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Barreiro estaria disposto 
a testificar no Congreso sobre a 
financiación dos partidos 
"O que se cocia na cociña de 
Génova, 13 (sede eri Madrid 
do Partido Popular) saberano 
eles. En todo caso coido que 
a Comisión de Investigación 
da Financiación dos Partidos 
é un xeito de amnistiar máis 
que de averiguar", declarou 
Xosé Luis Barreiro a A Nosa 

Terra. O ex-vicepresidente da 
·Xunta móstrase disposto a ·· 
acudir á ·devandita Comisión 
se é convocado ainda que 
afirma que quizais non poda 
facer grandes revelacións 
"porque eu era un observador 
de províncias". 

(Páxina 9) 

Francisco Vázquez disposto 
a ~legalizar' as obras comezadas 
sen licéncia · 
Cóntase que, hai tempo, via
xando en coche a duquesa de 
Alba ordenou ao chófer apar
car xunto a unhas terras que 
semel!aban excelentes para a 
labranza. "Lémbreme cando 
cheguemos a casa que me in
forme de quen son estas fin
cas porque teño intención de 
mercalas ". A res posta foi: 
"Vostede perdoe pero estas 
terras son suas, señoras du
quesa". Algo semellante pare-

cía estarlle a acorrer ao alcal
de da Coruña. E coma se non 
soubese que prppriedades 
ten o Concello. Todos os dias 
pasando por diante do polígo
no de Mato Grande, de pro
priedade municipal en boa 
parte, e sen percatarse de 
que, desde había meses, un 
particular estaba a construir 
un aparcamento soterrán sen 
ser o dono do terreo. 

(Páxina 5) 

Fernando Santodomingo: 
'Os asteleiros europeos teñen 
máis facilidades' 
O mercado europeo é unha 
obrigación, pero outros can
tan con máis facilidades. Esta 
idea poderia resumir aopinión 
de Fernando Santodomingo, 
presidente da compañia da 
construción naval coñecida co 
nome de Vulcano, histórica na 
cidade de Vigo e unha das 
máis importantes no sector 

dos pequenos e medianos as
teleiros. Santodomingo declá
rase optimista, partidário de 
acadar unha coordinación im
portante cos outros asteleiros 
da ria, sen chegar a un hol
ding que confundiría a pro
priedade e as características 
de cada quen. 

(Páxinas 16-17) 

Os emigrantes na Suiza celebran 
o Dia da Pátria o 28 de Maio 
Un diálogo en profundidade 
cos galegas emigrados na 
Suiza é posíbel grácias aos 
centros galegas. Doce deles 
están encadrados na Federa-

GALICIA VISTA 
POR 

UN INGLÉS 
Aubrey F. G. Bell 

A Gallcia que observou o hispanista 
inglés Aubrey F. G. Bell na súa viaxe 
de 1922. Un relato que recupera o 

noso pasado inmediato e que incita á 
reflexión sobre o noso presente. 

Primeiro título da colección 
"GaUcia no es pello". 

ción de sociedades galegas 
na Suiza (FSGS), que forman 
a maior federación dese xé
nero naquela república. 

(Páxina 13) 

Destacados defensores da libre empresa liquidan as 
suas indústrias ·e recalan no seitor público 

Empresários de Estado 
Privado é fermoso. Gabeando entre riscos, tripando niños de 

águia, alguns capitáns da indústria predican o exemplo do esforzo 
· individual e a virtude fortificante da competéncia. Claro que, ás 
veces, cansan e prefiren a seguridade un bon salário do Estado. 

Xan Fernández, militar e empresário, négase a deixar a política. ANXO IGLESIAS 

O primeiro galego na lista do PSOE ocupa o posto 25 
O feíto de ser a do BNG a única candidatura gale
ga, e a intención desta forza de representar a todo 
o país, distinguen ao Bloque das outras candidatu
ras nas eleicións europeas do 12 de Xuño, cuxa 
campaña comeza o Venres 27. Só outro partido 
galega, Coalición Galega, apreséntase ás elei-

cións, mais coaligado con outras seis forzas. Con 
respeito aos partidos estatais, no PSOE non hai 
candidatos galegas en postos de saída e no PP 
Fernández Albor ten asegurado o escano mentres 
está pendente o do lugar 21. 

{Páxina 7) 



A Xunta xa é accionista de 23 sociedades anónimas e .proprietária de dez 
organismos administrativos 

Iniciativa~_ privadas con cartos públice>s 
M. VEIGA- C. CARBALLO - F. ARRIZADO 

Alguns coñecidos homes de empresa buscan o abeiro dos despachos públicos. Despois de recomendar durante anos 
a tensión da libre competéncia para superar atrasos e mellorar a producción e a economia, liquidan apresuradamente 

os seus negócios e buscan o abeiro de ben pagados despachos da Administración. No entanto, o governo Fraga 
aumen_t~ sen cesar o seu próprio seitor público. 

Este é un baile de iniciati
va individual, risco, vixí
lia, aventura e sacrifício. 
Aqui non se lle permite a 
entrada aos que buscan 
sosego e arrimo nen se 
pode nomear ao Estado 
do Benestar que lle come 
terreo ao mercado. As 
orellas de burro son para 
J. M. Keynes e os seus 
xaropes e vacinas contra 
do afogo económico, pa
gados con cartos públi
cos. 

A sociedade ten que ser 
un imenso supermerca
do. Os neo-liberais (últi
mamente só líberais) co
mezaron a falar da eq
ferm idade do crowding 
out, da ocupación polo 
Estado dos espácios 
rendáveis e do asexo e 
afogo da actividade pri
vada e a marxe de be
nefícios das empresas. 
António Ramilo, presi.
dente dos empresários 
galegos, leva esta culpa
bilización do Estado ao 
extremo de acus·a10 co
ma un comp·etidor. E 
non contento con liqui
dar o sector público con
sidera que non deberian 
existir ne·n ~indicatos. 
Con el alíñanse os que 
talan de, sobre.carga democráti
ca1 ~ idealizan un estado míni
mo a xeito de Superman, un 
policia que garde os seus direi
tos e a · liberdade máxima de 
mercado. - --

Pero son moitos ·os · emprnsários 
qLJe ven en Ra- · .. 
milo un empresá-

materiais de construcción, o 
_primeiro, e de hosteleria, o se
gundo. Mais renunciaron á di
rección da~ ~uas empresas por 
traballar -Eiesde -a -Admini_stra
ción. 

Outro renovador da clase em
pres.aria I é Mi
guel. Anxo Pérez 

rio do século T 
XIX, un Nosf~ra- . antO a Vella 

Pérez, vice-pre
sidente da Con-· 
federación de 
.Empres·ários e 
segredário xeral 
da Federación 
de Empresários 
Galegas na lbe
roa méri ca (FE-

tu fr'anqu.ista e · I d · 
caciqaiJ. que vol:. . r patrona e 
ve do pasado· e Ramilo comó os 
ten medo da so-
ciedad e demo- xestores da 

xeración dos 60 
crática. Unha no
va xeración com
pite con el e con
sidérao unha ex
travagánci a re
tardatária, case 
tan molesta co
ma a de Ruiz 
Mateos. 

COinciden en que GAi). Pérez ocu-
paba até hai uns 

a eficácia meses a direc
ción das empre-

económica 
necesita 

sas Alfonso Pé
rez y CIA e Al-
fonso Pérez Dis

Tal é o caso de 
Constantino Vila, 
actual director 
xeral de Comér· 

investimento 
público. 

tribuciones.' Pero 
o seu negócio fa
miliar non puido 
facer fronte á 
competéncia das 

cio da Xunta ou 
do director xeral 
de Turismo, 
Francisco Garcia-Bobadilla. 
Ambos dous homes de negó
cios lugueses son ben coñeci
dos apóstoles da libre compe
téncia -e da posta ao dia dos 
empresários. Asi o demostra
ron desde o seu negócio de 

empresas fran
cesas de distri-
bución de ali

mentos e pechou. Hoxe, Pérez 
é Conselleiro Delegado do Par
que Tecnolóxico da Galiza, ins
talado no concello de San Ci
brán de Viñas. Por este traballo 
percibe un salário de 9.500.000 
ao ano. 

PEPE CARREIRO 

Difícil competéncia 

Nos seus traballos de divulga
ción empresarial, Pérez ten re
petido que moitos homes de 
negócios galegas "non se pre
pararon para competiren nun 
mercado amplo e difícil coma o 
dos 12, pero tamén con maio
res oportunidades". Avogado e 
licenciado en administración de 
empresas, o executivo ouren
sán entende que o mundo com
plexo e a cada máis internacio
nalizado dos negócios, require 
un alto nivel de preparación. 
"Compren profisionais, persoas 
que saiban mánexar as novas 
tecnoloxia~ productivas e de 
xestión qué lles permitan ás no
sas empresas acadaren eleva
dos níveis de produtividade e 
competitividade". 

A empresa familiar dos Pérez 
atopou dificuldades insalvábeis 
para competir cos comércios 
de planta grande que as trans
nacionais francesas instalaron 
nas sete cidades principais. A 
liquidación da empresa f.oi co
ma unha bomba en Ourense. 
Marxinados dos mercados de 
concentración urbana, os Pé
rez víronse abocados a espe
cializarse só na distribución no 
rural e renunciaron a ficar só 
coa parte pequena e menos 
rendável do m'ercado. 

O activo secretário da Asocia-

ción de Empresários de Lugo, 
Xosé Maria López Bourio foi su
cesivamente comerciante de 
mobles e de obxectos de deco
ración antes de converter un lo
cal familiar en Centro de Estu
dos Empresariais, con finanza
mento público. López Bourio é 
agora secretário 
do Centro. 

Despois 

do home de negócios e di
rector do Banco Pastor de 
Ourense, Elias González 
Gurriarán . Hai oito anos 
ocupou a praza de xerente 
do Instituto de Desenvol
vemen to de Ourense 
(INORDE). Hai uns meses 
recebeu o nomeamento de 
director do Parque Tecno
lóxico cun salário de 
11.250.000 ao ano. 

A Consellaria de lndústria 
avalia o Parque como a 
sua principal realización 
durante a xestión de Xan 
Fernández. Os Fondos de 
Desenvolvemento Rexio
nal da Unión Europea pu
x ero n unha parte dos 
2.000 millóns que se levan 
investido neste magno 
proxecto. Moitos empresá
rios de Ourense viron na 
iniciativa unha cabeza de 
ponte para a instalación 
de novas negócios. Men
tres António Tabarés e Mi
guel Anxo Pérez multipli
can esforzos para asentar 
empresas arredor deste 
centro de aplicación de 
tecnoloxia avanzada, a 
única realidade é a empre
sa Unidade de Materiais 
Avanzados, filial da trans
nacion al norteamericana 
Dupont que fabrica cadros 

de biclicleta en material ultra-li
xeiro Tepex. 

Elier Oxea é outro activo empre
sári o ourensán que reaparece 
cun cargo na Administración. 
Oxea é tan coñecido polo seu 
importante negócio de madeiras 

no Carballiño co
mo por causa do 
seu activismo no 
Partido Popular. O empresário Hi

pó lito Trinidad , 
presidente da de recomendar De a pouco foi 

nomeado Secre
tário do PP para 
Ourense e xefe 
do Gabinete de 
Persoal da Depu
taci ón de Ouren-

Asociación de durante anOS a 
Constructores de 
Lugo, estableceu tensión da libre 
de a pouco a 
Fundación San 
Calixto. Fontes 
sindicais asegura 
que a Fundación 
quer construir 
nun solar de 
4.000 metros ca
d rad os , cedido 
polo Concello, 
parte da liquida
da empresa Frig
s a. A man de 
obra cobraria do 
Estado en con-
ceito de forma-
ción de activos e 

competéncia 
liquidan os seus 
negócios e 
buscan o abeiro 
de ben pagos 
despachos da 
Administracíón. 

se. 

Tamén o enxeñei
ro e economista 
Xan Manuel López 
Valcárcel volveu 
as costas á em
presa privada. Da 
sua familia é a 
conserveira Justo 
López Va/cárcel 
que ocupa o lugar 
362 na lista de em
pres as do pais. 
Xan Manuel foi xe-

da Xunta, á conta dos fondos 
ocupacionais para parados. 

António Tabarés era xefe de 
vendas de Roberto Verino. Pre
viamente traballara coma publi
citário, axente comercial e sócio 

rente da armadora Puerta Prado 
despois pertencer durante unha 
década á equipa directiva de Pes
canova. Recentemente a conse
llaria de Economia e Facenda no
meouno xerente do Instituto Gale-

(Pasa á páxina 3) 
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O empresário Rambo ao agarimo da lareira 
A importáncia real do gasto público é un dos segredos 
de Estado mellar gardados. Todas as chaves dos 
tribunais de cantas non dan aberto esta ucha de ferro 
na que aclarariamos que parte do que se apresenta 
nos orzamentos coma investimento produtivo é só 
perda neta. 

