero
nunca realizado fíxo e realidade financiado ponuscripción popular e
materializado polo e cultor Franci ca E cudero. E te é quizai o
acto mái relevante no plano imbólico dos que se han celebrar arredor da data das no as letras.
O acto de difu ión da figura e a
obra de Seoane ceñen de ta volta
unha inequívoca leitura reivindicativa. Se o ano pa ado Blanco
Amor aiu trunfante de a política
tan cara a algun ectore culturai
de inmobilizar no pa ado á grande figura que p tan na no a conciéncia lembrándono que orno
na ión , Luí e aneé inatacábel a
ca lquer ácido.
A Fotobiografia editada por Xerais,
baixo dirección de Xo ·é Cid Cabido; a aportación de Alon o Montero na mesma editorial ca eu "A
palabras do exílio"; o vídeo pedagóxico reali zado pala A ociación
Socio-Pedagóxica; o e pecial que A
Nosa Terra ven de editar, con máis
de vinte colaboracións, co título
Compromiso e paix6n criadora; a
expo ición coordenada por Xosé
Lois Axeitos e patrocinada pola
Depuración de A Coruña, Luís Seoane e o libro galego na Arxentina;
o traballo de Helena González en
Galaxia son algunhas das aportacións postas en marcha no plano
editorial. Pero sobretodo é a edición das própias obras de Seoane as
que nos situan a forza deste autor.
Isaac Diaz Pardo ven de financiar
en Ediciós do Castro a reedición
da revista Galicia Emigrante, asi
como a publicación dunha segunda edición dos traballos para a rádio en Buenos Aires , alguns dos
cales xa coñeciamos nas Comunicacións mesturadas que volven
ser distribuidas por Galáxia. Edicións A Nasa Terra edüou os seus
Textos sobre arte galega e
deseño, saindo a sua poesía ben

facsimilarmente (O fardel do eisiLiado. Universidade de Santiago)
ou en edicións críticas de Xerais.
Me mo a posta en cena dunha
obra do seu íntimo amigo Rafael
Die te, A Fiestra Valdeira, por
parte do CDG é unha homenaxe a
Seoane e ao exílio.

Homenaxe escolar
A supresión do carácter leitivo do
Dia das Letras Galegas que este
ano ademais non é laborábel, tenlle restado protagonismo ao labor
nos centros de ensino nos que a
celebración foi sempre especialmente importante. Como exemplo
de ta actividad e o pasado dia l O
de Maio, a Equipas de Normalización Lingüística da bisbarra da
Coruña concentrar on no Cimitério de San Amaro a cincocento
escolare , que e coitaron, ao pé da
sua tamba , unhas palabras de Manuel Murguia en defen a do galego, para dirixir e de poi ao lugar
onde repou a Luí Seoane. Ali
dou estudantes fixeron unha introdución á figura do homenaxeado e leron o seu poema "Oración
do artista que volta". Entre os presentes atopábase a viuva de Luís
Seoane, Maruxa Femández, e familiare de Rafael Die te e Fermin Femández Arme to.
A Real Académia fará o mesmo
dia 17 os seus actos comemorativos cunha oferenda floral e un acto académico no que intervirán Paco del Riego, Marino Dónega,
Alonso Montero e Garcia Sabell. +

VOLVEN OS DO
. XAN

Luís Seoane salvou a vida na Coruña porque a
sua nai determinouse en non deixalo sair da casa e dirixirse ao Govemo Civil, que horas despois era bombardeado. Mataron despois ao governador civil, Pérez Carballo, e a moitos dos
que acudiron ali en defensa da legalidade democrática republicana. A sua nai plantouse
diante da porte da casa e díxolle:: "terás que
pasar por riba de min".
Luis marchou para Montrove, onde veraneaba o
seu futuro cuñado, Emílio. Maruxa lembra
aqueles días nunha conversa con Xosé Cid Cabido, "cando unha noite en Montrove, el dur-
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mia nunha habitación un pouco alta, sinte un
ruido e unhas voces (daba a unha corredoira a
casa). Levántase a mirar que pasaba e nese momento oe uns tiros, unha lanterna alumeando as
fiestras, a ver se habia xente. Era un paseado
que o mataron ali diante, sacárono dun coche,
matárono e deixárono ali tirado e marchan. Entón, pola mañá, Luis baixa a ver que pasarta e di
que estaba o morto asi coas uñas como cravadas
no tronco dunha árbore. Iso impresionouno
moito e foi cando decidiu marchar". Pasou 27
anos exiliado antes de volver pisar terra galega.
Seoane marchou, como Castelao, Otero Espa-

sandin, Luis Tobio, Suárez Picallo, Arturo Cuadrado, Rafael Dieste e unha lista interminábel
das mellaras persoas que naquela altura, e co
instrumento do Estatuto recén aprobado, estaban·a mudar a face do país. Bóveda morreu fu silado na Caeira e coma el centos e milleiros de
galegas e galegas. Usn puideron fuxir a América, como Alonso Ríos ou Somoza, outros resistiron nos montes durante décadas. A todos eles
atendeu a obra de Luís Seoane e de todos se
lembrou, sentíndose responsábel de que aquel
sangue derramado polos militares insurrectos
froitificase en semente. De todo isto tamén nos
lembramos este 17 de Maio. +

24

ANOSA TERRA
Nº 621 -12 DE MAIO DE 1994

DIAS

Exposición sobre a
presenza xudea na Galiza
A mostra está aberta no Pazo de Bendaña en Santiago
• ANSELMO LÓPEZ CARREIRA

• Prémio Martín
Códaxpara
Dario Xohán
Cabana
Co libro Canta de cerca a marte,
Dario Xohán Cabana gañou o II
Prémio de Poesia Martín Códax,
convocado palas Bodegas
Vilariño de Cambados e que canta
co patrocínio do Concello de
Vigo, a editorial Galaxia e a
Conselleria de Cultura. As obras
finalistas foron Momentun de
Arturo Casas e Abecedariio da
desolación de Miro Vi11ar.
O xurado estivo presidido por
Paco del Riego con Xosé M.
Salgado, Xosé Anxo Fernández
Roca, Xosé Manuel Vélez Latorre
e Manuel Rivas Fernández. A
entrega ten lugar nun acto no Pazo
de Castrelos, odia 13, cunha catadegustación da colleita 1993 das
Bodegas de Vilariño e un concerto
de música antiga. +

•Fallados o
González Garcés
e o Ánxel Fole
O escritor e ensaista vigués Román
Raña Lama gañou o Prémio Anxel
Fo le, que este ano demandaba nas
uas bases estudos adicados á obra
de Aquilino Iglésia Alvariño. Raña
venceu e levou o millón de pesetas
do galardón mercé ao traballo A
vixíiia no Gólgota infinito, un

Miguel González Garcés con Luis Seoane en 1963.

traballo que entra na análise do
poemário Lanza de Soedá.
Pola sua banda a Deputación de A
Coruña decidiu entregar a Paulina
V ázquez e a Xesus Pisón os
prémios anuais de poesia e teatro,
que a entdidade convoca na
rnemória de Miguel González
Garcés. Paulina Vázquez foi
escollido entre 74 obras
apresentadas e Xesus Pisón é a
segunda vez que é premiado co
González Garcés de teatro . +

•Exposición das
Reais Fábricas de
Sarga delos
No Museu do Pobo Galega
abriuse unha exposición con máis
de cen pezas documentaise de
arqueoloxia industrial das
producións das Reais Fábricas de
Sargadelos para o exécito e a
armada. Aportaron materiais unha
chea de museus militares e civís,
entre eles o Museu Naval de
Ferrol, o Museu de Lugo e o
Museu de Pontevedra.
A mostra reivindica no fondo un
proceso de industrialización
autocent:rada que abandeirou
António Raymundo Ibáñez a finais
do XVIII e cuxo espírito tivo
continuidade na restauración neste

século das fábricas de Sargadelos
polo tandem fonnado por Isaac
Diaz Pardo:e Luís Seoane. +

•O CDG, ValleInclán e Seoane
O director do Centro Dramático
Galego, Manuel Guede Oliva,
volveu lembrar a imposibilidade
de representar en galega a ValleInclán "porque a família proíbeo
taxativamente". Segundo a
imposición familiar, que impediu
que o CDG se inaugurara en 1984
cunha versión galega de Divinas
Palabras, en "território español
non se admiten versións que non
sexan en castel1ano", pechándose
en banda a calquer tipo de
negociación. Guede tiña intención
de celebrar os dez anos
representando unha obra do
escritor de Vilanova de Arousa.
Nestes días o CDG mantén en xira
a obra de Rafael Dieste Afiestra
valdeira. Dieste, compañeiro de
xeneración de Luís Seoane, cobre
o cupo comprometido
asiduamente polo CDG de
representar cada tempada unha
obra clásica do teatro galega. Na
apresentación de "Luís Seoane: as
palabras do exílio", Xesus Alonso
Montero reivindicou que o CDG
leve ao escenário a peza A
soldadeira do autor coruñés.+

Permanece aberta durante o presente mes de maio no Pazo de
Bendaña de Santiago (Praza do
Toural) unha exposición sobre a
comunidade xudfa peninsular.

A outra parte da exposición (diferenciada nunha sala distinta) é o
oportuno resultado da iniciativa
municipal (Concellería de Educación) de aproveitar a anterior vi ita
para adxuntar unha ampla monografía obre a "Galicia xudía", para
o que se contou co apoio científico
de Miguel A. Seixas (asesoramento) e Carlos Barros (texto ).