Só que non hai arcano que resista á circulación do 
diñeiro. A Administración intervén cada dia máis na 
vida económica e a participación do gasto público no -
Produto Interior Bruto rentea xa o 50 por cento que é 
normal nos orzamentos da UE. Oeste xeito, toda a 
enerxia que desde a facenda pública se libera para 
anatemizar o aumento dos gastos destinados á 
seguridade, á asisténcia social e aos salários, 
convértese en man aberta cando se trata de pagar a 
empresários con fundos públicos. 

Este crédito emprégase a mancheas p~ra participar 
desde a Administración en empresas privadas. A 
Xunta e o Estado manifestan a mesma desconfianza 
de cara ao seitor público ao tempo que mercan 

accións de empresas ou fanse co control de negócios 
privados. A condición que esixe é que non se 
consideren públicos. 

Con esta fórmula extraordinária, pode o presidentE! da 
Xunta inaugurar un hospital en Verin que é público pero 
tamén privado, pagado con cartas públicos pero de 
propriedade particular; pagar con diñeiro da Autonomia 
un parque tecnolóxico que a própria oficina de 
propaganda da Xunta califica de modelo de iniciativa . 
privada; adquirir o control de dez empresas e botar o 
Presidente un discurso de Anovello no que renova con 
golpes de peito a sua confianza na política económica 
de Margaret Thatcher, espectacularmente fracasada 
polo demais. 

Na doctrina económica de Fraga, subvencionar un -
empresário con cargo ao orzamento autonómico é 
privatizar. o sistema de cornunicacións dependente 
da Xunta abre micrófonos e cámaras para que estas 
empresários relaten coma Eneas a sua guerra contra 
os enganos da competéncia. Aqui só cambia o 

cabalo de agasallo, que dentro trae só pagarés 
públicos. 

Estamos abrigados polo visto a admirar a campaña 
triunfante destes capitáns de empresa. Deitado o 
património familiar aos pés dos competidores en 
resisténcia fugaz, volven coa sua prédica de vixília, 
estarzo, austeridade, estudo e superación como 
fórmulas para vencer o reto dos novos e azarosos 
tempos empresariais. 

Só que eles son coma un empresário Rambo, que 
debruzado na cuneta pola primeira labazada da 
competéncia privada, prefire o arrimo da lareira pública 
pero non renúncia á sua imaxe heroica. 

Ao abeiro deste xeneroso cobertor, Rambo escrebe 
consellos para evitar as maldades da xungla 
empresarial ao tempo que avisan aos incautos dos 
perigos de aumentar o gasto público.+ · 

ANOSA TERRA 

(Ven da póxina 2) tonómico é a de fomentar iniciati
vas empresariais privadas pero 
na realidade estase a constituir un 
seitor público autonómico. 

¡---------------------------------------------------------------------------, 
go de Promoción de Empresas 
(IGAPE). (O feito de esta axéncia 
institucional arrancar cun orza
mento moi superior á Conselleria 
de lndústria considerouse un in
tento de Fraga 

En dez empresas deste grupo 
público a Xunta 

por rebaixar de 
competéncias o 
departamento de 
Xan Fernández e 
conducir ao seu 
titular á renún
cia). 

A empresa 
familiar 

ten maioria. Seis 
delas son organis
mos administrati
vos, dous econó-
micos e duas máis 

Entre os que se 
zafaron do ma
cuto da libre em
presa para bus
car o abeiro da 
Administración fi
gura tamén o ex
consel lei ro Xan 
Fernández. Mili
tar de ·profisión , 
pertence a un 
grupo de oficiais 
da Mariña de 
Guerra que a fi
nais dos 60 fixe
ran por recomen
dación do Estado 

dos Pérez 
pechou por non 
poder competir 

son entes de direi
t o público. Ao 
mesmo tempo, un
h a comisión for
mada por funcio
nários do Estado e 
da Xunta está a 
negociar o traspa
so do 51 por cento 
da Sociedad& para 
o Oesenvolvemen
to Industrial da 
Galiza (Sodiga). 

cos comércios 
de planta 
grande. O seu 
director é agora 
xerente do 
Parque 
Tecnolóxico de 

Dentro da equipa 
de governo de Fra
ga xustifican a ini
ciativa empresarial 

Ourense. 

Maior a especia-
1 idade de enxe-
ñeria naval . Ao 
rematar a carreira, Fernández pe
diu a excedéncia no exército e 
adicou o seu tempo ao estaleiro 
privado Astafersa. O oferecemen
to da Consellaria de lndústria, 
que lle fixo Fraga no 89, librou ao 
ex-militar de ter que solicitar o 
reingreso na Mariña pola grave si
tuación económica do estaleiro. 

Outro ben coñecido executivo 
do sector privado, o químico la
go González-Babé Ozores, que 
tora durante 
anos director de 
Zeltia SA, é des
de hai dous 
anos director do 
Bussines lnno
vation Center 
(BIC) de Vigo. O 
BIC é parte dun
ha rede comuni
tária de apoio á 
investigación e o 
desenvolvemen-

António Ramilo. to. O seu promo-
tor é a Fundación Empresa Uni
versidade que xestiona a Xunta. 

As empresas da Xunta 

Na sua primeira campaña eleito
ral Fraga cantou as exceléncias 
da iniciativa privada. Pero á volta 
da sua primeira lexislatura, a Xun
ta xa é accionista de 23 socieda
des anónimas, nas que deitou 
2.775 millqns de pesetas en ac
cións. A proposta do Governo au-

da Xunta como a 
necesidade de 
promover novas 
empresas e inves
timento en tempo 

de recesión. De feito a Xunta vai 
ao rego da tendéncia do estado a 
aumentar a participación do gas
to público no Produto Interior Bru
to que xa é case o 50 por cento, 
equivalente ao nível meio da Co
munidade. 

Na terminoloxia de Felipe Gon
zález, a eficácia económica de
be primar sobre a eficácia 
social. A Confederación Espa
ñola de Empresários (CEOE) 

defende a mesma 
táctica. Pero tanto 
a vella patronal 
fosilizada, que tan 
ben representa 
António Ramilo, 
como os novos 
xestores da xera
ción dos 60, coin
ciden en que un 
dispositivo tan pri
vado e privatiza
dor como o mer-

A.1. cado, pega contra 
a regulación administrativa e os 
impostas; o pulso da producción 
non se pode guiar por un mar
capasos administrativo, penden
te de grandes abstraccións so
ciais. Ainda asi, consideran que 
a eficácia económica necesita 
do investimento público. Na sua 
opinión, os resultados non dei
xan de chamarse iniciativa pri
vada e competitividade, con tal 
de que a xestión lles correspon
de a eles mesmos.+ 

• 1 

Miguel Anxo Pérez · 
'Estou en política por vocación, 
porque viviria mellar de e~presário' 
"Metinme en política porque 
desde os oito anos sinto ese 
altruismo ese desexo de servir 
os demais, que se completa 
cando militas nun partido" . Mi
guel Anxo Pérez era até hai 
poucos meses, un dos proprie
tários da empresa familiar -
Alfonso Pérez y Cia- que pe
chou a sua história cunha sus
pensión de pagamentos soada 
en Ourense, polas estrañas 
condicións nas que se produ
ciu. Miguel Anxo Pérez é na 
actualidade Conselleiro Dele
gado do Parque Tecnolóxico 
de Galiza e Conselleiro polo 
PP na capital das Burgas. 

Perez entrou na política "pola 
porta grande", contando xa cos 
antecedentes dun forte labor 
social desenvolvida en entida
des como a Confederación de 
Empresários de Ourense e a 
Cámara de Comércio. O seu 
traballo, a tempo parcial, no 
Parque Tecnolóxico, centro im
pulsado pola Xunta, conta cun
h a renumeración anual de 
9.500.000 pesetas. 

Contado Miguel Anxo Pérez 
1 considera que o seu caso non 

é usual, na medida en que el 
está na política por unha clara 
vocación que ven de vello. 
"Amais, dentro da política insti
tucional podo facer polos em
presários moito máis que co
mo empresário. O meu foi un
ha opción, porque penso que a 
política hai que se dedicar en 
carpo e alma, e eu viña anun
ciando xa dese que presidia a 
Confederación empresarial, 
que me i& retirar do mundo da 
empresa para entregarme a 
política". Pensa tamén que 
cómpre deixar paso a empre
sários xóvenes "porque agora 
cóntase cun nível de formación 
profisional máis alto, e mesmo 
co tempo para ser empresario 
vaise exixir na prática forma
ción universitária". 

Miguel Anxo Pérez afirma que 
coa política "perxudiquei noto
riamente a miña situación eco
nómica particular, porque eu 
son un home que desde os 21 
anos teño tres carreiras univer-

Desde 
a presidéncia da 
Confederación 
Empresarial xa 
viña anunciando 
que ia entregarme 
á política. 

sitarias e ben podia seguir vi
vendo do meu. Sen embargo 
optei pola política e por estar 
onde estou. Non quero defrau
dar aos que confian no meu 

A NOSATERRA 

traballo e sei que o PP sabe 
valorar os meus coñecimentos 
no mundo do empresariado, 
tanto de aqui como o que está 
fora. Pensa que eu montei a 
FEGAEX (Federación de Em
presario Galegas no Exterior) 
que é un proxecto para vinte
ci n co anos. Enfin, que fago 
máis ·onde estou e desde o 
Parque Tecnolóxico que dou
tra maneira", afirmación que 
comporta a negación de enri
quecemento ou de "cobertura" 
económica a conta da Admi
nistración autonómica. 

Resposta tamén negativa máis 
que rotunda á pergunta de se 
participa dalgunha outra em
presa privada na actualidade, 
dicendo que "non, non estou 
metido en nengunha oulra em
presa".+ 
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Posicións enfrentadas na Xunta a respeito da clausura de Ence 

Unha fuga tóxica na Celulosa de Pontevedra 
alarma á povoación, que pediu de novo o peche 
•H.V. 

A fuga producida en 
Pontevedra ás 21.40 
horas do martes 24 
prodecente da factoria da 
Empresa Nacional de 
Celulosas, Ence, causou 
numerosos cadros de 
irritación en ollas e 
mucosas na ruada 
Ferreria e na Alameda, 
lugares aos que chegou a 
causa do vento de 
travesia (Oeste). A 
consecuéncia dos efectos 
na povoación 
producíronse reacións de 
pánico e foron bloqueados 
os teléfonos de protección 
civil, Governo Civil e 
Concello. 

pOLÍTICA INDUSTRIAL 

A presenza da policia, que aco
diu á factoria, provocou que o 
xefe de turno, Enrique Alfonsín, 
recoñecera incidéncias na eva
poración. Pero houberon de pa
sar 15 horas-até que Ence emiti
ra un comunicado aclarand.o os 
feitos e negando que houbese 
emisións de cloro, tal e como 
sospeitaban viciños e a Asocia
ción pola Defensa da Ria. 

"A irregu laridade ocasiono u 
unha emisión á atmósfera, du
rante dous minutos como máxi
mo, de mercaptanos (alcois' pro
cedentes da madeira ao·s que 
se engade xofre do proceso ao 
sulfato) e outros· gases fedoren
tos", dicia a nota da compañia, 
que no párrafo anterior sinalaba 
que "nada ti_vo que ver co cloro. 
A anomalia orixinouse no mo
mento de conectar un dos eva
poradores aos procedo deí trata
mento de lixívias". Precisamente · 
esta declaración fundamenta a 

acusación de que efectivamente 
habia cloro na emisión, e asi o 
expresaba o Secretário da Aso
ciación pela Defensa da Ria, 
Antón Masa, qué dicia: "conec
touse un evaporador ao proceso 
de tratamento de lixívias, é que 
son as lixívias, senón hipoclori-

A f~ga puxo de · 
manifesto a 
división na Xunta 
sobre o posíbel 
peche de ENCE e 
ELNOSA. 

tos: cloro?" Masa tamén' denun
ciou a falta dun operativo de 
emerxéncia para o momento de 
se producir un acidente, ·"que 
sucederia .se houbese un estou
pido? Quen organizaria unha 
evacuación?" 

Nunha concentración, convoca
da pola Asociación pola Defen
sa da Ria, e celebrada na pra
za da Ferreria Mércores 25 ás 
8,30 do serán, solicitouse o pe
che definitivo da factoria polo 
risco sanitário que conleva. "A 
razón dos postes de traballo 
pode ser contestada co direito 
das 3.000 persoas que viven 
da ria a manter tamén o seu 
traballo", dicia Masa. Os parti
dários do peche opinan que 
Ence e Elnosa [empresa que 
subministra cloro a Ence) im
cumpren a lexislación, os con
vénios coa administración e as 
condicións impostas no mo
mento da instalación. 

Greenpeace solicitou o peche 
de Elnosa e o cámbio de Ence a 
tecnoloxias limpas e alertou da 
gravidade dunha fuga masiva 
de cloro e dióxido de cloro. Pre
cisamente unha pequena fuga 
de cloro procedente de Elnosa 
provocara hai uns meses pánico 
en Campelo, o vento evitou da
quela unha catástrofe en Ponte
vedra. 