Son en realidade <lúas: unha ("Raíces judías en España") patrocinada
pola compañía aérea Iberia , que
Os medio on aquí mái variacon carácter itinerante vi itou xa
do , poi atopamo a ba e docuvarias cidade do e tacto. Fenno o
mentai
percorrido
(texto oufotográfico
rensán do
por
ese
éculo XV)
nostálxico
e arqueolómundo de
xica ( lauinagogas ,
da sepu lsosegada
crais, rúa
casas de remedievai
cadadore e
de Allariz,
homes de
A Coruña,
negocio s
Ribadamedievai s,
via ... ), un
barrio recomp l eto
c o 11 id os
panorama
con rúas
da bibl iotortuo sas e
grafía refeprazas perente ó uquen as
deu galeconstantes
ga (inc luiportas ur do o crobanas que
ni ta franfalan da cocé do éhesión inculo XIV
terna da
Casa da Inquisición en Ribadavia.
Frois art),
xudería e
e o pouco que no re ta da úa
da súa individualización frente á
propia cultura (fac ímil da magnímaioría cristiá. Libro , documenfica Biblia Kennicot. editada n'A
tos, xoias e traxes deixan ver algo
Coruña no s. XV).
<leste estimable componente da
cultura europea.
Pero ademai upéra e o límite de
1492 para lembramo a acción da
Todo nos permite agora reflexioInquisición contra o conver o e
nar acerca do sinsentido da intoletamén -en contrapartida da perda
rancia e a represión.
irreparable- o e forzo actuai
(Fe ta da 1 toria de Ribadavia) por
recuperar certa pegada que forman parte dun acervo común.
Apreciamo , en embargo, unha
concesión exce iva a e a e pecie
de mala conciencia (fomentada
por B. Fernández Alon o a princi pios de éc ulo e logo inxenuamen te creída por X. R. Onega) tenden te a ver moito xudeu por toda ·
parte : mil quiñento na Ribadavia
do XIV, sobre a metade da poboación de Ourense, a opinión popular de que todo· o habitante de
Vilanova do Infante o on, e outras polo estilo. Neste a pecto non
se nos deixa clara a fronteira entre
o real e o mítico, cando sabemos
ben que a presencia hebrea en Galicia foi moi modesta a localizada:
en ningún lugar se pode falar realmente de "barrio xudeu", senon ó
dalgunha rúa onde residían, xuntamente con cristiáns; a famosa "sinagoga" de Ribadvia non era tal
(ou polo menos non tal como hoxe
a vemos e se nos expón); en Compostela non debeu haber comunidade e certa toponimia urbana nada ten que ver con eles, etc.
Fóra disto a exposición constitúe
un bó motivo para visitas indiv iduais e colectivas a Santiago e
precisamente está pensada para
acoller a grupos de escolares. O
marco é idoneo, ambiéntase con
música e diapositivas, e complétase coa edición de senllos Catálogos (o da parte galega cunha acertada concepción histórica) que
ilustran unha forma ben rendible
de empregar diñeiros públicos.+
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Leituras
determinado xeito".

Incursión
crítica ao
capitalismo
A/alacia do
economicismo, de
Carlos Mella
Dias pasados dicia o P. Silva, fundador de Ben Posta: "chorei na
caída do muro de Berlín". As bágoas do P. Silva son merecentes
de atención. Cando o muro de
Berlín ca iu , revelouse a "falácia
do i tema oviético", previamente desarticulado e vencido no seu
proxecto orixinal do home novo e
dunha ociedade nova.
A vitória do i tema económi co
mundial obre o proxecto soviético quer agachar as fendas e a podrémia que atenazan ao vencedor:
un capitali mo perver o. C. Mella
na "Falacia do economicismo" entra sen medo no miolo desa perver idade.

Sete capítulo e un breve epílogo
onlle uficientes a Mella para
guiar ao leitores na urdime do
economi mo capitalista. Inícia tal
preten ión cunha ollada ao pasado: a depredación orixinária e a
dominación de grupos e de sexo
on a antesala da ucesiva perveridade do " i tema económico
[que], coas sua relacións de dependéncia, os seus circuítos financeiro , a sua alianza comerciai , a ua invi íbel forza política,
foi tecendo unha tupida rede de
araña de e cala planetária, na que
e viran involucrado os paíse
meno podero o ainda o mái
pobre e anónimo , cegando ao
ma 1mo a ua po ibilidade de
de envolvimento alternativo, e naturalmente o fío da tea on tecido e ordenado polo podero o .
Ele dirixen o i tema" (p. 21 ).
Para Mella o i tema "é unha e orientado de

a

M
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Cinco capítulos dedica Mella á
observación crítica do capitali smo como sistema, a sua
ax ioloxia , aos l iberalismos
político e económico, á tecnoloxia, ao espazo e tempo.
A conclusión de toda a aná1ise pode resumirse en poucas palabras: o capitalismo
cria desequilíbrios tales que
non pode durar indefinidamente , porque o xeito
orientador do capitalismo
é o benefício duns poucos
á costa da miséria dos
demais.
Que saída ve Carlos Mella a esta desfeita? Non
a utópica marxi sta, nen
a a gradual keynesiana:
"a soluc ión non virá desde
fora do sis tema, como pensaba a
"enxeñaria utópica" que pretendía
derrubalo, nen tampouco desde
dentro, como pretendía a "enxeñaria gradual" através de reformas
parciai . A olución re side na
transformación do home, nunha
inversión de valores que construa
un home vitalmente
equilibrado:
un
home Que saída
equilibrado ve Carlos
egrega ideas
Mella a esta
equilibrada
que dan como desfeita? A
resultado un transformai tema con- ción da
vivencia l
persoa,
equilibrado"
nunha
(p. 97).

inversión de
Serve para al- valores que
go este belo e
áxil ensaio de construa un
C. Mella? O home
cerne do en- vitalmente
aio e tá na equilibrado.
análi e fonda
do
i tema
capitali ta
no capítulo II a VI. Mena olla o
entramado de valores e de técnica que artellan tal sistema nun nó

N U A

imposíbel de desatar desde el mesmo. Por iso acode Mella
ao autor do sistema, ao home como tal. Insiste en que non se refire
a unha solución moral , que cómpre ir máis ao fondo, "frente á ánsi a delirante de posuir debemos
cultivar con agarimo a ampliación
da conciéncia, a profundidade dos
sentimentos e a extensión da capacidade e comunicación e entendimento recíproco" (p. 98). En suma, o home non pode ser escravizado pola produción, senón que
ternos a obriga de pór a produción
ao servizo do home.
A leitura dun ensaio fascinante
acaba nesta proposta final dun
"home novo". Unha volta ás propostas de Mounier? Unha chamada ao diálogo filosófico, á comunicación, a petar na porta dos cidadáns para que esperten?
A solución de Mella é suxestiva,
pero un si e non frustrante. É case
unha invocación "á religación no
fondo existencial do ser humano
coa sua conciéncia" para un nacer
de novo á loita por valores de convivéncia posíbel. Un e peraba algo
mái concreto: un debuxo de arte-

\lamento económico-social diferente e de educación á vez confirmadora e difusora de tales criacións no campo da produción e do
consumo. Non creo que sexa posíbel tal afondamento humano superador da are/ante ánsia de benefício sen pasos concretos na activi dade produtiva e consumidora e
educativa de colectivos. A proposta de Mella paréceme unha "boa
palabra de esperanza'', pero imposíbel sen logros democráticos reais
na sociedade local e nacional, sen
avances reais na liberdade política
conquistada pola participación xeral da povoación. A superación do
capitalismo, penso, vai vir da universalización da democrácia, da
sua dimensión en profundidade a
todos os níveis: educativo, comunicativo, produtivo, organizativo.
O capitalismo non pode coexistir
coa universalización da ilustración, dunha ilustración da razón
crítica universalizada. Hai no fondo do capita1ismo un reparto desigual; hai un ocultamento; se destapamos e se monstramos a todos
esa inxustiza inicial, podemos xerar comezos de formas diferentes
de convivéncia. Se facemos iso en
todas partes, non nos poderán "sitiar como a Cuba", non poderán
deter a "longa marcha" dun novo
sistema mundial.+
FRANCISCO CARBAUO

Mella, Carlos, A falacia do economicismo, Espiral. Maior, A Coruña, 1994,
pp.98

Leituras
pracenteiras
Máquina
de vapor
Despois duns intentos de literatura
(narrativa) erótica autóctona, e
dalgunha tradución de clásicos
doutras línguas, seica esmoreceu o
interese editorial e autorial por es-

s

O editor reuniu neste libro un conxunto de estudios inéditos sobre
variedades literarias que cómpre ter moi en conta á hora da explicación didáctica
ou da investigación científica, e que por primeira vez se tratan dun modo conxunto
e sistemático no ámbito galego.
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te xénero literário. Xénero, en verdade de escasa amplitude. A acción (sic) nesta clase de narracións
ou novelas é de ahondo limitada.
Quer dicer, aparte de certos tem pos mortos, a narrativa eróticopornográfica 1imítase a descreber
case que sempre os mesmos actos.
O autor <leste tipo de narrativa
áchase limitado, ten que escapar
das inumerábeis trampas que aparecen no camiño. Orabén, para
evitalas , non pode fuxir cara
adiante e que os seus textos se
convirtan nunha literatura erótica
"para capados", como dicia J.A.M.
hai tempo nestas mesmas páxinas.
Ou sexa, na literatura erótico-pornográfica, do que se trata é de descreber actos e seducións o máis real mente posíbel. Todo o demais
son bromas ao leitor. Un leitor que
cando escolle este tipo de narrativa
é para ler o libro, como din, cunha
man só. E supoño que todos nos
entendemos.
Ven todo isto a conto porque hai
pouco caiu nas miñas mans un volume de narracións eróticas. Un
pequeno volume publicado pola
revista Eis, que contén sete relatos
recollidos sob o título de Máquina de Vapor, 1º Certame de Narrativa Erótica(1 ). (Nótese a ironía
que deita o título: existe un prémio de literatura infantil con título
parecido, prémio instituído por
unha editora - de funesta lem branza para quen isto asina: da tal
editora eran os libros de matemáticas e física-química do bacharelato-- controlada por non recordo
que orde relixiosa).
Os relatos, de sete autores distintos (tres mu11eres e carro homes)
son variados, certamente. Hai de
todo. Relatos que intentan ser eróticos, e non o son, e relatos certamente eróticos. Relatos con humor e ironía, e outros nos que estes dous elementos faltan por
completo. Uns que a falta de realismo os converte en puras espec ulac ións verbais, e outros
que,verdade, poden acabarse por
ler cunha man só.
O inaugural é
Elefantes, de
Na literatura Ana María
erótico- González Fernández , pripornográ- meiro
prémio
fica, do que do certame. É
se trata é de un relato onde
descreber o erotismo debe estar napaactos de labra, no exseducións o ceso verbal;
máis talvez na condo
realmente ceición
mundo. A naposíbel. rración de
Ana
Maria
González Fernández é debidora en moitos aspectos do mundo criado por Lezam a Lima en Paradiso . Todo o
contrário do seguinte, Zigue-Za gue de Cláudia Piñeiro, onde os
actos amorosos e as masturbacións están presentes. Os primeiros, en soños,que se rompen, como na realidade, cando o acto se
vai consumar. As masturbacións,
femininas, na vixília. É un bon relato .erótico. No país dos espellos,
de Encarna Beiro, é frouxo. O
erotismo brma por auséncia.
Víctor M. Álvarez é o autor de Na
ria , a tarde esbara, mistura de
conto e poema en prosa, onde o autor que está detrás é o omnipresente Henry Miller. Quer dicer, unha
(Continua páxina seguinte)
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tuários expresionistas, con escenas de claro matiz simbólico caracterizadas pola
presenza da da_nza
-coreografías de
Ana Vallés- e as
máscaras.