Quen tamén se monstrou parti
dário do peche de Ence e Elno
sa foi o Delegado da Consellaria 
de Ordenación do Território e 
Obras Públicas, Xusto González 
Ballesta. A posición favorábel 
ao peche non é compartida por 
todos os sectores da Xunta, e 
tan lago como Ballesta facia se
m ellantes declaracións, a Con
sellaria de lndústria, através da 
própria Secretaria Xeral de Co
municación, emitía unha nota de 
prensa en sentido contrário, res
tando importáncia á fuga.• 

Na manifestación participaron .os líderes locais de ambos partidos xunto co BNG 

Os traballadores de Vigo demandan a PP e PSOE 
que corrixan a sua política económiéa 
•A.E 

Demandarlle ao PP e 
PSOE a "correción do 
rumbo actual da sua 
nefasta política 
económica" foi a 
reivindicación central da 
manifestación en defensa 
do emprego e a indústria, 
que o 24 de Maio sacou 
ás ruas de Vigo a.perta de 
10.000 cidadáns. Os 
líderes locais dos partidos 
estatais compartí ron os 
primeiros postas da 
manifestación con 
deputados e concelleiros 
do BNG. A esta · 
manifestación unitária non 
se sumaron os 
empresários. 

As cantigas de Fuxan os Ventas 
intercalábanse co comunicado 
final unitário de CIG, CCOO e 
UGT, licio a anaquiños durante 
os discorrer da manifestación. 
"Unha vez máis o povo de Vigo 
maniféstase pela defensa da 
nosa indústria ... ", afirmaba o co
municado. "Os ventos do silén
cio non enterraron a história ... 
Se non tedes-sachos traemolos 
nós ... ", voltaban a soar Fuxan. 
"Fraga, escoita, Vigo está en lói
ta ! ; Felipe, hai que acabar con 
este xeito de governar!", corea
ban os manifestantes. 

"A actual situación non se re
solve con pequenos parches. 
Necesitamos solucións globais 
para toda Galiza. ·Estamos a 
pagar a política neoliberal" , · 
afirmaba o comunicado dos 
sindicatos . "A crise industrial, 

Os representantes das empresas en dificuldades encabezaban a manifestación. 

que a pague o capital!", berra- .ticos ~an- calados. Ali, nas pri- . 
ban os manifestantes. "Voy di- meiras fileiras estaba o alcalde 
cero que penso agora q~ vou de Vigo, Carlos Príncipe, .co- de 
cantar ... ", anunciaban Fuxan . Redondela, Xaime Rei e o de
os Ventos. "Os sindicatos leva- putado socialista en Madrid, 
mos moitos anos der;iunciando . Constantino Méndez. Ao seu 

. a situación da política indus- .- carón camiñaban -os .deputa-
trial. Reclamamos unha política dos· autonómicos Maria Xosé . 
industrial activa". "Manda cara- Porteiro, Carlos Baños e Uxio 
llo, canta xente sen traballo"!, Labarta, xunto .. con concellei-
afirmaba a consigna. "A nosa ros socialistas. Cóbado con 
liberdade é emigrar ... ", seguia cóbado cos socialistas pasea-
ª cantiga. ban o lider do PP vigués, Ma

"Os deputados nas Cortes , fa
lan de moito sandiós, talan e 
falan e talan ... ", voltaba a soar 
a música. Pero os lideres polí-

nuel Pérez, xunto con Manuel 
Garrido. Un pouco afastados 
os deputados do BNG, Olaia 
Fernández, Francisco Trigo e 
Guillerme Vázquez, co conce-

ANXO IGLESIAS 

lleiro Pérez Castrillo, o candi
dato a Europa González Ama
·diós e o al.calde de Souto
maior, Fernando Pereira, 

"Todo arranxado" 

Tal revoltixo unitário facíalle afir
mar con retranca a vários traba-

. lladores do Grupo Mar: "Todo 
está arranxado , non vedes 
como PSOE e PP están de 
acorde nas nosas reivindica
cións? Aí están todos nas pri
meiras f ilas" . "Manda truco na 
Habana, levamos catro anos na 
rua, e aquí parece que ninguén 
ten a culpa", afirmaba un traba-

llador de Barreras. Un grupo de 
dirixentes dos distintos sindica
tos criticaban "a cegueira dos 
empresários que non se quixe
ron sumar a esta protesta, can,
do tamén os benefícia a eles. E 
máis, tentaron boicoteala con
fu ndindo á xente dicindo que 
pediamos millorar os convénios, 
cando esa é unha reivindicación 
que non se contempla aqui para 
nada". Outro sindicalista laiába
se de que "levamos anos e anos 
na rua e ninguén nos fai caso. 
Convocamos esta manifesta
ción, sumánse os políticos e son 
eles os que acaparan toda a 
atención dos meios de comun i
cación. A chupar cámara, que 
estamos en periodo eleitoral ". 
"Lástima que non houbese sem
pre eleicións, andan máis agu
dos e receptivos", replicoulle un 
compañeiro. 

No entronque de Príncipe e Co
lón confluiu a manifestación coa 
procesión de Mária Auxiliadora. 
A megafonia cristiana rezaba o 
rosário: " ... prega por nós peca
dores ... " "Seguro que hai xente 
na procesión que está pedindo 
o mesmo que nós", comentaban 
dous traballadores de Gea. Tres 
mulleres que ian na procesión, 
decidiron sumarse . á mobiliza
ción, afirmando que "xa acaba
remos lego co rosário". 

·· Para que non faltase· a nota pin
. toresca, Nieto Figuero, Leri, 
saca unha bandeira de Vigo e 
colócase con ela na pancarta do 
sector naval. Os traballadores 
nen se inmutan . Están a leer o 
comunicado final: " ... Este non é 
un feito illado. Levamos moitos 
anos neste proceso de mobiliza
cións e continuaremos até que 
as nosas reivindicacións sexan 
atendidas". + 



IRREGULARIDADES URBANÍSTICAS 

O governo municipal considera "legalizábel" a obra denunciada polo BNG 

A duquesa de Alba, o alcalde da Coruña 
• e o amigo construtor, 

• RICARDO SANDOVAL 

Cóntase que, hai tempo, 
viaxando en coche a 
duquesa de Alba ordenou 
ao chófer aparcar xunto a 
unhas terras que 
semellaban excelentes 
para a labranza. · 
"Lémbreme cando 
cheguemos a casa que 
me informe de quen son 
estas fincas porque teño 
intención de mercalas". A 
resposta foi: "Vostede 
perdoe pero estas terras 
son suas, señoras 
duquesa". Algo semellante 
parecia estarlle a acorrer 
ao alcalde da Coruña. E 
coma se non soubese que 
propriedades ten o 
Concello. Todos os dias 
pasando por diante do 
polígono de Mato Grande, 
de propriedade municipal 
en boa parte, e sen 
percatarse de que, desde 
habia meses, un particular 
estaba a construir un 
aparcamento soterrán sen 
ser o dono do terreo. 

Nesta ocasión non foi o chófer 
senon un representante do Blo
que Nacionalista Galega, quen 
lle lembrou publicamente ao al
calde como eran as causas. A 
máis resulta que quen estaba a 
qonstru ir ese aparcamento era 
Anxel Jove, coñecido de Fran
cisco Vázquez, por canto que fi
gura no Rexistro da Propriedade 
co mo representante legal da 
empresa !llano S.A., da que é 
coproprietária a esposa do man
datário municipal, xunto con tres 
irmáns dela, segundo consta na 
denúncia aprese ntada polo 
BNG. 

Curiosa história 

A história non deixa de ser cu
riosa. O dia 20 de Xaneiro do 
ano 1992 a corporación coruñe
sa admite a trámite unha peti
ción de vários particulares pro
prietários de terreos en Mato 
Grande, no sentido de que se 
aprobase un réxime de conce
sión para a explotación de sub
solo público no referido polígo
no. Entre estes figura a empre
sa /rco ,S.A., que ten como só
cios a Anxel Jove e Manuel So
to, outro dos construtores da 
Coruña que teñen concedida 
unha boa parte das obras abxu
dicadas polo Concello. En No
vembro do ano seguinte resulta 
aprobado · o proxecto abríndose · 
o periodo de información públi
ca. Este é modificado na sesión 
plenária do 11 de Marzo do 94, 
~n atención a unha alegación de 
Anxel Jove, quen, na sua calida
de de presidente da xunta de 
compensación do polígono, soli
cita que se suprima a necesida
de de reservar prazas de alu
guer no futuro aparcamento e 
que se retire a obriga de pagar
lle un canon ao Concello en ca
so de venda ou traspaso da 
concesión municipaL 

"Aqui condénanme, pero en Madrid sempre me absolven", sinala Francisco Vázquez. PEPE FERRÍN 

O mesmo día 11, pero en Mato Grande. Da
do mes seguinte, sai 
publicado no Boletín 
Oficial da Província a 
resolución municipal 
anunciando o concurso 
para a construción do 
aparcamento e poste
rior explotación do mes
mo. Dous dias despois 
publícase no B.O.E. As 
empresas interesadas 
tiñan de prazo até o pa-

'Se construe _un aparcamento 
antes de a obra sair a 
concurso, ser~ porque alguén. 
con suficiente autoridade lle 
prometeu a adxudicacion'. 

quela decidírase arqui
var as dilixéncias por 
considerarse que non 

· existían actuacións do 
Concello con transcen ... 

. déncia económica, "al
go que claramente non 
acorre no caso da 
construción do aparca-
d oi ro. Como daquela 
volve quedar estabele
cida a maraña de rela
·cións e intereses entre sado 8 de Maio para a 

apresentación das suas ofertas. 

Apenas catre dias antes de que 
rematase ese prazo , a Policía 
Local dase unha volta pola zona 
co fin de comprobar o estado 
dos terreas municipais e consta
tan que o aparcamento xa prati
camente e~tá construído pola 
compañia Anxel Jove S.A., a 
única que até aquel a apresen
tara a sua oferta a concurso . 
Non tiña nen concesión admi
nistrativa nen licéncia de obras. 
Mentres , a empresa /reo S.A. 
encarregase da publicidade e 
anúncia a venda das prazas de 
aparcamento a un millón tres
centas mil pesetas, con disponi
bil idade imediata e permiso de 
uso por un período de 50 anos. 

De má fe en solo alleo 

Na mesma denún_cia apresenta
da na Fiscalía solicitase que se
xan revisados os feítos denun
ciados no ano 90 polos repre
sentantes viciñais da Coruña 
aducindo supostas irregularida
des na adxudicación de terreas 

as errwresas lrco S.A., lllano 
S.A., Angel Jov~ S.A., e o alcal
de da Coruña, Anxel Jove e Ma
nuel Soto", comenta Enrique Te
llo. Tamén afirma que no caso 
de a vía xudicial da Fiscalía non 
dar resultado, o BNG ten previs-

to apresentar unha denúncia, 
como acusación particular, di
rectamente diante dun xuíz. 

O fiscal xefe ten pensado estu
dar a documentación apresenta
da e decidir nos próximos días 
se remite o asunto ao Tribunal 
Supremo para que este dictami
ne se se abre o caso e comezan 
as investigacións. 

A base do fío argumental no ra
zoamento do BNG en referéncia 
ao aparcament9 de Mato Gran
de é esta: "Se Anxel Jove cons
true un aparcamento antes de a 
obra sair a concurso investindo 
máis de 200 millóns será porque 
alguén con suficiente autoridade 
no Concello lle prometeu a ad
xudicación". A base do fío -argu
mental do governo municipal na 
sua resposta ás acusacións é 
esta: "Los profetas del no vuel
ven a cabalgar con injurias , in
sultos y amenazas. El aparca
miento, sometido a un expe
diente sancionador, es legaliza
ble", Javier Losada, voceiro da 
Corporación socialista. O alcal
de argumenta que todo é pura 
demagóxia do B_NG. 

En Madrid gaña 

Pola sua os concellais do Parti
do Popular teñen previsto solici
tar a convocatória dun pleno ex
traordinário para tratar o asunto, 
xa que logo, segundo declara
cións de Xosé Vázquez, "Non 
se pode xudicializar a política. 
Non podemos actuar como so
breprotetores dos cidadáns. Nós 
denunciamos todos os trapiche
os do governo municipal e logo 
eles que elixan nas eleicións". 
Antonio López, outro dos conce
llais do PP afirmou que os so
cialistas no concello "sempre 
actuan ao borde da leí, para, no 
caso de resultar collidos, legali
zar a situación. Praticamente to
dos os aparcamentos da Coru
ña foron construídos con irregu-
1 aridades". O mesmo António 
López di que xa se temían algo 
semellante ao que está a aco
rrer en Mato Grande. 

Nas r:ingleiras do PP coméntase 
que Francisco Vázquez semella 
tranquilo xa que é comentário 
habitual nel o dicer: "As denún
ci as perder pérdoas aquí, en 
Galiza, pero gáñoas no Tribunal 
Supremo, en Madrid". Como 
exemplo, Xosé Vázquez comen
ta a senténcia do Alto Tribunal 
"eximindo de responsabilidades 
ao governo municipal por renun
ciar a 200 millóns no Casino da 
Coruña, co cal a Collazo Mato,· 
-outro dos promotores impor
tantes da cidade-, saille grátis 
a concesión do Palácio de Con
gresos, xa que co que aforrou 
na primeira operación pagou a 
segunda". 

Ímonos. Saíamos da Coruña pa
la -Avenida de -Alfonso Malina, 
miramos á esquerda e aí está 
Mato Grande, miramos á direita · 

~ e aí está a obra que pro,mete 
g Manuel Jove, .irmán de Anxel 
0 Jove, en representación de Fa
~ desa, paralisada igualmente o 
~ catre de Maio, neste caso por 

Neste momento están paralisa
das as obras. Enrique Téllo, de
putado do BNG, apresentou de
núncia, como cidadán particular, 
diante da Fiscalía do Tribunal 
Superior de Xustiza de Galiza. O 
fiscal xefe non o recoñ'Sceu co
mo repr~sentante do Bloque. A 
denúncia vai dirixida contra Fran
cisco Vázquez e ou claquer outra 
persoa do ·Concello que resulte 
responsábel, así como contra as 
quas empresas· implicadas, 
Anxel Jove S.A. e lrco S.A. Ao 
Concello acúsaselle de vários 
delitos de prevaricación, e subor
no. Ao construtor de edificar de 
má fe en solo alleo e ao anun
ciante de estafa. Segundo o Có
digo Civil, quen edifica de má fe 
en terreo alleo perde o edificado 
sen direito a indemnización. 

"Os socialistas no concello sempre actuan no limite da lei, para, en caso de resul- comezar a construir sen licén-
tar collidos, legalizar a situación", opina António López, concelleiro do PP. cia, algo moi habitual.+ 



DIAS 

• Lula favorito no 
Brasil 

O candidato do Partido dos 
Trabalhadores, Lula da Silva, 
supera en intención de voto ao 
resto dos candidatos xuntos que 
se apresentan ás eleicións 
presidenciais a celebrar no· 
Brasil dentro de trés meses. O 
lider do frentista PT acadaria 
segundo o inquérito de Vox 
Populto 41 % dos sufráxios, 
mentres que o seu contrincante 
máis próximo, o socialdemócrata 
Fernando Hernique Cardoso, só • 
obteria o 17% dos votos. 

O ex presidente José Sarney 
afirmou "que non existe 
nengunha forza do mundo 
capaz de impedir que Lula gañe 
estas eleicións". ainda asi os 
empre~ários e políticos 
conservadores, que xa nas 
pasadas eleicións apostaran por 
Collar de Mello para derrotar a 
Lula, están a apostar ao 
unísono por Card6so, que 
asume plenamente as 
directrices do Banco Mundial, 
que tenta impór no Brasil a 
mesma política que na 
Arxentina. Precisamente este 
plano comezouno a implantar 
Cardase cando era Ministro de 
Facenda. Un dos seus rasgos 
primordiais é pór en circulación 
unha nova moeda que nascerá 
vinculada ao dólar.• 

•Daniel Ortega 
• 1mponse no 

. cong~e~o 
sand1n1sta 

O sector liderado por Daniel 
Ortega logrou o 70% dos postas 
da Asemblea Sandinista, 
máximo órgano resolutivo do 
partido. O principal líder opositor 
a liña considerada tradicional no 
sandinismo é Sergio Ramírez, 
ex-vicepresidente da República. 
Da nova dirección quedaron 
excluidos 57 dos seus 
anteriores membros, entre os 
que destaca un dos nove 
comandantes do anterior 
directório sandinista, Jaime 
Wheelock, que estuda 
actualmente nos Estados 
Unidos. Os comandantes 
Tomás Borge, Daniel Ortega, 
Luís Carrión, Victor Tirado, 
Bayardo Arce, René Núñez así 
como Henrry Ruiz foron 
ratificados nos seus pastos.• 

•Os herdeiros 
nonpoderán 
partir as 
heréncias 
pequenas 

Segundo un proxecto de lei que 
está a estudar o Governo 
central, os herdeiros non 
poderán partir as heréncias 
agrícolas, ainda en contra do 
disposto polo testador, cando a 
explotación teña unha extensión 
inferior á unidacje mír;ima. 
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XOSÉ LOIS 

- Cada comunidade autónoma 
deberá determinar esa 
dimensión mínima da 
explotación, por zonas ou 
productos. Todos os actos e 
contractos, incluidos os 
testamentários, non producirán 
efecto_ ou serán nulos, se van en · 
contra desta lei, quer dicer, se · 
dividen á explotación ou 
parcélana por debaixo do 
mínimo permitido.• 

· •O Compostela a 
un paso da 
Primeira División 

Lago de empatacar a un gol en 
Vallecas ea Rayo o pasado 
Domingo, o Compostela, 
atópase a un paso de ascender 
a Primeira División da 
competición de fútbol. Este 
Sábado as duas equipas 
voltarán a xogar, desta volta en 
Santiago. Se algunha gaña, 
ocupara praza na máxima 
división futbolística. 

Ainda que o Compostela ten 

_. 

moitas máis posibilidades, ·tanto 
por xogar en camp9 próprio, 
·como polos resultados acadados 
·en San Marcos no último ano, 
esta vez os siareiros galegas 

' non qurxeron festas antes de 
tempo; e-agardan o-final do 
partido_ para celebrar·a festa. ·+ 

li A Sémana Verde 
cada vez-máis 
internacional 

O 25 de maio inagurouse a XVII 
edición da Feira Internacional 
Semana Verde de Galícia que 
reune a un total de 800 
expositores, dos que 160 son 
extranxeiros. Esta edición 
estrea máis das tres cuartas 
partes do novo recinto feiral, 
que canta cunha superficie total 
de 340.000 metros cadrados. 

Cada ano a participación 
extranxeira é máis nutrida. Para 
moitos paises como Arxentina 
trátase de "vir na percura de 
investimentos para os seus 
proxectos". + 

•Xulgan ao 
Guarda Civil das 
multas en galego 

O 1 de Xuño xulgarán ao 
Guardia Civil Ricardo Deus 
Viña no tribunal militar de A 
Coruña por estar "'.ivindo 
fóra da capital, no que se 
consi.dera unha represália. 
Ricardo Deus ten pendiente 
no Tribunal.Supremo unha 
condena de tr~s meses por 
poñer multas en idioma 
galega candp era guárdia 
en Corcubión . . Despois de 
sair.á lus este feito , foi 
trasladado A Coruña. Agora 
é xulgado por non vivir na 
capital onde ten o seu 
servício.• 

·· ·caamaño e 
Abalo·non 
demiten 

O feito de terse producido . 
un ha senténcia de tipo 
política levou aos 
concelleiros da FPG en 

· Cangas, Mariano Abalo e 
Manuel Caamaño, a tomar 
a dedsión de non demitir 
apesar de seren 
condeados por sedición e 
inabilitados mentres dure a 
condea (seis meses un dia) 
para exercício de cargos 
públicos polos sucesos do 
1 de Xufío de 1989 en 
Cangas. A apresentación; o 
Luns 23, dun recurso diante 
do Tribunal Constitucional 
poderia significar a 
suspensión da aplicación 
da senténcia, en tanto non 
se falla o recurso. Nun 
prazo de trinta dias poderia 
coñecerse se o . 
Constitucional suspende ou 
non a inabilitación. 
Mentres, o Sábado 28; o 
pleno do Concello coñecerá 
o texto da senténcia e 
procederá á sua execución , 
sen prexuízo de que máis 
tarde teña que recuar. 
Outro dos argumentos que 
manexan os concelleiros da 
FPG é a pobreza técnica 
coa que discurreu o 
proceso xudicial, xa que 
pesaron decisivamente os 
argumentos da Garda Civil. 
A separación do concello 
non irá en detrimento da 
acción política de Abalo e 
Caamaño, "xa que acción 
institucional é un apéndice 
máis na loita a pral da 
democrácia e contra a 
corrupción".• 

• Manifestación para a demolición e nova construción 
do Instituto da Guia 

~_deficiente estado ~?trutural e o incumprimento por parte da Xunta do compromiso de demoli
c1on e nova construc1on , levou a alunas e profesores do instituto vigués da Guia a se manifestar 
a tard~ ~,º pasado Martes 24 polas ruas do bairro no que está instalado. Os alunas queren a sua 
demolic1on ao rematar o cµrsq e o erguim~nto dun novo centro durante o verán .+ . . 

• Conclue o xuízo da 
Necora e Erguete e , , = 
senténcias exemp ares 

O Martes 24 o xuiz da Audiéncia Nacio
nal, Francisco Castro Meije, deu o visto 
para senténcia do proceso da Operación 
Mago, ao rematar de escoitar as alega
cións dos últimos 14 dos 47 acusados. O 
fiscal pediu 700 anos en total para 45 dos 
encausados. Castro Meije, que tamén 
xulga a oito independentistas galegas 
nun proceso diferente, declarou que o fa
llo .poderíase producir antes do 1 de 
Agosto. por outra banda, Carme Avenda
ño, de Erguete, asegurou que a asocia
ción que preside convocará mobilizacións 
para forzar senténcias exemplares. + 

•A Xunta impede a 
mancomun1dade do . 
transporte público en 
Ourense 

A Dirección Xeral de Transportes emitiu un 
informe desfavorábel a respeito da manco
munidade do transporte público en Ouren
se e cito concellos limítrofes, alegando ra
zóns legais e de competéncias . Anxo 
Quintana, alcalde de Allariz, un dos muni
cípios que pretendia a mancomunidade, 
calificou de alarmante a atitude da Xunta e 
acusou á Dirección Xeral de dinamitar a 
mancomunidade e de ser o sindicato da 
confederación de empresários do trans
porte de Ourense.+ 
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údad . 
ha érecido el 
a o05Qnte, él 
ac:tiva, -más de 
~pi;rfooo, 
a tasi de 
~la . 
{or · , 
~lempleo 

•O PSOE andaluz 
recoñece que na 
Galiza baixa o 
emprego 

IS% 
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5% 

~ 
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Por primeira vez o PSOE recoñece na 
sua propaganda eleitoral a baixa do em
prego na Galiza, só que usou estes da
dos na campaña para as eleicións anda
luzas, xa que nesta comunidade rexis
touse un aumento do emprego de máis 
do 15% nos últimos nove anos. Na Gali
za o emprego baixou máis do 10%. • 

• Fraga pede en Lisboa 
unha autovia de Tui a 
Braga 

Nunha viaxe a Portugal, o presidente da 
Xunta pediu ao Primeiro ministro portu
gués, Aníbal Cavaco Silva, a construción 
da autovia entre Valenc_;;a do Minho e Bra
ga, que concluiría a via rápida desde Lis
boa até a Galiza. O proxecto desta autovía 
xa estaba deseñado. Fraga tamén apro
veitou a ocasión para solicitar que Lisboa 
permita a emisión da TVG en Portugal.+ 

•Xoán Fernández non 
marcha do Parlamento 

O ex conselleiro de lndústria, Xoán Fer
nández, que demitira pola sua implica
ción na defraudación á Facenda por un 
valor próximo a cinco millóns, e que fóra 
coñecido hai cinco anos, pero que tardou 
o mesmo tempo en causar o efecto, de
clarou que non abandonará o seu esca
no de deputado. "O pavo mo deu e só o 
povo obrigariame a deixalo", afirmou. + 



GALIZA E M NDO 
ELEICIÓNS EU~OPEAS 

PSOE relegou 
aos candidatos 

galegas máis·alá 
dos postas dé saída 
e no PP Fernández 

Albor ten asegurado 
o escano ao ocupar 

o número 13 da 
candidatura. O BNG 

apreséntase como 
a única opción 

galega, mentres 
que Coalición 

Galega irá coligada 
con outras forzas 
nacionalistas de 

Euskadi e 
Catalunya. A 

campaña dará 
comezo o Venres 

27 de Maio. 
Carlos Mella apreséntase fOmo candidato indepenpen!e na lista dQ BNG. 

O PP situa a Albor no número 13 

ANXO IGLESIAS 

Oprimeiro galego na lista do -PSOE ocupa -
o posto 25 e queda sen posibilidades 
•H.V. 

O Alcalde de Vigo, Carlos Prín
cipe, lamentou a desfenestra
ción de Vázquez Fouz na candi
datura socialista que encabeza 
Fernando Morán. O mesmo 
Príncipe criticou o feito de non 
haber nengun galega con posi
bilidades reais de sair eleito, xa 
que a concelleira coruñesa Car
me Marón ocupa o pasto núme
ro 25 e as previsións indican 
que os resultados do PSOE non 
chegarán até aí, mália que na 
pasada consulta europea aca
dara 27 escanos. 

O PP incorpora cinco candidatos 
galegas, ainda que as suas pre
visións sinalan a dous con ver
dadeiras posibilidades, son Xe
rardo Fernández Albor, no pasto 
13 e que xa era eurodeputado, e 
Daniel Varela, comisário galega 
na Expo, que vai de 21. Comple
tan a lista Sónia Rei, no 47, 
Adolfo Fernández, no 50 e Xisle-

na de la Fuente, no 51. Abel Ma
tutes é o primeiro candidato e 
detrás vai Célia Villalobos. O le
ma é «Fortes en Europa». 