História dos
descontentos
· Electra
Pomos a estrea de Electra nun espazo de excepzón, non tanto p9la
sua adecúazón ao feíto teatral co- ·
mo por non programar habitual mente: a Estazón Marítima de A ·
Coruña.

(ven da páxina anterior)

poeticidade a pé feito remata por
non deixar ver o erotismo ... nen o
relato. José Feijóo con A deputada
consegue un bon exercício con
certo humor e algunha -ironía, dous
elementos que fan tolerábel esta literatura. Dous elementos que Feijóo parece dominar á espera de novos textos do autor que o confirmen. Tamén humor e ironia --<:un
final , non por esperado, menos excelente- brillan no relato Riiing
de Leonardo Enrique Femández.
As dobres intencións na conversa
entre dous viciños (home e dona)
demostra que o autor domina o
diálogo sesgado, irónico. O que
pecha o libro é o escrito por Gumersindo Sánchez, Noite queda,
relato de amor e morte ben narrado
pero ao que, talvez, falta unha miga de desenrolo.
Máquina de vapor, na sua humildade, descobre que a narrativa
erótica pode dar boas páxinas no
noso país. Sete autores descoñecidos -e que supomos novos de
idade- entregan uns relatos que,
na maior parte, lense con certo
pracer. E catro deles, dous autores, se teiman nese camiño, poden
converterse en excelentes escritores do xénero: Cláudia Piñeiro,
José Feijóo, Leonardo E. Fernández e Gumersindo Sánchez. Esperemos que non sexan autores dunha vez só. Que continuen. E que
saiban, porén, que nunca serán recomendados aos alunas de BUP.
Non serán textos -·de leitura obrigátoria pero si abrigad.a e de pracer, que é máis interesañte -para
todos: para·autore~ e. leitores. +

XGG
1) Revista Eis nº 7. Edicións das 11 e 5.
Santiago de Compostela, 1993: 106 páx.

A montaxe da Escala Dramática
Galega realizou-se sobre a versión de Manolo Lourenzo do ori xinal de Eurípides " ... a novidade
do tratamento de Eurípides está
no realismo do ambiente e das
personaxes. Nengunha forza que
non sexa humana intervén directamente na marcha dos acontecementos" porén a versión confirelle, mesmo seguindo o discurso
. clásico, unha dimensión moi actua1. "A terra da que falamos ben
pudera ser a nosa, onde o tribal e
o trivial adoitan iren collidos da
man. Un mundo que .ternos <liante
dos ollas e que todos quixeramos
mellar".
Os contlitos reproducen os soños
e os devezos dos protagonistas
"Electra añora o mundo patriarcal
da súa infancia; o Labrador busca, simplesmente, a xustiza;
Orestes é un extranxeiro na sua
pátria, e talvez en todas as pátrias, un desarraigado; Clitemnestra só desexa descansar, considera-se un cadáver vivinte; ... a Pobre, non ten ideais, só posue o
instinto primordial da supervivéncia ... " nunha realidade que acaba
por afastá-los. Os intereses son
múltiples e ireductíveis e múlti plos son tambén os camiños para
lográ-los. Asi, Electra consegue
matar a Clitemnestra mandando a
durmir a Orestes; Orestes abandona Argos pola marte da mae
amada; o Labrador fica desconsolado e atraizoado pola vinganza
de Electra e só a Pobre remata
por tirar partido, e continua apegada a vida, único médio e único
fin da sua existéncia.
Electra é pois a história dos des.contentos: O descontento de Elec.tra ante a atitude cobarde de Ores. tes incapaz de axqsticiar a mae. O
descontento de Orestes ante a vinganza de Electra incapaz de ·frear
esa orxia de sangue. O descontento do Labrador polo asasinato de
Clitemnestra que imposibilita a
xustiza.

A realizazón escénica de Xoán
Manuel Eiris confire-lle a casa do
Labrador toda esa apariéncia de
submundo, de espazo fechado e
claustrofóbico que anúncia a desgrácia, refrendado pola música de
Bernardo Martínez, igualmente
densa e visionária mas un tanto
heroica. Unha
tarima de made i a con di versos com- A proposta
partimentos
dramática
que serven de
aporta
·
dormitório, de
comedor, de novidades
artesa, de la- mesturando
vadeiro ... conun
cretizan a diversidade de tratamento
espazos nun realista das
único espazo, personaxes
contraponto
dos espazos con escenas
abertos dos de claro
camiños por matiz
onde· chegan simbólico. ·
ou saen as.
personaxens,
espazos que
.
non están realizados escenicamente agás no caso da cena do baile
no pazo de Existo e no camiño
onde Labrador e Pobre colgan a
cabeza do "castrón".
Tam bén a· proposta dramática .
aporta navidades mesturando un
· tratamento réalista das peisonaxens que asumen unha poderosa e
crf vel trascendéncia tráxica sen
cair na saída tan recurrente de vozes e xestos, maquillaxens e ves-
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Un bon traballo de
Director, o próprio
Lourenzo, e actor~s,
que tiran no espectáculo toda a forza implícita no texto e na realización
escenográfica. Luisa Merelas fai
no rol de Electra unha menina que
só vive para a vinganza, unha mu11er desfiuzada e louca que quer
sandar coa morte da mae odiada
todos os males . Alfredo Rodríguez é un Orestes indeciso, tal vez
cobarde, sen norte, sen pátria. O
labrador de Vicente Montoto é a
xustiza personificada a chave que
garda a casa Electra na virtude.
Pilar Pereira asume na sua Clitemnestra o rol da mae traicionada
por un pae ladrón, asasino de fillas, por un marido guerreiro que
prefire a honra da batalla a vida
familiar, cun discurso que, quizais, poderia asinar calquer feminista. A Pobre de Patrícia Vázquez dá o contraponto cuase cómico ao resto das personaxens co
seu rol de borracha louca, de criada fide .. .a quen teña unha moedas,
porque ...
POBRE.- Xa teño para o poeta.
(A ollar para a defunta). Senón,
quen nos ia facer a copla das
desgrácias? (sorri, pensando no
futuro).
(A Luz do .dia entra pola xanela).
P.S.
Quen non tivera oportunidade de
ver Electra -o certo é
que tivo unha
distribuzón un
tanto anormal: esti veron case un
mes en A Coruña e
outro en Compostela, quizais estexan en Ferro] mas
non sairán de xira- 4l
sen~imo-lo; pode, no
seu defecto, ler o fermoso texto teatral do
Manúel Lourenzo p1,1bl i cado- ·n o número
103 dos Cadernos da
Escala Dramática.•

E.
1

_¡

de Georges Labica.
Traducido e prologado
por Francisco Sampedro

Co títul o de Todo vai Emili o a lle
e Ra mó n Vila lt·1 deron ao prelo de
13ahia Ed icións un man ua l de
Propostas sinxelas de
laboratório e que reco lle as
prá ti cas pro postas e
experimentadas en matéria como
a Astron omia , a Física e a Q uím ica
no Curso d e Práti cas p ara
Profesores d e EXB d esen volto nas
Xornadas d o Ensino-1991 da ASPG. O libro p ro p ó n unha ch ea de
exp e rime ntos, p ero com o d in o
a utores ~ coñecendo a precariedade
de rec ursos mate ri a is que
caracteriza o ensino no nos o país'·,
polo q ue e n
moi tos casos
p ódens rea lizar
con material
caseiro o u fácil
ad qu is ición en
fe rraxerias o u

r

FRANCISCO SOUTO

Edicións Espiral Maior
Edicións Laiovento
Edicións da AS-PG
Edicións Sementeira
Edicións Toxosoutos
Edicións PP.CC. Artesa
Cadernos da E.D.G.
Edicións Elsinor Teatro
Edito ria( Hiru Argitaletxea
Edicións de autor
Revistas culturais galegas
Edicións bibliográficas

EDICIÓNS

LAIOVENTO
ENSAIO

Todo vai

EDITORIAIS EN DISTRIBUCIÓN:

UNHA POLÍTICA DA FILOSOFÍA

ÁVENDAEN
LIBRERÍAS

Os libros do CDG
Tres novos títulos n a colecció n q ue
Xerais edita para o Centro
Drm á ti co Galega. Trá tase e.le O
prazo d e Ma noel Ri veiro Lo ureiro
qu e con esta obra gaño u o ce rta me
Al aro Cun q ueiro para textos
teatrais e.lo 1993. e qu e o CDG
adquiriu o ·omp romiso e.l e
re presentar ; Raiñas de pedra de
Cánd id o Pazó d irecror d a
compañia O llomo ltr'1n via e A
grande noite de Fiz e.le Mig uelAnxo Murado , ada ptación dund os
se us gui ó ns d e cine .•

PRODUCCIÓNS CULTURAIS ARTESA
R/ A. Martínez Salazar, 3
15011 A Coruña. Galiza
Telf. (981) 27 83 99. Fax (981) 25 02 12

Prémios de
poesia
Es piral Maior ve n d e publi car o
libro de Martín Veiga As últimas
ruinas , qu e gañara o certam e da
editora ac.licado a poe ta s novos.
Veiga (Noia 1970) vira publicou
alg uns dos seus poemas na
colección "Verba que comeza " qu e
dirix ia Avilés de Taramancos a
quen adica este último libro. A
introdu ción é d e Pau lino Vá zqu e z.
Na mesma colección de Hspiral
Maior sae Flor de tan mal
xardin, de Isolda Sa ntiago , II
Pré mio Fe rmin Ba uza Brey qu e
convocan os concellos e.le
Ponteareas , Vilaga rcia e
Cortegada. +
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LuísSeoane
Compromiso epa:ixón criadora
21 ESTUDOS SOBRE O MÁIS IMPORTANTE INTELECTUAL DO EXÍLIO

+ Isaac Díaz Pardo
+ Antón.io Pérez-Prado
• Bieito Alonso Fernández
+ Ricardo Carvalho Calero
+ Enrique Ortiz
• Basilio Losada
+ Xosé f{eira Vilas
+ Felipe Criado
+ X.L. Axeitos
+ Xosé Díaz
+ X. Enrique Acuña
• Singwart Blum
+ Antón Capelán
+ Pilar Corredoira
+ Xavier Seoane
+ Penando M. Vilanova
+ Reimundo Patiño
+ Manuel Faca!
+ Felipe Senén .
• Francisco Pillado Mayor
+ Pilar Pallarés

A NOSA CULTURA 4
r--------------------------------------------~--------~--~---,

Textos sobre Arte Galega
oito

e

Deseño de Luís Seoane

' Arte plastica e a11e publicitária
na vida contemporánea ", ' Sobre deseno' e
"Cara un de eño que considere as
particularidades de cada país".
PREZO VE DA AO PUBUCO: 950 PTA.
OESCONTO DO 20% SE ENCHE ESTE CUPÓN.