No mesmo pasto que Albor, pe
ro na lista de Izquierda Unida 
está a redondelana e integrante 
da presidéncia desta coalición, 
Pilar Martínez González. Sen 
posibilidades de obter un acta 
de eurodeputada, IU garda para 
ela a opción de acceder tempo
ralmente ao escano meiante un 
sistema de rotación que non ga
rante máis de tres meses de 
permanéncia no pasto. 

Candidatura do BNG 

«A única candidatura galega» 
é unha das senténcias que fi
guran a carón do cabez·a de 
lista do BNG, no cartel eleitoral 
que xa figura en numerosos 
valados publicitários. Precisa
mente os feitos de incluir a Me-

lla e ser a única candidatura 
galega lexitiman a apresenta
ción da lista como elemento re
presentativo de todo o país. 
Neste sentido Mella xa indicou 
o sentido non partidista da sua 
incorporación. 

A candidatura que encabeza 
Carlos Mella, sobo lema «Unha 
Galiza forte nunha nova Euro
Pª", inclue, a continuación, a 
Anxo Quintana, alcalde de Alla
riz e militante nacionalista de 
vello. En terceiro lugar vai Bran
ca Rodríguez Pazos, concelleira 
do BNG en Lugo. 

O líder do BNG, Xosé Manuel 
Beiras, sinalou, nos actos pree- . 
leitoráis, a diversidade do Bloque 
e asegurou que as previsións da 
sua forza eran as de obter, con 
seguridade, un escano e ter posi
bilidades de afianzar un segun
do. Para iso, o BNG estendeu a 
Madrid, Catalunya e País Basca 
unha campaña que non só vai 

destinada aos galegas na emi
gración, senón tamén aos secto
res descontentos e prexudicados 
por Maastricht, non en van o 
BNG debuxa un novo ·modelo de 
Europa e loitará por el en Estras~ 
burgo, con probabilidade desde 
o grupo Arco Iris. 

Coalición Galega coa 
Coalición Nacionalista 

José Posada, actual eurodepu
tado, apreséntase, outra volta, 

. pala lista de Coalición Nacio
nalista , avalado polo cumpri
mento desta coalición do acor
do_ que lle facilitou estar duran
te un· ano en Estrasburgo mália 
non ser eleito en primeiro ter
mo. Nesta ocasión vai de quin
to -na anterior convocatória to
ra terceiro- nunha coalición 
ampliada e formada por seis 
forzas: PNV, PAR, Coalición 
Canária, Unión Valenciana, 

Unión Mallorquina ··e ~G . Agar
dan obter entre dous e catro 
escanos . O reparto temporal 
dos postas dependerá do .nú
mero de escanos obtidos e dos 
votos recebidos nas comunida
des dos membros das coali
cións . Posada ten esperanzas 
de disfrutar durante un ano da 
acta de eurodeputado. 

Por outra banda, a Assembleia 
do Pavo Unido difundiu unha 
nota de prensa na que daba a 
coñecer a sua decisión de non 
apresentarse a estas eleicións 
e non facer campaña a pral de 
nengunha outra organización. 
APU xustificou a decisión sina
lando cinco aspectos: as dificul
dades legais da apresentación, 
oposición ao modelo da UE, 
inexisténcia dun estado galega 
e a sua necesidade para defen
der a nasa economia e porque 
as outras organizacións gale
gas "van ir facer merendiñas a 
Estrasburgo". + 
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PARLAMENTO 

O oportunismo do PSOE puxo en perigo o consenso dos partidos sobre as saídas á crise do naval vigués 

Apoio unánime aos estaleiros 
• XAVIER LÓPEZ/COMPOSTELA 

O oportunismo do PSdeG
PSOE, que a raiz das 
mobilizacións do pasado 
dia 11 de Maio levou á 
Cámara un acordo 
partidário e social 
acadado no mes de Abril 
sobre o sector naval de 
Vigo, estivo a ponto de 
romper o consenso neste 
eido, conforme amosou a 
debilidade do apoio do PP, 
que quixo aproveitar a 
ocasión para emendar un 
dos pontos que facia 
referéncia á Xunta. 

A deputada socialista ·que defen
deu a iniciativa, Maria Xosé Por
teiro, tampouco quixo aceitar 
emendas de engádega apresen,. 
tadas polo BNG e defendidas 
por Olaia Fernández Davila, que 
considerou insuficiente o contido 
o documento consensuado por 
todas as forzas políticas, sindi
cais e empresários do sector. 

O discurso de Maria Xosé Por
teiro, que pediu a aprobación do 
documento xa apoiado por to
dos os grupos como un "xesto 
de patriotismo" comezou logo a 
alporizar os ánimos. 

Asociación de estaleiros 

Olaia Fernández Davila defen
deu 3 pontos de engádegas aos 
seis xa aprobados no acordo de 
Vigo, para promover a criación 
dunha asociación de empresas 
que integre e vertebre todas as 
empresas do naval para conver-

Olaia Fernández do BNG e Maria Xosé Porteiro (á direita), deputada socialista que alporizou os ánimos da Cámara. 

telas nun complexo industrial 
máis operativo e de maior pro
dutividade. A cria9ión ·deste gru
po de empresas debería finan-

. · ciarse con capital público e pri
vado, da Xunta e do Estado'. Fi
nalmente, o BNG reclamaba a 
elaboración e posta en prática 
dun plano de renovación da fro-

. ta mercante para reactivar deste 
· xeito os estaleiros. Cando a 
emenda foi rexeitada polo 
PSOE, a portavoz do BNG xa • 
anunciou que as propostas es
tán apresentadas como iniciati-
va independente que será deba
tida proximamente na Cámara. 

Coas rebaixas chegou o porta
voz do grupo popular, Manuel 
Pérez, que defendeu modificar o 
ponto dous do acorde de Vigo, 
referido aos compromisos da 
Xunta e administración central 
sobre as baixas incentivadas. 
Pérez asegurou que a Xunta xa 
fixo nese eido o que .lle compria 

'Pérez asegurou 
·que a Xunta xa fixo 
o que lle compria' 

e propuxo unha recom(?ndación 
ambígua para encorT)endar ao 
Governo galega que "acentue 
déntro das sua~ posibilidades, 
competéncias e responsabilida
des, a política de apoio á cons
trución naval, con especial aten
ción á procura de novas cargas 
de traballo para os estaleiros 
galegas". 

A proposta, como as do BNG, foi 
desbotada ao non aceitar trasa
cordos a autora da iniciativa. 
Aprobouse de xeito unánime o 
acordo consensuado en Abril, 
que reclama a criación dun fundo 
de garantias para a Construción 
naval e a busca de máis carga de 
traballo, entre outras medidas. 

Pmtavoces do sector naval vi
gués dos tres sindicatos , CIG, 
CC.00 e UGT, coincidiron lago 
ao estimar que o PSOE non de
beria ter levado á Cámara unha 
iniciativa que era de todos os par
tidos e forzas sindicais, ainda que 
admitiron que a sua aprobación é 
un paso adiante na procura de 
solucións para os 1.500 traballa
dores do naval na comarca. 

Os traballadores manifestaron 
que a situación é tan peocupante 
que as mobilizacións van seguir 
até que haxa solucións, e con 
máis razón despois de comprobar 

que tivo que darse a carga da po
licía contra os traballadores, o pa
sado dia 11 , con 23 feridos para o 
tema volver á Cámara galega. 

Unánime apoio a PICUSA 

Por outra banda, o pleno do 
Parlamento galega aprobou por 
unanimidade de todos os gru
pos unha proposición non de lei 
na que se reclama da Xunta 
apoio para garantir a continuida
de da empresa Picusa, en Pa
drón, e a continuidade dos case 
cincocento.s postos de traballo . 

Nesta mesma iniciativa pédese 
ao Governo galego que tome 
contacto coa Generalitat de Ca
taluña para clarificar a situación 
do grupo Tipel , aoque pertence 
Picusa e que teria absorbido no 
último ano boa parte das ganán
cias da empresa galega, para 
deixala agora en situación de 
suspensión de pagamentos. • 

O BNG logra que a Cámara rexeite a construción doutro encaro en Návia de Suarna 

O PP quer presidir a comisión que investiga obras 
da Xu"nta sen adxudicar en Verin e Castrelo de Val 
•X. L. 

O BNG acadou no pleno do 
Parlamento galego o respaldo 
unánime da Cámara para unha 
proposición de leí que busca 
afastar definitivamente a pan
tasma dun novo encaro no Ná
via , aprazado durante anos e 
con via libre da administración 
central desde hai pouco. 

Segundo a resolución consen
suada a partir da proposta do 
Bloque e con emendas do PP e 
do PSOE , o Parlamento insta 
da Xunta que reclame do Go
verno do Estado a revocación 
da concesión feita polo Ministé
rio de Obras Públicas en favor 
de "Electra del Viesgo" e "Hidro
eléctrica del Cantábrico", do 
aproveitamento hidroeléctrico 
denominado "Suarna" , no rio 
Na vi a. 

Do mesmo xeito, a Cámara ga
lega pede que a Xunta reclame 
da administración central as 
competéncias exclusivas de 
aproveitamento hidráulicos, 
canles e regadíos, cando as au
gas circulen dentro da comuni
dade autónoma. Até agora, a 
Xunta só ten esas competén-

cías na conca Galiza-costa, des
de o Miño cara o mar. 

Por outra banda, a Xunta debe
rá facer uso das suas próprias 
competéncias para adoptar "as 
medidas precisas para preser
var os recursos naturais do rio 
Návia e da sua canea" , asi 
como ratificarse na sua postura 
de "oposición á construción dos 
encaros do Návia". 

Contra esta obra hai prevista 
unha manifestación que se cele
brará en Lugo o dia 5 de Xuño, 
dia mundial do meio ambiente. 

Desafiuzamento 
continuado 

Durante o debate da iniciativa 
do BNG, o deputado nacionalis
ta Emílio López denunciou o de
safiuzamento continuado dos vi
c i ñ os de Návia de Suarna e 
alertou contra o intento de apli
carlle agora a eutanásia aos re
sidentes na bisbarra. 

Emílio López estimou que fai 
falta moita enerxia para evitar 
máis expólios en nome da soli
dar ied ade na exportación de 
enerxia. Ao seu ver, Galiza xa 

foi solidária de abando neste 
eido. Despois dunha referéncia 
ao brazo de Fraga, "curtido cara 
ao sol durante moito tempo", pe
diu "moita enerxia ao brazo de 
Cu iña -ainda que estexa me
nos curtido cara o sol- para re
clamar para Galiza competén
cias hidráulicas plenas". 

Polo PSOE galega , Ceferino 
Díaz tamén estimou improce
dente que se permita facer un 
encaro que só iria en benefício 
das empresas concesionárias e 
en prexuízo de todos os viciños: 

'Emrno López 
denunciou o 
desfiuzamento 
continuado dos 
viciños de Návia 
de Suarna' 

"O interese dunhas empresas 
non debe pesar máis que o inte
rese xeral". Polo PP, Fernando 
Pensado tamén estivo de acor
de en rexeitar o novo proxecto 
de encaro. 

O PP investiga ao cura 

Por outra banda, o deputado do 
PP Xesus Palmou Lorenzo que
dou eleito presidente coordena
dor da comisión constituída o 
Martes, dia 24, para investigar a 
execución irregular de peque
nas obras de infraestruturas en 
Verin e Castrelo de Val. 

BNG e PSOE criticaron que o 
PP se valese da sua maioria ab
soluta para impar a pmsidéncia, 
en contra dos exemplos diferen
tes abertos no Congreso, e de
nunciaron tamén que non se 
aceitara sequer unha mesa de 
tres persoas con representación 
dos diferentes partidos. 

Xesus Palmou afirmou que o PP 
estaba de acordo, como o PP 
en Madrid, no feito de que as 
comisións de investigacións se
xan abertas, pero engadiu que 
para iso fai falta modificar un ar
tigo do Regulamento da Cámara 

galega no que se di que serán 
secretas. O Mércores, dia 25, o 
deputado do PSOE Manuel 
Vázquez anunciou xa que o seu 
grupo estuda a apresentación 
imediata dunha proposición de 
lei para facer posíbel que asco
misións de investigación , e co
mezando pola do caso de Verin , 
sexan abertas. 

As obras tiñan de facerse no 
marco dun convén io da Xunta, 
encarregada da contratación e 
execución , e a Deputación de 
Ourense, cun presuposto global 
de 145 millóns de pesetas. 

Sen embargo cinco desas obras 
foron realizadas antes das elei
cións autonómicas e a Consella
ria de Obras Públicas chegou a 
adxudicar meses despois unha 
delas, xa feita, á oferta máis 
alta, que era a da empresa que 
a fixera, segundo denunciou a 
oposición na Cámara. Nos ou
tros casos, os expedientes foron 
paralisados. Xosé Guiña e Váz
quez Portomeñe non dubidaron 
en facer responsábel da desfei
ta ao cura de Tamaguelos (Ve
rin) , persoeiro polémico do PP, 
e aseguraron que non se ia pa
gar nen un peso. + 
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INVESTIGACIÓNS PARLAMENTÁRIAS 

"O que se cocia na 
cociña de Génova, 13 
(sede en Madrid do 
Partido Popular) 
saberano eles. En todo 
caso coido que a 
Comisión de 
1 nvestigación da 
Financiación dos Partidos 
é un xeito de amnistiar 
máis que de averiguar" , 
declarou Xosé Luis 
Barreiro a A Nasa Terra. 
O ex-vicepresidente da 
Xunta móstrase disposto 
a acudir á devandita 
Comisión se é convocado 
ainda que afirma que 
quizais non poda facer 
grandes revelacións 
"porque eu era un 
observador de 
províncias". 