............... : .. (1)

rgo á miña canta corrente/de

~~~~o¿;lt~~~¡~·G~i~~~~..s:A'. .~n conceito de

Rógolles sirvan atender con uc: será apresentado por _Promoc1
este documento de cobro q bre Arte Galega e Oeseno.
volume Textos so
compra do
sanco/Caixa ·.. ·.. .·····... ··· ······· .. ··· .. ···.. ................................. .. .
............
.
Enderezo ........ ·
·
Axénc1a N-0 .... ....... .. ..
Nome
......... .
··· ·· ·· ·· ·
Apelidos ···...... ······· .. ········ ·
lf
.. .. ..... .
··· ·· ··· ·· ·
1 e ................ .
Localidade ... .. ........... .. ... ..... .···········
Protisión ..............................
. .. ........... .. ........ .
Província .. ......... .... ....... .. ......... .
de 1994
············
Enderezo ....... .. ... .······· ···· ··
a
.....
de
...
..
.........
......
...
.
.... Cidade
....... ... .
··· ······ ··
C.P. ............................
N .\.F ..... ....... ........... ..
~~inatura do interesado:
Província .... ...... .......... ....... ..

A

EDICIÓNS

AllOSATDB.A
(1) Incluir todos os
'---~~

d'xitos da canta.
i
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Rafael Subirachs, entreª canción de autor eº "ben canto"
Ven de editar unha antoloxía musicada de Carles Riba
• XOAN M. ESTÉVEZ

Gra vou o seu primeiro
disco en 1967,
coincidindo coa sua
integración no fato "Els
Setze] etges", pero
anteriormente Rafael
Subirachs xa
experimentara no
mundo da música con
maiúsculas. Participou
en experiéncias teatrais,
exerceu a docéncia
musical, e recentemente
ven de editarse unha
ambiciosa gravación, na
que Subirachs aborda
unha morea de poemas
de Carles Riba , sob o
título xenérico de
"Cants de la partens;:a,
l'absencia i el retorn".
ARQUIVO

Fillo do tamén músico Rafael Subirachs i Ricard, iníciase na másica en plena década dC>s anos cincuenta, no mundo do canto coral;
a Escolania de Montserrat e a
"Schola Cantorum" son as agrupacións das que forma parte Subirachs, que canta como soprano solista; interpreta música litúrxica:
obra como "A Criación", "O Mesias" ou o "Magnificar" forman
parte do repertório.

e Pasaxes-, chegando á Galiza
no ano 1977. O Pavillón dos -Deportes da Corufía serve de cenário
a un festival compartido polo naso
paisano· Miro Casabella, o basco
Mikel Laboa e o mentado Subirachs. Os tres repiten a experiéncia o mesmo ano , en Santiago,
cando o 25 de Xullo actuan ña
festa dC> Día da Patria Galega, na
Carballeira de Santa Susana.

Posteriormente, coa "can9ó" en
plena consolidación, recebe o Prémio Revelación no "III Gran Premio do Disco Catalán" -1967-,
e sucéndense os recitais de rigor
no Palau da Música e Cava del
Drac barceloneses. Funda vários
grupos de teatro, nos que participa
como autor musical , e ás veces
mesmo como actor.

Mentres tanto, sucépdese os reci~
tais no seu próprio Páis, e as célebres Seis horas de "can~·ó" en Canet de Mar congregan a uns trinta
mil espectadores, que son testemuñas no histórico 1975 da interpretación que Subirachs fai do hino
nacional catalán, "Els Segadors",
desta vez versioneado segundo o
romance histórico coñecido como
"Catalunya, comtat gran".

A década dos setenta é a dos Festi vais Galeusca -trabadas de
canción galega, euskera e· catalana. O primeiro deles, ainda co
franquismo como telón de fondo,
tén lugar no campus da Úniversidade de Bellaterra en 1974; dous
anos m~i s tarde, repítese a experiéncia no País Basco -Donostia

Os diversos camiños da música
continuan senda sulcados polo xa
maduro cantautor, que en 1980
colabora cunha formación renacentista, o grupo Consonare , co
que act.ua no Mosteiro de Pedralbes. Composicións para coro; concertos de piano con obras de E.
Satis, Mozart, Beethoven, J.S.

Bach, F . Mompou ... nova expe- riérici·a teatral , desta vez ~
1984- con Els Jog!ars, para os
que compón -a música da obra Te/edeum; montaxes interdisciplinares ... diferentes facianas dun músico completo. Fóra dos cenários,
Subirachs.desenrola unha frecuente actividade
pedagóxico-musical.
.
.
"Por terme querido manter á marxe
até onde me foi posíbel, do intrusismo oportunista que propugnan
no campo da música popular moderna os multimédia e multinacionais de audio-visuais , sobretodo
dos Estados Unidos , acusóuseme, desde os meus inícios até hai pouco ,
de ser un cantante
elitista e de minorías". Son declaracións dun corredor
de fondo, que ten
clara a sua función
artística no seu
contexto xeográfico concreto: "A realidade, asi e todo,
está a mostrarnos
que o proceso da
nosa cultura musical imita os esquemas culturais dal guns países ricos.
Eso é producido
porque prevalece
na nosa casa a opinión xeralizada de
que a nosa cultura,
que é de peaxe e
resisténcia, propón
unha contradición
entre, por unha
banda, a necesidade da sua sobreviv6ricia ·ameazada,
e pola outra, a sua rentabilidae, é
' oicer, a contradición e o engano da
conciéncia de nós mesmos, pobres
que coidamos ser ricos". A normalidade cultural no musical é, pois,
rháis unha teima que unha realidade; a reivindkación nacforiaf conti. nua vixente, mesmo desde a tribuna artfstica; asi, Subirachs manifesta: "A enerxia nacionalista que a
voltas se me apresentaba contraditória , e finalmente anti-musical,
mal que me pese e custe admitilo,

é unha enerxia histórica semellante
á que impuslou a escreber grandes
obras artísticas nos períodos mái
cruciais da história doutros pavos:
J.S. Bach, por exemplo na consolidación da Reforma e da cultura e
língua alemás". O músico-cantor
avoga por "pulsar estes re ortes patrióticos que nos unen e identifican".
-

"Cantos da partida ,
a auséncia e a volta'
Ao longo dos seus cinco discos,
Rafael Subirachs musicou poemas
de vários autores
cataláns; seg uindo a orde coronolóxica das gravac i óns, podemos
citar a Joan Salva t Papasse.it,
Miquel Maní i
Pol, Ausias
March, Gabriel
Ferrater. .. co eng ad ido dun álbum con cancións tradicionais
do seu país.

'A enerxia

nacionalista que
a voltas se me
a presentaba
contraditória
mal que me
pese e custe
admitilo,
é unha enerxia
histórica
semellante
á que impulsou
a] :S. Bach"

A poesia de Carles Riba centra a
atención do artista
nos seus últimos
traballos; o máis
recente, un duplo
CD titulado
"Cants de la partenira, l 'Absencia
i el Retom"< i que
reune versos proceden tes da obra
" Estances" do
mentado autor. A
respeito do seu contido, Subirachs
manifesta: "Os conceitos da partida, a auséncia e a volta son constantes en toda a poesía de C. Riba.
Estes poemas constituen unha obra
de mocidade na cal o poeta, inspirado por A Odisea de Homero que
el mesmo, maxistralmente, traduciu
ao catalán cando apenas pasaba dos
vinte anos, evocaba a sua própria
aventura persoal''. Refírese o músico aos primeiros anos do franquisrno, co consabido exílio de moitos
homes e mulleres do Estado espa1

ñol. Un éxodo que no ca o de Caries Riba conclue arri cadamente,
no ano 1943 cando volta a Catalunya, para participar nunha perecedeira obra cultural. finando en
1959.
Máis unha vez, a pr-o aica realidade motiva un discurso poético metafórico. Para o eu de enrolo musical, Rafael Subirach pen ou unha obra mái própria do mundo do
bel/ canto que de composición de
cantautor; este, como o eu nome
indica compón para cantar el
mesmo , mentre que ne te ca o
Subirachs comparte a interpretación con outra voces: a oprano
Mí! Dolors Aldea e Pilar Sanou , a
contralto Montserrat Martorell o
tenor Jo ep Benet, o baixo Jordi
Ricart , e o próprio Subirachs como barítono, que ademai toca o
piano, e é re pon ábel mu ical da
obra, tanto na parte instrumental
-único in trumenti ta- como na
musicación dos poemas.
Se algun apontamento crítico u cita a audición, este eria o da disfunción que entre compo ición e interpretación se dá no mentado re ponsábel musical a respeiro da abordaxe destes vinteun cantos. Hai momentos sub limes, mesmo cando as
distintas voces se cruzan entre si, e
en xeral a rnú ica respeita e asume
os distintos comidos literários, pero
Subirach s non é o grande pianista
que un cantante lírico reclamaría
para si, non é quen de sacar do instrumento a variedade de matices
que a composición posue de seu,
nen a sua voz brilla coa intensidade
· dun barítono convencional. Mália
todo, estes cantos non deberían pasar desapercibidos a todo bon afeizoado, e resulta evidente que o artista catalán-é un bon expoñente da
.sua própria traxectória artística.
Picarnos agardando a publicación, que se anúncia próxima,
doutra obra sua, baseada na poesi a de Joan Vinyoli: os "Cants
d' Abelone", estreada o pasado
vinte de xaneiro en .Yic, con Mu
Mar Bonet na parte vocal.•
(l) " Picap, S.L. " D.L. B-339 11/93.
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AS NORMAS DO IDIOMA

NORMATIVA OFICIAL,
¿CAL DELAS?

INTERRUPCION DO EMBARAW .
+Autorizado por Samdade +

XOAN IGNACIO TAIBO

-1-

-11-

Case haionce anos que apareceron
as Normas do Instituto da Lingua
e da Real Academia. Pouco despois promulgouse por lei a súa