Ainda que coida que o seu coñecimento é o dun "observador de províncias" 

Xosé Luís Barreiro estaria disposto a declarar 
na comisión sobre financiación dos partidos 
•X.C. 

O ex-vicepresidente da Xunta e 
ex-secretário xeral do PP gale
ga , Xosé Luis Barreiro, considé
rase "un cidadán libre e sen me
do" e desde esa condición non 
rexeitaria declarar na Comisión 
de Investigación sobre Financia
ción dos Partidos FYolíticos, que 
estudará entre outros o Caso 
Naseiro. 

Pésie a esa disposición, Barrei
ro Rivas non acredita na función 
de comisións cun cometido tan 
amplo, "non creo nos resultados 
políticos desta comisión que ex
tende a sua investigación en 
máis de quince anos. Este tipo 

de comisión máis que investiga
dora é subrepticiamente amnis
tiadora. As comisións parlamen
tárias deben servir para aclarar 
casos singulares e específicos. 
Non teño nengunha ilusión no 
seu resultado". 

Barreiro foi o primeiro político 

procesado con relación a temas 
que atinxian á financiación do 
PP, tendo que abando.ar a políti 
ca ac.tiva. Desde o seu afasta
mento di "amar a vida parlamen
tária , pero a de orador aberto, 
desde a tribuna, enfrentando o 
combate político. Non me gas
tan as comisión por atrás". 

Sobre as referéncias ás visitas 
do ex-responsábel de finanzas 
do PP , Angel Sanchis, a Gali
cia, Barreiro retrospectivamente 
afirma que "eu era un observa
dor de províncias, e apenas vía 
nada do que se cocía. O que se 
cociñaba en Génova, 13 sabe
rano en Génova, 13". • 

r--------------------------------~---------~--------------------------------, 

Sanchís en Galiza 
A negociación das concesións 
do xogo, que finalmente deron 
cabo á carreira política de Xosé 
Luís Barreiro, é narrada polo xor
nalista Xosé de Cora no seu libro 
"Barreiro contra Barreiro" (Xerais, 

1990), e aponta na liña de reve
lacións sobre as andainas de An
gel Sanchis, responsábel de fi
nanzas do Partido Popular. 

"En Outubro de 1986, Angel 
Sanchis viaxa a Santiago coa 
intención de que Xerardo Fer
nández Albor lle abra paso pa
ra chegar ata o Conselleiro de 
Obras Públicas, Xavier Suá
rez-Vence . Tras falar con el , 
pídelle audiencia a Barreiro so-
1 i citando que lle presente a 
Suárez-Vence sen lle explica
los motivos que o traen a Gali
c i a. Barreiro cabréase con 
Sanchís porque entende que 
se xa falou co presidente e es
te lle dixo que adiante, ¿a que 
vén pedi -lo seu permiso? Por 
outra banda, el non lle vai pre
sentar a ninguén se non sabe 
para que é. E por último, mani
féstalle o seu disgusto por tra
tar deses temas nos despa
chos oficiais. 

Barreiro é que máis que tráfico 
de influencias, Sanchís trata de 
sacar avantaxes obtendo unha 
información privilexiada. ( ... ) 

Barreiro, con Fraga e Albor, cando era vicepresidente da Xunta de Galiza. XURXO LOBATO 

"As palabras de Barreiro, máis 
subidas de ton que de costume, 
pronúncianse coa porta do seu 
despacho aberta e óense fóra, o 
que dá orixe a comentarios de 
variada especie. A impresión de 

"Sanchís recibe por aquelas 
datas as ofertas que distintos 
grupos tan chegar ó partido en 
forma de cantidades máis ou 
menos substanciosas a cam
bio da concesión do xogo en 
Galicia. Uns , sabedores das 
cantidades prometidas por ou
tros, elévanas en busca de que 
a decisión final se produza po
la vía matemática: a máis mi
llóns, máis posibilidades. Todo 
o relacionado con estas opera
cións quedará fóra da investi
gación xudicial, pois o tribunal 
desenténdese daquilo que non 
estea directamente relaciona
do coa vida e milagres de Ba
rreiro. Aínda así, as versións 
sobre o xeito de da-la conce
sión dispáranse e non hai con
versa política na que alguén 
non saiba cantos millóns reci
bíu Barreiro , cantos Olano e, 
mesmo, cantos o partido . Fála
se dunha moura noite , dunha 
estrada de Castela, de pistolei
ros , de ameazas, da chapuza 
que toda a concesión foi ". • 

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

pROCESOS CONGRESUAIS 

As designacións a dedo e a auséncia de debates deixaron tempo para un mitin a pral de Matutes 

O VII Congreso do PP galego durou duas horas 
• XAVIER LOPEZ/COMPOSTELA mentas á participación nas fur- renda de negros onde todo é po que tranquilizaba aos vários A nova executiva do PP de Gali-

nas o vindeiro dia 12. Un con- posíbel". milleiros de compromisários za segue a ter unha marea de 
Con apenas 30 minutos greso sen nengun debate ideo- asistentes asegurando que a cargos. O presidente Fraga fai-

dedicados á leitura e lóxico ou orgánico, onde só se Polo demais, o mitin-congreso sucesión tarase en tempo e far- se acompañar dun presidente 

debate de ponéncias, 
apresentaron comunicacións xe- foi unha sucesión de aclama- ma e que as cousas quedarán de honra o outro adxunto, Albor 
néricas sobre servizos sociais , cións que comezaron coa che- amañadas". e Pérez Vidal, un secretário xe-

Fraga optou por converter Europa ou o meio ambiente. gada de Augusto César Lendoi- ral e dous secretários xerais ad-
o VII congreso do PP ro e remataron co próprio Aznar. Xan Fernández, que estivo pre- xuntos (Cuiña, Portomeñe e Ma-
galega nun mitin aprol de Houbo tamén louvanzas várias sente nun lugar discreto, deixou ria Xesús Sáinz) , e nen máis 

Abel Matutes, candidato ás para o galeguismo do PP, pero Cuiña botalle bicos o pasto na executiva ao mesmo nen menos que cinco vicepresi-

europeas do 12 de Xuño. 
máis da metade dos que toma- a Tocino que ocupou o seu despacho na dentes (Rajoy, Cacharro , Ro-
ron a palabra falaron en espa- Consellaria de lndústria, Antón may, Vitorino Núñez e Baltar). 

O ex ministro de Franco ñol , entre eles Manuel Fraga e Romay falou do "incorrompíbel" Couceiro. Mentres, Daniel Bara-
designou a dedo ao 33% Francisco Cacharro. Fraga, mentres que Cuiña Cres- ta, que segue escalando pastos Se alguén semella gañar posi-

dos membros da nova po falou ben de si mesmo e pro- mália deixar . Cultura, ocupou o cións na nova executiva son an-

dirección nun congreso Fraga ditaminou que os españo- meteu a Fraga que poderá entre- lugar do ex conselleiro de Sani- tigos dirixentes de Centristas de 
les "queren paz e xustiza, que- gar o carné cen mil do PP na ro- dade, Manuel Montero. Fernán- Galiza, xa dilu ídos dentro do 

rápido que deixou ver un ren lei e orde" e responsabil izou maria que se faga no Monte Faro dez negou despois que tentase PP. A mais de Núñez, Baltar e 
forte déficit democrático no ao Governo de todos os males no 1997. Ainda tivo tempo para vender o escano no Parlamento Barata teñen xa na executiva a 
seo do PP. cando dixo que "todos os días botarlle un bico á dirixente esta- -do que asegurou que non o Miras Portugal. 

hai un neo que desaparece ou é tal do PP Isabel Tocino, que ela botarán nen a cañonanzos- a 
O PP organizou o Sábado 21 de asasinado ou vexado". recolleu desde a primeira banca- cámbio dun posto na executiva Mantéñense na directiva conser-
Maio en Santiago un mitin para da xeral cun sorriso avergoñado. do PP de Galiza. vadora o presidente da Deputa-
as eleicións europeas -cantan- Falou tamén da corrupción e ción de Pontevedra, César Mera, 
do coa presenza do primeiro mesmo defendeu a pequena co- Pola sua banda, Cacharro Par- Redúcese a democrácia e os conselleiros Dositeo Rodrí-
candidato, Abel Matutes, e do rrupción que recoñece existe na do non dubidou en lanzar publi- interna guez e Manuela López Besteiro, 
presidente do partido en Espa- administración galega: "Non vou camente flores en favor de Cui- mentres queda á marxe, como 
ña, José María Aznar- e cha- rachar as vestiduras. Pode ha- ña, polo que cada vez semella Se no anterior congreso Manuel era de agardar, Orza, que non se 
maulle VII congreso rexional. ber pequenos lunares, aquí ou apostar máis abertamente como Fraga designou a cinco mem- deixou ver polo pavillón de de-

acolá, pero estes son unha cou- sucesor , momentos antes de bros da executiva, neste, dun portes de Santa Isabel. Tamén 
Foi un acto no que os asistentes sa, e outra moi diferente é que Manuel Fraga reiterar que este total de 39 , designou persoal- Caamaño e Piñeiro Permuy, que 
puderon ouvir sobretodo chama- agora España parece unha me- é o seu último mandato, ªº tem- mente a 13. si estiveron en primeira fila.• 
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ELEICIÓNS EUROPEAS 

Os neonazis repeten impunemente os ataques a 
estranxeiros ante a inibición policial 

Un chamamento dos intelectuais 
alemáns propón unha campaña 
eleitoral contra o racismo 
• BEGOÑA MOA/ ALEMANIA 

O ex-presidente alemán 
Richard von Weizsaker 
perguntábase na TV, . 
"como é posíbel que se 
faga unha redada de 
cincuenta detidos por 
agresións manifestase 
queden libres na mesma 
noite? Como é posíbel 
que a extrema direita se 
dedique no centro dunha 
gran cidade á caza do 
home impunemente?" Un 
manifesto de intelectuais 
pede que a camapaña 
eleitoral que culmina o 12 
de Xuño teña un marcado 
contido anti-racista. 

As xornadas de Ascensión e 
Pentecostés teñen unha moura 
tradición de ataques racistas 
na Alemaña, O 12 de Maio, no 
centro pional de Magdeburgo, 
cinco negros solicitantes de 
asilo foron atacados e salva
dos da violéncia, frente á indi
feréncia policial, polos empre
gados e usuários dun bar turco 
no que se refuxiaron. O grupo 
de africanos fuxia de 150 mo
zos bébedos e armados con 
pedras, cadeas, botellas e ba
rras de ferro. 

A fuxida desesperada produ
ciuse ante a indiferéncia dos 
que a presenciaban e a policia 
interviu cando a liorta se xerali
zou no bar turco, detendo a 
agresores e agredidos, e dei
xándoos en liberdade esa mes
ma noite. 

O informe policial atribuiu a si
tuación a "unha mistura de al-

CASO ROLDÁN 

col e sol" sen nada a ver coa 
ideoloxia. Conforme avanzaron 
as investigacións a tese policial · 
caeu polo chan e amosou que ' 
o ataque fora premeditado de 
antemán. 

Unha das vítimas da agresión . 
perguntábase "Onde empeza o 
neo-nazi e termina o bo ale
mán?", pero non recebeu res
posta. Nun programa de TV per
guntábanlle capciosamente" en 
que idioma pedía auxílio á poli
cía e aos viandantes, e tivo que 
retrucar "os policías estaban ao 
outro lado da rua e simplesmen
te ollaron para outro lado. Acasa 
unha chamada de auxílio preci
sa idioma?" 

Chamamen.to intelectual 

Un manifesto asinado por Ralph 
Giordano, Gunter Grass, Jurgen 
Habermas e Mischa Brumlik en
tre outros destacados intelectuais 
propuxeron a 'todos os partidos 
qué utilicen a campaña eleitoral 
para lanzar unh~ ofensiva política 
que posibilite a convivéncia den
tro dun país que, como Alemaña, 
é luhgar de inmigración. -"A todos 
os eleitores.e eleitoras pedímos
lles que non voten aos partidos 
que utilizan como arma e.leitoral o 
medo e a discriminación, senón a 
aqueles que no seu programa se 
amosen decididamente contra o 
racismo e por unha convivéncia 
en igualdade". + 

CHAM / NEWSWEEK 

A. IGLESIAS 

Os problemas do viño 
MANuEL CAO 

Nas negociacións da Ronda Urugual do GA TI chegou se ao 
acordo de que a UE haberia de modificar as Organizacións Co
muns de Mercado de produtos como frutas , hortalizas, arroz e 
viño. Para cumprilo o Comisario de Agricultura da UE propón 
unha reformulación da OCM do viño que está a ser contestada 
pelas organizacións de produtores e sindicatos agrários por vá
rias razóns: permisividade excesiva coa "chaptalización", priori
dade á industrialización do viño, perda de significado das Deno
minacións de Orixe, reducións da produción mediante o fomento 
do arranque de cepas, etc. 