oficialización (17 de novembro do
82). A dúa institucións ao unísono quedaban autorizadas a elevar
á Xunta me11oras a " incorporar ás
norma básicas".

Lago de falar de constantes modificacións á normativa legal , quero
expoñer moi poucos exemplos escollidos ao chou:

Pa ou mái de un decenio, e houbo cambio . Moito . Moi difíciles
de eguir. Tanto que o librño
branco da normativa, aparecido en
1982, está hoxe fóra das normas.
Fóra de si mesmo.
Vexo un erio problema: para que
unha lei - ou a úa modifica ción- entre en vigor, ten primeiro que ver e debidamente promul gada. E i o non acontece coas adición á norma , chamada "oficiais'·. O texto normativo ("o libro
branco ") de l 982 é o único aparecido. Non e abe que a devandita digna in titución teñan elevado meiloras á Xunta. Nunca e
publicou unha li ta de adición ou
emenda . ¿Cal é, logo, a normativa oficial? A única debidamente
promulgada foi o dito libro branca, que aínda non ten doce anos.
Mai nin o eus propios xenitores
o seguen hoxe.
Ata onde eu o vexo, a actual 'normativa oficial" non é oficial.
¿Xeito de coñecer a modificación ? O diccionario autocualificado de normath os: Galaxia en
1988 e 1991 (de Diíbidas), Xerai
en 1986 e 1990, Real Academia
en 1990. on hai mái que ler enteiro cada un dele . Fácil ¿non é?
Claro que hai outro problema.
E e diccionario teñen autore
per nalizado con nome e apelido . on o a ina o In tituto da
Lingua, agá o últim citado, que
afnda a f ten tam én autore . Non
modifican , xa que lago , a Jega1idade da norma inicial. Por moi
"normativo " que e autoproclamen, e le me mo e tán fóra da
tan traída e levada oficial idade.
Tan estrictamente abordada por
algún . Tan e terilmente.
Segundo o Dicdonario de Dúhida s da Lingua Galega, 1991, a
normas académicas "son autoridade obre todoen ortografía e
morfoloxía e non tanto no referido ó léxico". Aí queda i o. O
mesmo texto cita unha curiosa
fonte normativa: o VOLG, Vocabulario Ortogr4fico da Lingua
Galega, un texto interno do ILG
que nunca se publicou, nin trazas
ten, que eu saiba.
Constato que algunhas persoas
achegadas ao ILG si que están ao
tanto das modificacións na normativa, mais non sei como o fan.
Non creo que lean enteiro cada
novo diccionario que aparece.
¿Será que o ILG espalla un boletín secreto só entre os seus amiguiños?
Dado o panorama, ¿quen pode dicir que escritos son os que se
axustan á norma oficial? Aínda
mái s, ¿é que hai algún?

1. As normas de 1982 mandan o
uso de 'precio, xuício, xusticia ' ;
escribir 'prezo, xuízo, xustiza" é
aportuguesar o Galego. Pola contra, en 1986 son xustamente as
últimas as fórumulas propostas.
O Diccionario Normativo de
1988 acolle tanto as formas en cio/-cia como aquelas en -za/za.
A partir de 1990, preconízanse
como únicas solucións válidas as
antes anatematizadas, ' prezo,
xuízo, xustiza'.
2. Desde a aparición das normas
ata 1988 hai que escribir ' delito,
respeto, respetar, calificar'. Maxicamente, desde 1990 estes vocábulos pasan a ser 'delicto, respecto, respectar, cualificar'. Distinto
é o caso de 'calidade', que aguanta a í ata 199 l, cando é substituí-

••••••••••••••••

'Pasou ma1s
. . . d e un

decenio, e houbo
cambios. Moitos.
Tantos que o libriño
branca da
normativa,
aparecido en 1982,
está hoxe fóra das
normas. Fóra de si
mesmo".

••••••••••••••••
Dado o panorama,
¿quen pode dicir
que escritos son os
que se axustan á
norma oficial? Aínda
máis, ¿é que hai
algún?

PLANlFlCAClÓN FAMlLlAR

Para pedir consulta chamar ao Telf: (986) 20 51 88
VIGO

da en todas as súas acepcións por
'cualidade' .
3. As palabras 'disfrute' e 'disfrutar' considéranse perfectamente
válidas ata 1990, mais enl991
descobren que se trata de castelanismos .

4. O vocábulo de historia máis sinuosa e delirante dentro da normativa debe ser 'ultraxe'. Desde a
publicación das normas ata 1986 é
'a ultraxe'. En 1988 convértese
nunha nova excepción e aparece
como 'o ultraxe'. Un diccionario
de 1990 recupera a súa feminidade de xénero, mais outro do mesmo ano descobre que se trata de
un empréstito franco-catalán e que
a forma galega lexítima non pode
ser máis que 'a aldraxe'.

<
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Pi i Margall, 62 - 111 E
Rua - ,.. ? - 36202 VIGO
Teléfono 23 3J 4-
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Describín algunhas modificacións, non as discuto. Os cambios
realizados son moitos máis: podo
estar de acordo con moitos deles,
mais non é ese o tema. O que critico son as actitudes de poder para negalos, primeiro, e para impoñelos despois. Sen · pedir desculpas. Sen aceptar a incuria previa. Sen admitir os erras. A incompetencia non recoñecida.
¿Pero iso que é, ho?

-ill-

•

Hai moitos anos escoitei un dirixente da UPG criticar o Instituto
da Lingua, asegurando que este
aplicaba en Galicia os métodos
probados nas reservas indicias dos
EE.UU. para matar os idiomas
amerindios e para que o Inglés
asimilase os seus falantes. Unha
pasada de acusación, supoño.

dfnd'li1- § onzáfa o1/líg u,E.Z
E11:ou ij\wildi3;Wl11
•

.
A arato Dixestivo
Especialista en P
Raios X
(CONSULTA PREV1A CITA)

Mais certamente, o xogo do intermitente -agora funciona, agora non- que o ILG está a aplicar
ao Galega parece un experimento. Un ensaio para ver ata onde
escritores e ensinantes son capaces de seg uilo , destinado a probar
a capacidade de asimilación -o
coeficiente de trágala- das minorías supostamente ilustradas
desta terra.

Teléfono (986) º21 76 RE23NSE
Ruado Paseo

Eatúa decisión
máis importante,
e\ixe ben.

Se existise tal experimento social,
calquera diría que o resultado está
a ser un verdadeiro éxito: aquí ase todos tragan con todo. E din
que chove.
Entre os narradores máis valorados do país, Méndez Ferrín, Carlos Casares e Alfredo Conde teñen
defendí.do explícitamente a normativa. Teño para min que non
deben estar moi ao tanto do asunto, porque logo non a aplican nos
seus artigos. Outros escritores,
simplemente,. engolen o que 11es
din. Non parecen decatarse de que
o que onte era negro hoxe é gris, e
resulta que fora gris sempre. E
-m añá pode ser branco.
Verbo dos ensinantes de Galego,
xa sei de unha boa presa dela que
ten como actividade fundamental
a de estar ao tanto nas innovacións normativas.
Velaquí está a nova ciencia (padencia, conciencia) especificamente galega: a normativfstica . +
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.- . . . de ocasionarte conse·cuencias irreparábeis.
Un tratamento non profesmna~ po.
· · En GELME contarás
Ponte só en mans de profes1ona1s co~ expenencia.
. tos 111edios ma1s avanzados .
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O trinque

Convocatórias

Concurso de poesía
Rosalia de Castro
A asociación cultural Rosalia de Castro de Comella (Barcelona), convoca
a VIII edición do seu concurso de poesía. As bases do concurso estabelecen un máximo de 100 versos e un
mínimo de 30, anque pódense enviar
conxuntos de poemas de temática comun sempre que non excedan o máximo. Os traballos enviaranse en sobre
sen remite e baixo plica. A plica levará escrito por fóra o primeiro verso
do poema e portará os dados persoais
(nome, enderezo, DNI e teléfono). Os
poemas enviaranse por triplicado antes do 30 de Satembro de l 994, ao
enderezo da asociación: Federico Soler, 71. 08940 Cornella . Barcelona.
Os prémios (1 º, 80.000 pta.; 2º
45.000 pta.; e 3º, 35.00 pta .) fallaranse nas xornadas culturais a celebrar
pota asociación no Outono de 1994.
Información no (93) 375 10 54.

15 e do 19 ao 22 de Maio , de 18 a 22
h. nos dias laborábeis e de 1O a 14 h.
nos festivos . Ao coincidir os primeiros días do curso con representacións
da compañia no Teatro Principal. de
Ourense, poderase asistir á preparación da función e á própria cenificación. Trátase dun curso completo que
tratará d9 artellamento dun espectáculo·, adaptación de textos, trama, argumento e ritmo da obra, contn.Jcción
·da personaxe, 'interpretacíón e maquillaxe. Todo dirixrdo por Roberto
Cordovani, director da compañia desde hai 16. anos con 12 representacións ao seu cargo e prémio ao me11 or actor en Londres (1988) e en
Nantes no festival Carrefour de l' Éurope. O curso realizarase . no Teatro
Principal de Ourense e no LB. As
Lagoas, cunha couta de inscrición de
12.000 pta. (prazas limitadas). Información para se inscreber nos (988)
21 34 37 ou 22 96 00, do I.B. As Lagoas.

Con Cuba

Curso de teatro
do Grupo Meendinho
Roberto Cordovani director de Arte
Livre do Brasil vai impartir un curso
, de teatro por inciativa do Grupo Meendinho. O curso terá lugar do 11 ao

O consello escolar do Instituto de
Santa Comba (A Coruña) vai realizar
durante o mes de Maio unha campaña
de de axµda a Cuba. Pódese enviar
material sanitário, escolar, alimentos
non perecedeiros, roupa, calzado, xo-

guetes, etc. , que será remesado ao Círculo Infantil do Cerro, Colexio de Primária Concepción Areal, Centro de