A tendéncia crecente á xeración de excedentes é froito tanto 
dos mecanismos de protección e das axudas ao sector da OCM 
vixente como da estabilidade das estruturas da produción, ao 
tempo que se acentuaba a dinámica á baixa nos consumos viní
colas. A produción mundial de viñas está estabil izada sendo o 
Estado español o terceiro produtor mundial despois da ltália e a 
Franza. A produción conxunta dos tres países representaba en 
1987 o 57% do total mundial. O consumo mundial de viñas se
gue unha tendéncia decre-
cente debido aos cámbios de 
costumes alimentários , ás - - - - - - - - -
campañas antialcoólicas , á 
proibición de publicidade e as 
modas cara bebidas de trago 
longo, como a cervexa. ob
sérvase, tamén, un retroceso 
maior nos viños de mesa, 
mentres que os viñas de cali
dade, de maior prezo e me
nor consumo, seguen a de
mandarse. No Estado espa
ñol as tendéncias son simila-
res e en 1992 a produción 
estabeleceuse en 37, 1 mi-
llóns de hectolitros, dos que 
22,2 foron comercializados 
como viños de mesa, 9,9 co-
mo viños de calidade e 4,8 

'O consumo 
mundial de viña 

segue unha 
tendéncia 

decrecen te." 

Afirma que este xornal foi o desencadeante das informacións 
aparecidas posteriormente 

millóns de HI de mosto. O 
consumo médio por habitante 
e ano é o terceiro da UE , 
despois da Franza e ltália, 

M anuel Rodríguez .. apre.senta 
unha demanda de conciliación 
a A Nosa Terra 

pasando de 70-80 litros nos anos 60 a 35 litros en 1992. Galiza 
non é unha das zonas máis produtoras do Estado, senda as 
CCAA de Castilla-La Mancha, Anaalucia e Cataluña as de maior 
produción. A balanza comercial vitivinícola é tradicionalmente fa
vorábel ao Estado español, apresentando no ano 92 un saldo 
positivo de 84.000 millóns de pesetas , cunha taxa de cobertura 
do 2.172%, senda a UE o principal cliente co 65,93% das expor
tacións e o 90,89% das importacións e cun saldo favorábel de 
55.000 millóns de pesetas. 

O empresário vigués Manuel 
Rodríguez apresentou unha de
manda de conciliación contra o 
director de A Nosa Terra, Alfon
so Eiré e o redactor Xan Carba
lla. Nela pédesé que se recoñe
za que as afirmacións publica
das sobre a sua relación con 
Luis Roldán son falsas. Na 
mesma demanda de concilia
ción, tramitada polo xulgado de 
Primeira lnstáncia número Dez 
de Vigo , inclúese a Francisco 
Pablos de Faro de Vigo e Fa
bián Nevado e José Maria Lato
rre de Tribuna. 

Segundo o escrito apresenta
do polo procurador Ramón 
Cornejo , a información publi
cada por A Nosa Terra o 5 de 
Maio de 1994, seria a conse
cuéncia de que posteriormente 
apareceran as informacións 
nos outros meios, incluindo ao 
Faro de Vigo do 8 de Maio de 
1994, que se faria eco desta 
información "ainda que teria a 
prudéncia de omitir o meu ne
me". Ainda así ao Faro de Vigo 
non lle demanda conciliación, 
pero si ao seu redactor Fran
cisco Pablos, que tampouco ci-

ta ao empresário polo seu no
m e, no comentário "El ami
guete de Roldán». 

O clamor contra as medidas propostas polo Comisário da UE é 
unánime é xeralizado en todas as CCAA, dado que "chove so
bre mallado". Os problemas do sector vitivinícola superpóñense 

Tamén atopa uri motivo para a aos habidos noutros sectores agrários (lácteo, froitas , etc.) e son 
información aparecida en A No- consecuéncia da liberalización do comércio mundial e da proble-
sa Terra , "que publicamente mática específica dos produtos agrários. A crise da PAC é inevi-
[sic] sostivo posicionamentos tábel e, coma sempre, é imprescindíbel a regulación duns mer-
contrários á implantación de cadas con desfases estruturais entre oferta e demanda mais, iso 
Petrovigo en Bauzas (Vigo)", si, cunha lóxica que parecía al u mear as últimas medidas de re-
polo que esta información seria forma da PAC: potenciación da agricultura natural e dos aspec-
"utilizada polos conciliados pa- tos meio-ambientais. Pois ben, neste caso, a UE ten unha boa 
ra tratar de ensuxar a imaxe da oportunidade de aplicar estes noves princípios, facendo valer as 
empresa, mezclando torticeira- evidentes vantaxes competitivas dos viñas do Sul da Europa en 
mente ao citado Luis Roldán calidade, apresentación, pureza, aroma, etc. Do contrário, habe-
con ela".+ ria que pensar que nos toman por p~~v~s. ~~ ~ont?s ,út~i.s ,- ~ 

- • • .. .. .. ....... "' ....... ........... ~ -- ... • _,,. - .. • ~ • • • ... '"' .,,., "'' ' .. ~- -· ... - - • •. --~ - - - - ....... ..,_ .• - ... - ~· ~\ .• ' ¡ - • • • - • •. 
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MODERNIZACIÓN DO COMÉRCIO 

Xurxo Núñez, presidente de Centrotendas 
'A Xunta critica os hiper estranxeiros pero polo bab<o estaos a apoiar' 
•H. VIXANDE 

Os comerciantes 
apáñense á instalación de 

· novas grandes 
superfícies, 
nomeadamente aos 
grandes supermercados 
que teñen como fin 
fundamental a venda de 
produtos de alimentación. 
Segundo Xurxo Núñez, en 
toda Europa os límites 
legais para permitir a sua 
ubicación chegan a ser 
tan grandes que en paises 
como Suécia o 
impedimento é absoluto. 

Vostedes discuten a necesi
dade das grandes superfícies. 

Si. Falando comercialmente, es
tá demonstrado, tanto por estu
dos nosos como da Cámara de 
Comércio e a Federación de Co
mércio, que a cidade de Vigo e 
máis a sua área de influéncia, 
está perfeitamente dotada de 
servizos dos que podan ofertar 
as grandes superfícies, talamos 
das que a porcentaxe maior de 
venda é a alimentación. Hai que 
distinguir unha grande superfície 
como tal , que pode ser un gran
de comércio de multiservizo, no 
que pode haber de todo, e unha 
grande superfície dedicada ao 
que na cesta da compra familiar 
é necesário ao cen por cen. O 
que fan estas últimas superfícies 
é copar por completo a alimenta
ción nunha cidade. Non o dici
mos nós, en Europa non é que 
estexan proibidas , pero teñen 
que estar nas autoestradas, on
de podan ir subministrarse as 
pequenas tendas minmistas. Xa 
non están de cara ao servizo 
unifamiliar. En Alemaña é así . 
En Suécia están proibidas . A 
Generalitat fixo o que xa sabe
mos, limitalas seriamente. 

Que outros paises regulan es
te comércio? 

Na Franza pasa o mesmo que 
na Alemaña. Fixeron un estudo 
do impacto na economía local e 
chegaron á conclusión que nas 
cidades-vila , as menores de 
meio millón de habitantes, dexe
neran o entorno e acaban cos 
bairros . Esas grandes superfí
cies marchan a un sítio onde o 
terreo é máis barato, onde po
den criar unha infraestrutura, 
que pode ser na periféria desa 
cidade-vila; así a economía des
prázase aló e desertiza o resto. 
Entón decidiron proibilas. Teñen 
que estar nas aforas das vilas 
maiores de meio millón de habi
tantes e a sua superfície está li
mitada. En consecuéncia as 
grandes superfícies están a in
vadir España, Portugal; Grécia, 
ltália ... veñense xusto á liña do 
Terceiro mundo. É máis, empre
sas dese ramo están a tentar a 
implantarse en Latinoamérica. 

Quer dicer que comezan a 
atopar problemas no Estado? 

En Catalunya xa os hai, ali te
ñen que facer un estudo exaus
tivo do impacto que poden cau
sar e xa non as consinten, ape-

sar dos investimentos que de 
primeira man fagan. Non benefí
cian á sociedade , son capital 
extranxeiro que marcha sen dei
xar causa. Mesmo os edifícios 
son tan funcionais que no mo
mento de pechar non serven pa
ra outro uso, porque son pare
des valeiras cun tellado. 

Venden produtos locais? 

Non. Buscan os produtos dos 
seus países de orixe. lso vémo
lo se irnos aos hipermercados, 
nos que abundan os alimentos 
estranxeiros en detrimento dos 

de aqui. As redes de distribu
ción semiminoristas desapare
cen. Outra estratéxia é mercar 
toda a produción a pequenos 
fabricantes. lso é moi goloso, 
pero tan pronto compran, esa 
fábrica ou empaquetadora 
abandoa as suas canles de dis
t r i bu ció n. E cando caí nas 
mans da grande superfície, em
pezan a presionar, a esixir, a 
demorar o pagamento. Así as 
grandes superficies teñen unha 
liña de pagamento de 200 dias 
de média. E isa non hai fabri
cante meio que poda suportalo, 
cando como moito un distribuí-
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'As grandes 
superficies 
teñen 
problemas en 
Europa, por 
iso veñen ao 
Sul, na liñ.a 
do Terceiro 
mundo'. 

dor normal cobra a sesenta 
días. Eses son dados das pró
prias grandes superfícies. Non 
é que só afecten a supermerca
dos de bairro, clásicos, que te
ñen que cambiar e se moderni
zar, iso tamén é certo, senón 
que influen sobre todo o que 
está ao seu redor. 

Galiza, ateigada 
de hipermercados 

Segundo o que di na Galiza 
non caben máis grandes su
perfícies, ou cando menos hi
permercados? 

r---------------------------------------------------------------------------, 
A cadea galega adquiriu outros dous independentes 

Froiz merca catro supermercados 
de Tabarés en Ourense 
A cadea de supermercados 
Distribucions Froiz fíxose, 
meiante adquisición, con ca
tro supermercados de Antó
nio Tabarés e Fil/os, que es
taban en liquidación despois 
de ter apresentado suspen
sión de pagamentos. Ade
mais das catre tendas de Ta
barés, Froiz mercaou outros 
dous supermercados en Ou
rense e consolidou a sua ex-

pansión nesta provincia, xa 
que unicamente tiña un ponto 
de venda. 

Coas novas adquisicións, 
Froiz pasa a ter 59 estabele
ci mentos distribuidos do se
guinte xeito: 12 na Coruña, 7 
en Ourense, 5 en Lugo e 35 
en Pontevedra. A cadea gale
ga tenta asi facerse forte an
te a crecente competéncia de 

multinacionais francesas. 

Pela contra Tabarés e Fil/os, cu
xa actividade de distribución de 
produtos Spar, estaba centrada 
na zona de Ourense e nas cida
des de Lugo e Compostela , 
amais dunha parte da Astúrias 
galega, contaba con 12 super
mercados e pasaba por unha si
tuación de crise que provocou a 
suspensión de pagamentos. • 

Non vaiamos cair na tentación de 
dicer que defendemos monopó
lios. Podemos loitar coas mes
mas fórmulas que as grandes 
tendas multiservizo que venden 
tanto roupa como ferramentas. 
Ademais, teñen prezos máis ele
vados ca nós. O que sucede é 
que nen ternos un réxime fiscal 
tan beneficioso nen estamos a 
dar os mesmos servizos. Outra 
cuestión é a dos alcampos, conti
nentes, etc. Isa é o que fai dano 
porque si eliminan as economías 
de bairro. Mais da metade do que 
se gaña vai en alimentación e 
eses cartas marchan para fóra da 
Galiza. En Centrotentedas quere
mos facer unha grande superficie 
de multiservizo coa mesma idea, 
coa nosa tarxeta de compra e 
dando cursos de preparación aos 
traballadores do comércio, por
que se non son bons e están 
contentos de nada serve ter o ne
gócio. Pero esa grande superfí
cie, en vez de estar pechada, es
tá espallada, sen influéncias 
agresivas como as rebaixas ... 

Pensa que a Administración 
autonómica é neutral? 

Non. Unha grande superfície a 
montar en Lugo percebe 17 mi
llóns de pesetas da Xunta para 
preparación do seu persoal e o 
Federación de Comércio de 
Pontevedra, onde estamos 
14.000 pontos de venda, cunha 
meia de dous ou tres emprega
dos, non recebimos nen pataco. 

E os impostas? 