Secundária Femández Pérez, Facultade de Artes e Letras da Universidade
de La Habana, Centro de Saude de
Osimito e a Coordinadora de Sociedades Ga legas . A axuda recollida será
enviada ao Porto de Vigo con axuda
do Concello de de Santa Comba, para
o seu traslado nun barco de flota cubana. Os interesados poden mandar as
suas aportacións ao: Instituto de Educación Secundária e Profesiona l.
15840 Santa Comba. A Coru.ña.

Concurso de Deseño
Gráfico Fonmiñá
O Grupo Fotocinematográfico FonmiI}á convoca o XVI Concurso de Deseño Gráfico, para elexir o cartaz para a
XVI Semana Interna cional de Cine de
Autor. Cada autor poderá apresentar
dous deseños de 35x50 cm . en sentido
vertical , montado sobre cartón do
mesmo tamaño, nos que debe figurar o
lema XVI Sema11a Imernacional de Cine de Autor. Setembro 1994. Lugo. Os
orixinais terán que se enviar ao Apartado 155 de Lugo, antes do 30 de Xuño de 1994. O prémio ascende a
125 .000 pta. •

Discos
O Acoustic de Gilberto Gil
é a última entrega dun tipo
de discos gravados en
estúdio, pero con público,
todos os músicos tocando

á xunta. Dezaseis cancións
do baiano desde o
Expresso 2222 até A paz.
Tamén algunha do
Caetano. Son fresco vivo,
un volcán de alegria.

Anúncios de baide
• Desexo receber pegatinas relacionadas co mundo motor: motociclismo,
automobilismo, marcas comerciais,
etc. Serán gratificadas dalgun xeiro.
Xosé Antón González Novoa.
32071 Pereiro de Aguiar. Ourense.
• Plenemarcos (asociación de senderismo) organiza percorridos de dia enteiro pola Serra do Barbanza en temporada de verán. Ternos grande coñecemento da sua arqueoloxia, ecoloxia
e dos lugares máis interesantes . Tarifa
a convir. Información: por teléfono
(981) 83 26 83 (perguntar por Antonio, á noite) ou escribindo: Manuel
Gago Mariño. Díaz de Rábago, 17-3º.
15940 Póvoa do Caramiñal. A Coruña.

• Desexaria inter-cámbiar correspondéncia. Jesú Angel Hemández De
Armas. 34 anos. Son Enxeñeiro Agrónomo e traballo como conservador da
natureza no Instituto de Ecoloxia da
Académia de Ciencia de Cuba. Interesame a ecoloxia e a poesia. Enderezo:
Av. 251. N!! 3207 e/n 32 e 34. Punta
Brava. Ciudad Habana. 19200 Cuba .
• Fanse traballos en pedra (fonte , petos de ánimas reló de . ol ... ). A persoas
intere actas poden chamar ao (986) 43 87
15, preguntar por Tolla ou Mari bel.
• Oferécese moza para coidar pequerrechiños "Caro!". O Ferro!. 35 02 67.
Chamar Luns e Venre · pola mañá . •

Actividades
As Letras no Couto
A asociación cultural Monte
Branco artella unha série de actos para celebrar o Día das Letras no Couto (Ponteceso). O
Xoves 12, ás 8 do serán, na Casa dos Viciños, comezan os actos coa abertura das distintas exposicións (escultura e pintura
polo colectivo Bias. Espin; foto- ·
· grafía da man da asociación fotográfia de Cambre; e monstras
sobre Luis Seoane, Neira Vitas e
Anisia Miranda). No mesmo lugar, ás 9 da noite, pregón a cargo Alfonso Blanco Torrado; e ás
1Oun percorrido pola história do
acordeón coa Orquestra de Arcordeóns Santa Cecilia de Narón. O Venres 13, Xornada
Luis Seoane, con vários actos
no IESP Ponteceso entre os que
destaca unha mesa redonda, ás
1 1,30 h., sobre Luis Seoane na
que participan Neira Vilas,
Anisia Miranda, Isaac Díaz
Pardo e dona Maruxa (viuva
de Luis Seoane). Esa noite na
Casa dos Viciños ás 10, o grupo
Chévere apresenta a obra Máquina Total, tras o que haberá
un concerto dos Diplomárticos
de Montealto. O Sábado 14,
III Xornada Pondaliana cunha
chea de actos na casa natal de
Pondal: percorrido pondaliano
cos profesores Lois Giadás, Xe1ucho Abella e Miguel Mato;
conferéncia de Manuel Ferreiro;
recital de Emilio Cao; e actuación dos de gaita Mercedes Peón e Fred Morrison. Domingo
15, Homenaxe a Neira Vilas,

AM-ESA

ás 12 semblanza do homenaxeado a cargo de Manolo Rivas; ás
12, 15 h. descobremento dunha
placa nos soportais da asociación cultural Monte Branca; ás
12,30 h., apresentación do libro de poemas de Neira Vilas,
a cargo de Fernán-Vello e Pepe
Carballude; ás 17,30 h., recital
poético A nova poesia da costa ·
·da morte polo clube poético
Bias Espín; ás 18 h., entrega de
prémios do V concurso literário
Os nenos e as letras. Actuación
do grupo do danza R. do
Castro; Uxia e o seu grupo; a
Quenlla, Matto Congrio; e actuación do humorista X. M.
Carballo. Luns 16. Xornada
do Teatro a Música e o Cinema desde as 11 da mañá proxección de películas e actuación
de títeres. Martes 17. Xornada
Terra de Bergantiños, ás 12,45
h., ofrenda floral no Monolito
Pondaliano. Desde as 17 ,30 festival con grupos de danza, teatro
(Taller de Malpica) e a cantautora Silva Losada.

México, ventos
de transición
Ecos do Sul organiza as xomadas de conferéncias México, ventas de transición que comprenden a intervención de Raúl
Arias Lovillo con A dificil transición cara un novo modelo de
desenvolvimento, o Xoves 12, ás
8 do serán, no Centro Fonseca
(A Coruña). Nestas xomadas terá lugar unha cea solidária, o
mesmo dia ás 1 Oda noite no res-

SEN PREMIOS,
SEN PREZOS,
SEN SUBVENCIÓNS,
SEN SUBMISIÓNS...

taurante mexicano Framboyan
(Mosterio Caaveiro 28), para recadar fündos cos que financiar
un muiño-fomo na Quispampa
en Peru (reservas e información
no (981.) 62 41 33. Os actos rematan o Domingo 15, ás 12 h.,
na Colexiata de Santa Maria, cun
concerto de cámara da man de
Florián Vlashy. A entrada custará 300 pta. con destino ao proxecto de axuda en Quispampa.

Tratamento
de resíduos sólidos
O colectivo Buril ten programada unha mesa redonda (o
Venres 13, ás 20,30 h., na Casa
do Mar de Burela) sobre o tratamento de resíduos sólidos na
que participarán Manuel Bao,
Catedrático de Química na
Universidade de Santiago; Matias Rodríguez , membrto da
Plataforma para a Reciclaxe de
Lugo; Ismael Rego González,
Concellal de Meio Ambiente e
Urbanismo de Cervo ; e Carlos
Pérez Losada, químico da
planta de compostaxe de Castelldefels (Barcelona). O colectivo Buril tamén organiza a
charla Droga e sociedade de
Antonio Escohotadó Espinosa, Doutor en Filosofía e Dereiro e prémio Anagrama de
ensaio 1991 , para o Xoves 19,
ás 20,30, na Casa do Mar.

O modelo europeu
a debate
O grupo de cultura do BNG de

Redondela propón unha charla
colóquio, para o dia 16 de Maio
ás 8,30 do serán na Casa da
Cultura de Redondela, na que o
Alcalde de Allariz Anxo Quintana, falará do modelo europea.

Maio Xove
A Casa da Xuventude de Ourense organiza os actos do Maio
Xove/94 por toda a cidade en
colaboura cunha chea de clubes
e asociacións. O Xoves 12, exposición poética dunha escolma
de poemas manuscritos dos
máis destacados poetas ourensáns e dos futuros valores, na
Auriense até finais de mes. Venres 13, concerto na TV danesa
de Led Zeppelin, na sala de vídeo ás 18 e ás 20 h. Torneo de
baloncesto de equipas federadas, de 16 a 22 h. no polideportivo. 365 dias das letras galegas, programa da Auriense que
da comezo o Venres 13, ás 8 do
serán na sua sede (praza do Corrixidor, 17) , cun recital poético
do grupo infantil Laxas de Seixo
e a apresentación da revista Auriense. Sábado 14, VI Torneo
Maio xove de Xadrez, comeza
ás 4 da tarde na Casa da Xuventude. Domingo 15, proxeccións
na sala Auriense dun vídeo didáctico da Asociación SócioPedagóxica Galega e da longam et rax e Sempre Xonxa de
Chano Piñeiro. Luns 16, ás 8 do
serán na Auriense, conferéncia
de Millán Picouto, Luís Seoane.
vida e obra. Martes 17, romaria con música popular e activi-

dades para os cativo na praza
do Corrixidor ás 13 h. Mércores
18, inaguración da monstra sobre o Festival intercéltico de Lorient, ás 8 do serán na Casa da
Xuventude. Ficarás aberta até o
31 de Maio. O mesmo dia ás 18
e ás 20 h., proxectarase na sala
de vídeo a curtametraxe Cumpleaños infe/i: de Charli Domínguez. Maior información ou inscricións na Casa da Xuventude.
Celso Emílio Ferreiro, 27 (3º andar). (988) 22 85 OO.

Actos das Letras
na Suiza
A Federación de Sociedades
Galegas na Suiza artella un ciclo de conferéncias a cargo de
Francisco Carballo en vários
centros galegos na Suiza. Neste
ciclo quedan por impartir as seguintes charlas: o Xoves 12 no
Centro Galego Luceme (Kleinmatistrasse 18. 6003 Lucerna):
Venres 13 no Grupo Galego de
Arau (Küttigerstrasse 26. 5001
Arau): o Sábado 14 no Centro
Galicia Olter (Unte rfühsungel ·
20. 6600 Olter) ; e o Domingo
15, último diado ciclo no Centro Galego A No a T e rra
(Postfch 3545. 6303 Zug) e no
Promoción da Cultura Galega
(Mil itarstrasse 84. 8004 Zürich).

As palabras
no exílio
Xe s us Alon s o Mont e ro , na
compaña de Alfon so Álvarez
Gándara, Carlos Casa res e Xc-

u Franco , apre enlarán na Libraria Deirin (Urzaiz, 11 -Vi go) , o libro " As palabra s no
exílio. Biografia intelectual de
Luís Seoane" que ven de publicar Edicións Xerais . Xoves dia
12 de Maio á 20 horas.

A Universidade e
Seoane
A Universidade de Santiago
convoca o mércores 18 de Maio
ás 12 horas no Paraninfo da
Universidade (Faculdade de
Xeografia e Hi stória) un acto
litrário no que se apresenta a
edición fac s ímil de S eo a ne
"Fardel de eisilado", que realizará Luís Sobrado: unha conferéncia do profe or Manuel Núñez Rodríguez baixo o título
Luis S eoa ne e o co nce ito d e
1•erdade na arte e un recital poético a cargo de Salvador Garcia-Bodaño, Xesus Rábade, Xesu Valcárce l e He lena Yill ar.

Recital poético
Organi zado po lo C írcul o Me rca ntil d e Vi go , te rá lu ga r o
Mércore 18. á · 8 do será n, no
S a lón Rex io da soc ied ade.
rec ita l cont a coa pre . e nza de
Xan Bravo, Xosé Maria García Picher, Daniel Heras, Max im in o Keyzán , María do
Carmo Kruckenberg , Antonio Uxio Mallo e Fernando
Ramo . O programa comprend e obra d e Eduardo Bl a nco
Amor, Ce lso E m íli Fc rre iro,
Xoh ana Torres, Rosalia e Cunqueiro e ntre outro . •

APELIDOS:
NOME:
ENDEREZO:
LOCALIDADE:
C. P:
PROVINCIA:
TELF:
PROFESIÓN:
CENTRO DE TRABALLO:

.GRACIAS A TI

A MESA ~llZACIÓN

E

DOMICIALIZACIÓN BANCÁRIA

.

CAIXA/BANCO (")
SUCURSAL:
CTA. CTE. / LIBR,ETA DE AFORRO (")
TITULAR:
ORDEN DE PAGAMENTO
SR. DIRECTOR/ A:
SIRVA-SE ATENDER ATÉ NOVO AVISO, E CON CARGO A MIÑA
CONTA CORRENTE OU LIBRETA DE AFORRO ("), OS RECIBOS ANUAIS QUE
POR VALOR DE 3.000 / 4.000 / 5.000 (") PESETAS
LLE PRESENTA A MESA POLA NORMALIZACIÓN LINGÜISTICA

UNGUIS11CA

Rua do Vilar 68 -.3º • Aparrado 247 • Telfs: (981) 563885 / Telf./Fax: (981) 58 6422 • 15705 Santiago
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Cinema

Exposicións

The body of macon

Mar do Morrazo

O Ateneo da Coruña organiza a proxección do filme The body of macan
de Peter Greenaway, o 18 de Maio nos
Cines Equitativa, en tres sesións,
17,30, 20,15 e 22,30 h.

Unha escolma de vellas fotografías de
Mario, Bueu, Cangas, Vilaboa e Moaña. Expostas na Casa do Mar de Moaña.

Sublet
O programación do Cine clube Lumiere comprende o filme Sublet de
Chus Gutiérrez, para odia 18, ás 20,30
h., no auditório do Concello de Vigo.
Entrada 300 pta.

A matanza caníbal dos
garrulos lisérxicos
Un filme de Antonio Blanco e Ricardo
Llovo, o Sábado 14, ás 1O da noite, na
NASA. A proxección virá precedida
dunha apresentación da película da
man de dous dos seus protagonistas,
Manuel Manquiña e Juanillo. Entrada
500 pta. •

Teatro
A fi

tra valdeira

A obra de Rafael Die te polo Centro
Dramático Galego. O dia 12, á 8,30
do erán no entro Cultural Caixavigo; e do 17 ao 21 , á mesma hora, agás
o Xove 19 que é ás 1 1 da noite, no
Auditório Gu tavo Freire de Lugo.

Máxia por narices
Un espectáculo do mago Luis
Boyano, odia 15 á 7 do serán na praza do Concello da E trada.

Lind ay Kemp
Con A Ci11:e11ta, o d1as 18 e 19 no Teatro Principal de Santiago, e o 21 e 22
no Centro Cultural Caixavigo.

qua h

Material para o ensino
en Galego
Unha monstra encadrada no proxecto
de normalización da língua, En galega
vivo Vigo, en galega Vigo vai, do Concel lo de Vigo e da Consellaria de Educación. A exposición acolle os materiais didácticos existentes para o ensino en galego, reg'ulamentados ou non.
Aberta até o 20 de Maio, de 1Oa 2 e de
5 a 9, no Instituto Municipal de E9ucación (Praza da Industria) de Vigo.

Francisco Sutil e
Xoan Pérez
Até o 17 de Maio no Ateneo Santa Cecília de Marin, obra de dous alunos de
Escola de Belas Artes de Pontevedra
'
Francisco Sutil e Xoan Pérez.

Imaxes dun pasado
pre ente

O fotógrafo

alemán Patrick Barth
traballa durante dous anos na Coruña
para formar a monstra lmaxes dun pasado presente. Até o 4 de Xuño no
Museu do Povo Galega.

Descamps
Obra do pintor 1van Descamps até o
24 de Xuño, na Sargadelos de Vigo.

O Camiño de Santiago
desde o aire
Fotografía de Xurxo Lobato, até o 22
de Maio no Museu do Povo Galego.

Feira de artesanía
A asociación cultural Monte Blanco
artella a XI Feira de Artesania no
Couto (Ponteceso) que canta con 34
participantes. A feira abre o Sábado 14
ás 6 da tarde, e o Domingo 14 de 1 1
da mañá e 9 da noite. Completan o
programa da feira vídeos, obradoiros
para os cativos e demostracións de como e traballa en alfareria, coiro, encaixe, tecelás, etc.
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gos e festivos co mesmo horário de
Larde abre unha hora antes á mañá.

Cuba, último bastión. Un total de 36 fotos en branco e preto, en homenaxe á
loita do povo cubano. Coa colaboración
da Asociación de Amizade Galego Cubana Francisco Villamil. Interesados en
concertar a monstra para a sua exposición pode chamar ao (986) 22 65 86.

Pinturas e poemas
De Rufino Peral e Uxio Santos, até o
21 de Maio no Café Ardora de Vigo.

Caxigueiro

Fernanda Soares

Esculturas en arxila e barro de Caxigueiro, até o 21 de Maio, na Galeria
Sargadelos de Santiago (Rua Nova,
16). Horário: de 10,30 a 14 e de 16,30
a 20,30 h.

Fernanda Soares na Sala de Caixavigo

Diego de Giráldez

rán o proceso estético das últimas décadas .do século.

A nova Sala de Exposicións Caixavigo
acolle até o 16 de Maio a monstra de
pintura O Realismo Nas de Diego de
Giráldez.

Galiza en Lorient 71-94
Material recollido ao redor da asisténcia galega ao Festival !nterceltique de
lorient. Até o 14 de Maio na Casa das
Artes de Vigo.
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Pintura no Centro Cultural Caixavigo,
do 5 ao 16 de Maio, de 19 a 22 h. (festivos de 12 a 14 h.).

Cuba, último bastión
Até meados de Maio na pizzeria A Galeria, na Alameda de Vigo. O fotógrafo
Delmi Alvarez, traballa en Cuba durante un ano o que lle vale en Barcelona o
prémio Fotopress'93 coa exposición

Maribel Mouriño
Óleos e esculturas (en bronce e granito), na cervexaria Carcoman de Vigo
na rua Oporto 11. Até X uño.

Xavier Pousa
Monstra antolóxica do pintor Xavier
Pousa no C.C. Caixavigo, até o 15 de
Maio, de 7 a 1O da noite de Luns a Sábados, e de 12 a 2 os festivos. •

Lisboa/94

As feiras do viño.
Documentos
O Museu Etnolóxico de Ribadávia organiza a monstra As feiras do viño.
Documentos, na sala de exposicións
temporais da rua dos Fomos s/n. Até o
15 de Maio.

-

O entroido na Galiza
Até o 31 de Maio no museu de Ribadávia.

Arte desde a reciclaxe
Cecilia Ruíz recicla material tirado nas
praias e os inclue na sua obra De desechos. Exposta até o 20 da Maio, de Luns
a Venres, de 19 a 21,30 h., no Ateneo da
Coruña (Alfredo Vicenti, 6- l º).

Saúl Otero

Rock en Ourense

A Atalante, de Jean Vigo, o venres no Tívoli.
vados no Bistro (07-1-87 09 92). AnCinema
dreas Stocklein, paneis de azulexo,
até o 30 de Maio na Galeria Ratton
Un ciclo organizado pola Cinemateca
Cerfunicas (07-1-346 09 48); Exposicon proxeccións na própria Cinemate~
ción colectiva de tapicerías de Porca ou no Tivoli ás 9,30 da noite. Os
talegre monstoa permanente na Galefilmes máis próximos: Desaparecida!
ría de Tapi\'.erias de Portalegre (07-1de Alfred Hitchcock (o 14 no Tivoli);
346 82 02)._
Os 39 Escalóns de Alfred Hitchcock
(o 15 no Tivoli); Vampyr de Car!
Teatro
Dreyer (Luns 16 na Cinemateca);
Francisca de Manuel Oliveira (o 17
A História do Tigre de Dario Fo por
na Cinemateca); A Vítima do Medo
Filipe Crawford no Meia Preta. A
de Michael Powell (18 na CinemateCantora Careca de Ionesco por Hélca); Vale Abraao de Manoel Oliveira
der Costa, e A Menina Feia de Ma(o 19 na Cinemateca); Zero en comnuel F. Pressler por Carlos Carvalheiro
portamento e A Atalante de Jean Vino Teatro Cinearte. (07-1-396 53 60).
go (o Venres 20 no Tivoli); A Beta de
Guerras de Alecrim e Manjerona de
Dia de Luis Buñuel (Sábado 21 no TiAntónio José da Silva (o Judeu) por
voli). Maior información na CinemateJoao Mota, no Teatro da Pesquisa (07ca (07-1) 343 16 60 ou no Cinema Ti1-727 18 18). O Ensaio dun Sonho
voli (07-1) 3521734.
de Ingmar Bergman e August Strindreg, con cenografia de Mário Viegas.
osicións
Jogos de Noite de Stig Dagerman, dirixida por Fátima Cecílio. Esta Noite
O 25 de Abril na lmprensa. Abril e
Improvisa-se, de Luigi Pirandelo,
Maio 1974, até o 3D de Maio no Insti(até X uño no Teatro Ibérico , (07-1)
tuto Nacional da Biblioteca e do Livro
858 25 31 ). Maldita Co.c aína de Fili(07-1-795 01 30). Cartazes do 25 de
pe La Féria e Femando Heitor (no TeAbril, até o 16 de Maio no Centro
atro Politeama (07-1) 343 03 28).
Cultural da Malaposta (07- 1-938 84
07). Lisboa subterránea exposición
Música
permanente no Museu Nacional de Arqueología. Antero de Quental-Vida e
Veñen da man da Associac;ao José
Obra, monstra itinerante información
Afonso que propón unha série de acno (07-1- 793 64 59). Lisboarte contuacións con entrada libre polo bairro
temporánea, por diversos pontos da
do Seixal (Lisboa). O Dia 13, ás 1O da
cidade información no (07-1-395 47
noite, no largo da lgrexa, Cante Alen77). Vladimir Velickovic, até Xuño
texano cos grupos corais Os Campono Instituto Franco-Portugues (07-1neses de Pias e Os Ganhoes de Cas54 43 89). Grai;a Morais Pintura
tro Verde . Sábado 14, ás 18 h., na
198211992, até o 22 de Maio no MIpraza da República, teatro de rua con
TRA Galería Municipal. A Máscara,
. Trovas do Ferro Velho polo grupo
A Mulher, A Morte: Resistencias
Art'lmagen; e ás 10 da noite, actuaPoéticas, unha viaxe por temas reco~
ción do Coro Popular de Espinho e o
rrentes na arte belga do século XX, até
Nuevo Mester de Juglaría. O dia 20,
o 29 de Maio na Galería 1, no Culturás 22,30 h., na Unión Seixalense, acgest e na Sede da Caixa Geral de Detuarán o grupo húngaro Muzsikás e
pósitos (07-1-795 30 00). Memórias
Márta Sebestyén; e ás 12 da noite nas
encantadoras de Africa, até o 28 de
ruas principais Teatro de rua con
Maio na Galeria Moira. Instrumentos
Art'lmagen e os alunas da Escola SeMusicais de Moi;ambique, até .o 28
cundária José Afonso e n'1 2 de Seixal
de Maio no Espa\'.o Oikos (07-1-888
que levarán a cabo unha grande repre~
00 12).Venc;ao da Arquitectura dos
sentación con 50 actores (bruxas, bruDescobrimentos, até o 31 de Maio no
xedos, bruxinhas e bruxoes). InformaPalácio Nacional da Ajuda (07-1) 363
ción dos actos das Cantigas no (07-1)
16 77. Ankish Kapoor. Esculturas
886 28 36.•
recentes, até o 28 de Maio na Galeria

Unnatural, Pungent Stench (Áustria);
Macabre e Brutal TrUlh (USA), o 20
de Maio en Ourense no Campo da Feira ao prezo de 1.800 na billeteira. •

Cómicos (07-1) 397 77 94. Chah Keong Lui, acuarelas, e Chah Kai
Chon, pintura, até o 21 de Maio na
Livraria Barata. Teresa Furtado gra-

O Venre 13 e o Sábado 14, ás 12 da
noite, na Casa da Cultura de Moaña a
Compañia de Maria estrea a ~a
montaxe mái recente Squash. Unha
adapatación de Xepe Casanova da
obra de Eme to Caballero que dirixe
Quico Cadaval. •

Música
infónica da Galiza
Dirixida por Vítor Pablo e con
Dmilry itko etsky no violin. O Xove 12, á 8,30 do erán , no Pazo de
ongreso · da oruña. O programa
comprende o oncerlo nº2 para violin
e orquestra , Op. 63 de Prokoriev a
Sinfonía n" 5 en Re maior, Op. 47, de
ho ·takovich .

Vigo, espazo e tempo
Monslra artellada pola Fundación Provigo, até Xuño na Ca a da Artes de
Vigo. Aberta de Lun a Venres de 12 a
14 e de 18,30 a 22 h. Sábados, DominPáxinas coordenadas por
IAGO LUCA
0

•

Debuxos durante o mes de Maio na Iibraria Michelena de Pontevedra.

Raimundo Orozco
Obra de Raimundo Orozco, até o- 27
Maio, de 10 a 13,30 h. e de l 7 a 21,30
h. de Luns a Venres, na Galeria Saira
de Vigo.

Fundas;:ao de Serralves
O Auditório da Gal iza acolle, do 30 de
Abril ao 10 de Xuño (de 12 a 19 h.,
agás Luns), a monstra Fundac;ao Seralves-Un museu portugués. A Funda~áo Serralves está a organizar o proxecto do primeiro Museu de Arte Conr~mporánea de Portugal. O arquitecto
Alvaro Siza e o seu património ilustra-

• \

Ex

L tra
Pola Xove Orquestra de Galiza e o
Orfeón Terra A Nos a, o Dia da~ Letra , ás 9 da noite no Auditório da Gal iza (Santiago). Director ·de orquestra
Xoam Trillo. Director de coro: Miro
Moreira.

Unión P no a
O Xove 12 á 1O da noite na NASA
de Santiago. Abren o concerto os Huana de Lugo. Entrada 800 pta.

Os Redullos e
A Banda de Guillermo
Os dous no espazo Rock ?arrufo da
NASA (Santiago). O Domingo 15, ás
7 da tarde, con entrada libre.

Medley Band e
Balch Hearts
O dia 13 ás 9 da noite na sala Número
K de Santiago.

Stress e Freedom
O Venres 13 no Playa Club da Coruña.

Heli Freire
O Xoves 19 no Café Odeón de Vigo.

Descamps, na Galeria Sargadelos de Vigo.

•

Información xeral
dos actos de Lisboa/94 no telf.
(07-1) 346°06 50/41.
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A escritora e prémio Nobel Nadine Gordimer fabulara
nunha das suas novelas a chegada ao poder da maioria negra

TRES EN RAIA

Un soño africano
• FERN1'NDO CARBALLA

De bochornos
e sobornos

N

.adine Gordimer fabulouno
igual. Case igual nas últimas
páxinas do seu libro Un capricho da natureza. O presidente negro do país que
tora a República Sulafricana toma posesión do seu cargo rodeado pola representación de todos os países do mundo.
"A orquestra de verde negro e ou ro
anúncia a chegada da escorta militar e a
caravana de automóveis que transporta
ao primeiro presidente negro do país, ao
seu primeiro ministro, a sua esposa, ao
seu gabinete, a todas as persoas cuxos
rostas non estaba sequer permitido reproducir nos periódicos , cuxas palabras
estaban proibidas, e que foran desterradas no cárcere ou no exílio" . O 1O de
Maio de 1994, seis avións Impala das
Forzas Aéreas da África do Sul exaculaban a chorro as seis cores da nova bandeira, do estandarte auténtico da nova
pátria sen segregación . Joe Slovo, secretário do Partido Comunista, branca,
choraba de emoción. "Nengunha trompeta nen flauta nengunha poden competir
coa resonáncia de médio millón de peitos, e os tambores militares de estilo ocidental son apagados polos tremendos
rufos dos tambores africanos".

• CARLOS MELLA

"y

o también siento bochorno",
dixo o presidente do Governo. É dicer, el tamén se sente "abochornao". E a min unha bágoa silandeira esbaroume palas fazulas diante
do acorde do Felipe.
E é que teño para min que o Felipe
debe estar acongoxado . Xa sei que as
línguas de ferrete lle apañan todas as
nasas desgrácias pero , ben mirado, o
que se di ben mirado, que culpa ten?
A ver: que o de Filesa é unha chourizada; pois claro que si, pero el como
secretário xeral non vai estar en todo,
que non lle ia quedar tempo para governar. Que o Rubio fai unha falcatruada, boeno , pero é que che sai cada
governador que non vexas qeu quen o
ia dicer. Que o Roldán anda hoxe escapado dos civis que dirixia onte , boeno, pero quen ia pensar que o director
xeral da Garda Civil era un moinante,
que el ben xurou que era enxeñeiro e
economista, que enxéñeiro non seria ,
pero economista, joder!, que case se
leva o PIB para a sua casa. Que o ministro de agricultura esqueceu de declarar o IRPF, que o Corcuera e o Solchaga non ventan por onde andan os
fundos reservados , que a Mestre vende a Cruz Vermella por parcelas ... coño!, que queren que faga o presidente?, q ·e teña mil ollas? Tampouco hai
que exaxerar.

Menos xusto, pero é a verdade. A escritora do prémio Nobel vía a bandeira branca
e laranxa da oprobiosa república afríkaner
cair rachada a coitelo, envolvendo coa
forza do vento a base do mastro: unha
impresionante abertura para a r.etransmisión de todas as televisións do planeta.
Pero tamén contemplaba entre a multitude do estádio milleiros de brancas, coa
camiseta estampada do rosto do presidente, de Mandela, por que non dicilo xa!
Agora é Nelson Mandela, o noso presidente, xa podemos escreber o seu nome!
Tamén a cerimónia foi ás doce. "Os enormes rostas de quen non viveron para ver
este dia abalan desde os elevados catazes cos que se lles rende homenaxe".
Oliver Tambo, Steven Biko, Chris Hani ...

! •

De Klerk é vice-presidente. "As corporacións brancas donas da riqueza mineira
do país demonstraron, desde que viran
que os brancas ian perder o poder político, o seu afán por se asegurar o futuro
-digamos o 49% ?- baixo o governo
negro". Pero o presidente é Mandela. E
os seis xenerais brancas do Estado
Maior réndenlle honores de xefe de Estado o 10 de Maio de 1994.

DAVID BRAUCHLl/SYG MA

Nadine Gordimer, representando ao seu
partido, o Congreso Nacional Africano,
oficiou de axente eleitoral nos comícios
de finais de Abril , comprobando que a
Comisión eleitoral obedecía os desexos
de voto expresados polos millóns de negros analfabetos. Obedeceron, dous de
cada tres cidadáns votaron polo CNA.

Non houbo Exército de Liberación , non
houbo derrota militar nen vinganza contra
tres séculas de afrenta, o presidente do
Banco Central é o mesmo home branca
que era, non hai pelotón nen cárcere
contra os asasinos. Para o traidor haberá
perdón . A epopeia circula arrente de terra. Esta é a verdade. +

Por iso digo que Felipe non debe sentir bochorno. Os abochornados debemos ser os cidadáns diante de tanta
mangáncia. Felipe non. Felipe abonda
con que estexa demitido que asi non
teria que estar abochornado. •

VoLVER Ao REGO
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Aquí atopará a seguridade que necesita:
Sistemas de seguridade, roubo, incendio, detección,
extinción, ignifugados, portas de seguridade, caixas fortes,
C.P. TV, central receptora de alarmas, etc.

TO.DO EN SEGURIDADE

República Arxentina, 291 Tel.: (981) 59 21 21* Santiago ·

crucifixión de Luís Roldán
non é inocente. A metamorfose dexenerativa que o levou de Director Xeral, con amizades de abolengo, a corrupto e finalmente praticante de orxias e cocainómano, descóbre lle unha personalidade oculta
que o separa dos que até agora estaban con el.

É unha táctica similar á tantas veces
empregada cos acusados de violación. Canto máis convertidos en tolos, depravados ou sádicos, máis
afastados quedan do machismo reinante. As estatísticas demonstran
que, en contra desta caracterización,
os violadores adoitan a ser varóns
normais.

'.

Tampouco Roldán é distinto dos outros, por máis que o esteñan a caracterizar ~gor§ de monstro. •