Non liquidan os impostas na ci
dade porque están nun comité 
ao que pertencen as grandes 
superfícies e fanno en Madrid. 
As radicacións, tamén . Ainda 
por riba os nosos concellos pó
ñenl le todo ... Respeito ao último 
que queren implantar en Vigo, a 
concellalia de Urbanismo bása
se en que é bárbaro porque van 
abrir unha rua e facer un xardin. 
É ese un argumento cando os 
técnicos, Universidade de Vigo, 
Cámara de Comércio e comer
ciantes, aseguran que non hai 
capacidade? Isa non é sério. 
Recoñezo que unha grande su
perfície posta no Troncal vai fa
cer mellorar a zona, pero non se 
pode estragar todo un bairro e 
mesmo unha área maior por uns 
poucos metros cadrados. Por ri
ba a Xunta anda dicindo que na 
Galiza hai capacidade para sete 
máis: tres para Vigo e catre 
máis para Coruña. Por que non 
instalan unha en Ribadeo? 

Hai competéncia desleal? 

Os supermércados traballan a 
60 días e os hipermercados a 
200. lso é algo que din eles 
mesmos nos estudos próprios. 
Só co que pagan os seus ban
cos (en Vigo hai unha entidade 
financeira implantada só para 
atender a Alcampo e á Citroen) , 
só cos intereses gañan máis que 
venciendo e poden facer dum
ping, que está proibido en todo o 
mundo: poden vender por debai
xo do que lles costa. Cobran ao 
contado e pagan a 200 días. A 
alimentación ten unha marxe do 
4 ou 5% e as grandes superfí
cies que poñen o diñeiro a 200 
dias receben un 15%. • 
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TRASPASO DE COMPETÉNCIAS 

Francisco Trigo 
'Os deputados galegas en Madrid desprezaron ao P_arlamento autónomo' 
•H. VIXANDE 

Duas propostas do 
Parlamento galega foron 
debatidas recentemente no 
Congreso dos Deputados, 
eran a Proposición non de 
Lei de Partos, para o 
traspaso á Galiza dos de 
Vigo, A Coruña, Vilagarcia 
e Ferrol, e a Proposición 
para a Modificación da Lei 
Xeral da Sanidade, para 
mellorar o financiamento 
da sanidade galega e 
submetelo ·a un réxime 
máis xusto. Ambas 
proposicións foron 
derrotadas nunha votación 
na que o PSOE votou en 
contra, mália que o fixera a 
favor no Parlamento 
galega no caso da 
sanidade. A atitude dos 
deputados galegas en 
Madrid, votando contra a 
decisión do Parlamento de 
Compostela, foi criticada 
polo deputado do BNG 
Francisco Trigo, un dos 
defensores das propostas. 

Cal é a sua consideración so
bre a atitude dos deputados ga
legos no Congreso de Madrid 
cando defendeu ali duas pro
postas do Parlamento Galego? 

En primeiro lugar considero la
mentábel a postura dunha deter
minada série de deputados que 

marcharon para os corredores no 
momemto na que os representan
tes do Parlamento Galego defen
díamos esas duas propostas. Non 
deixa de ser aleccionador sobre o 
respeito que se ten ao Parlamen
to Galego mesmo por deputados 
galegos, porque o léxico é seguir 
desde o escano unha reivindica-

ción que a Galiza fai. A non ser 
que se interprete que o Parlamen
to Galego non importa nada e te
ño a impresión que opinan asi. 

Pero todos manifestaron a 
mesma atitude? 

· Nesa atitude hai que distinguir 

dous planos: o primeiro é que é o 
Parlamento Galego quen ten que 
facer unha reivindicación en Ma
drid, porque nengun dos deputa
dos galegos, fosen do partido 
que fosen, PSOE ou PP, tivo a 
ocorréncia de formulalo, ainda 
que esta é unha vella discrimina
ción padecida por Gal iza . lsto 

monstra que os deputados gale
gas en Madrid respostan a uns 
intereses que non son os xerais 
da Galiza. En segundo lugar está 
o outro plano, no que os deputa
dos do PP votaron a prol das ini
ciativas e os do PSOE, que o fi
xeron en contra. Haberia que dis
tinguir que mesmo a Modifica
ción da Lei Xeral de Sanidade 
era unha proposta que fóra apro
bada no Parlamento Galega por 
unanimidade de todos os grupos, 
o próprio PSOE na Galiza votara 
a favor. No meu discurso de de
fensa da proposta fixen un cha
mamento aos deputados galegos 
no Congreso para que votaran a 
prol de algo que reclamaba a no
sa nación desde o seu órgano 
soberano, o Parlamento Galego; 
e lembreilles que non quixera 
que !les pasara o mesmo que di
cia o seu recén eleito secretário 
xeral , Francisco Vázquez, que os 
chamaba monaguillos de Madrid , 
e que agardaba qu~ non fosen 
acólitos do Estado. E lamentábel 
que non se formule entrar a de
fender, por parte dos parlamen
tários que teñen mandado en 
Madrid, o que o Parlamento Ga
lega formula. lsto evidéncia algo 
que o BNG defendeu sempre : 
que non hai galegas de nación 
representando á Galiza, hai uni
camente uns señores que son 
nades na Galiza que non teñen 
por norma defender os intereses 
do país. Aquela famosa ameaza 
de Fraga de criar grupo parla
mentar do PP galego en Madrid 
non se ve por ningures. E tam
pouco no PSOE. 

Abel Caballero, que 
é presidente do 
PS de G-PSOE, 
non asistiu, só foi 
votar en contra. 

O abandono de escanos foi xeral, 
tamén por parte dos galegas? 

Os deputados galegas estaban 
ali e alguns deles tamén se au
sentaron . Abel Caballero, que é 
presidente do PS de G-PSOE, 
non asistiu , só fo i votar en con
tra. No tema dos Portes un se
ñor que foi ministro do ramo 
nen sequer quedou ali para es
coitar . E unha falta de respeito 
ao Parlamento galega. 

A resposta do PSOE na Galiza 
cal foi? 

Que eles lamentaban os resulta
dos. Eran palabras do Ceferino 
Díaz, que non seise é presidente 
do grupo parlamentar do PSOE 
en Compostela ou que é. Ante iso 
o único que cabe dicer é que de 
lamentacións estamos fartos , é 
unha cuestión de reivindicación . 

Pero o · parlamentário gal ego 
· do PSOE pediu o voto aos so
cialistas na lei de sanidade. 

Pediu. Pediu o voto aos socialis
tas e o mínimo que tiñan que fa
cer os seus compañeiros de par
tido na Galiza era votar a favor. • 
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CRISE E EMIGRACIÓN 

A Federación de Sociedades Galegas celebra o 28 de Maio o Día da Pátria Galega 

Galegos na Suiza, o drama de seguir e o de voltar 
• FRANCISCO CARBAUO 

Un diálogo en 
profundidade cos galegas 
emigrados na Suiza é 
posíbel grácias aos 
centros galegas. Doce 
deles están encadrados 
na Federación de 
sociedades galegas na 
Suiza (FSGS), que forman 
a maior federación dese 
xénero naquela república. 

O día sete deste maio, B. Alva
rez, presidente da 1 rmandade 
Galega de Xenebra, monstraba 
alguns dos recunchos da emigra
ción galega naquela cidade, algo 
ao que el dedica esforzos hai 
anos. Os cantóns de tala france
sa manifestan o flaxelo da rece
sión económica con regulacións 
de empregos; iso afecta en pri
meiro lugar aos emigrantes. Son 
moitos os que preparan o retor
no, mentres que son poucos os 
novos. Resulta difícil reclutar per
soal para os comités directivos 
das entidades. En Xenebra exis
te outro centro galega mais os 
dous traballan en boa harmonía. 

De Xenebra a Zúrich voa o tren ; 
tres horas de ferrocarril precisos 
para coñecer a rede tupida e ao 
día deste médio de comunica
ción que une cantóns e cidades 
a todas horas e a gran velocida
de. Toda comparación co tren 
na Galiza é abraiante: hai unha 
distáncia de séculas. O suizo é 
un tren de intercomunicación 
dun país desenvolvido por si e 
para si; o galega é unha mons
tra de dependéncia absurda e 
insultante á ciéncia e á rendabi
lidade económica. 

Con centro en Zürich son sete 
os centros galegas doutros tan
tos cantóns que concertaron un
ha xira cultural conmemorativa 
do Dia das Letras galegas. Reu
nir os galegas para actos cultu
rais non fins de semana é difícil 
porque é un estarzo sobreenga
dido. Os centros só abren nos 
sábados e domingos -nalguns 
cantóns tamén os venres á tar
de- . No médio da semana foi 
festivo o xoves 12, dia da As
censión, festivo en cantóns de 
maioria católica e mesmo en Zü
rich sen esta maioria. Grácias a 
isto, houbo dous días mais para 
que os centros abrisen as portas 
no só ao gastronómico, senón 
tamén á conferéncia do Dia das 
Letras en homenaxe a Seoane. 

Tres actos relixiosos organiza
dos en colaboración co servício 
católico e sete intervencións cul
turais dan algo de si para man
ter un diálogo ricaz en aporta
ción de datos e valoracións. 

Unha realidade dramática 

Cada centro galega responsabi
lí zase dun ou mais equipos de 
futbol, dalgun grupo folklórico, 
da biblioteca e, moi principal
mente, do bar onde a gastrono
mia e o xogo serven de encen
tro e de distensión á vida labo
riosa e chea de soidade dos 
emigrantes. Porque os emigran
tes son unha realidade humana 
dramática . Quen o ignore que 
vaia a calquera dos lugares on-

* AIRES E , FOLLAS,. 'DA TERRA 
do Centro Galicia de Olten · 

* CARQUEIXA 
do Centro Galego de Luzern 

* A NOSA TERRA 
do Ce:itro Galego A Nasa Texra ª'7 Zug.~ , 0, 

* RETRINCOS ,,, " ~';r; 
da Promoción da Cultura Galega de Züri.cb · 
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de están a traballar os galegas. 

Na Suiza a emigración galega 
está consolidade e prestixiada. 

Inda hai quen vive en casas da 
empresa, compartindo habita
ción con outro design.ado por 
esta. Son traballadores que non 

..,, 

levaron a família consigo e per
severan no envío de divisas e 
na espera da xubilación. Antes 
viviron en barracóns coas mes
mas condicións e maior masifi
cación; pero os barracóns exis
ten para os "temporeiros" inda 
hoxe, moitos menos en número 
e con poucos moradores neles. 

'O Dia da Pátria 
vano celebrar este 
ano o 28 de Maio. 
Pátria moitas veces 
descoberta na 
emigración, porque 
só lles dixeran que 
era unha rexión do 
estado no que 
fixeron o servizo 
militar' 

.1 
Gran número de emigrántes vi-
ven coa sua família; alugaron pi
so; empregan os cartas nLJn dú
plice empeño: gastos familiares 
e educacionais na Suiza, aforres 
na Galiza para voltar. Mais vol
tar, cómo? Algunha novidade de 
interés poderíamos mencionar, 
por exemplo a que construe en 
Vilagarcia t6do un complexo e 
ao que están xa retornando tra
balladores emigrados e vai dirixir 
un dos máís activos promotores 
da vida colectiva en Zürich. 

A este núcleo de emigrantes 
cómpre engadir os flecos mais 
dramáticos, se cabe. Os xoves 
nacidos na emigración ou leva
dos cedo alá: uns seguen como 
os seus pais, os mais son suízos 
de segunda clase , pero tamén 
se sinten galegas de segunda. 
Persoas ás que chaman galegas 
na Suiza e suizos na Galiza: al
go que eles rexeitan porque son, 
en todo caso, galegas en todas 
partes por mais que sexan o 
produto dunha traxédia que os 
divide en dous e 
os fai sufrir un 
doble desarrai-

os barracóns onde se aloxaban os galegos na Suiza son, agás excepciós, unha go. Eles tan 
imaxe do pasado. modernos na 
¡---- - - --- ---------- - ------------ - -- - ------ - - ---- - ·-- - ----- - ---- -

Acabar coa emigrac;ión, . 
• • # • 

pr1me1ro ponto programat1co 
Mais todo is~o non pode aga
char o drama da emigración, 
ao contrário, toda política me
recente de respeto deberia ter 
como primeiro punto progra
mático erradicar as causas da 
emigración e devolver aos emi
grantes o seu espazo laboral 
na Galiza. 

mamos, 
ace-rca á 
Composte
la os tillos 
de G.aliza 

· da emigra
ción ac
tual; este 
drama é, 
segura-
mente, R 

sensibilidade, tan flexíbeis no 
comportamento, merecian unha 
atención mais constante de to
dos. Con eles os "temporeiros" 
que, en pequeno número, che
gan a Suíza. Comparten a sua 
seródia_ migración con portugue
ses, iugoslavos e cos refuxiados 
como os vietnamitas, os tamís 
de Skri Lankra etc. 

Renzo Tagliaferri dedica a.os 
temporeiros un estúdio editado 
por un Sindicato de Locarno, La 
dignitá calpestata. O trato social 
que receben é a "vergoña" de 
Suiza. Son os últimos en chegar, 
os últimos en servícios de asis
téncia: uns viven sós, outros le
van clandestinamente a família. 
Neste caso os tillos non poden 
asistir á escola, non cantan con 
espazos de diversión .... Son es
casos os galegas neste sector 
laboral, pero hai na construcción 
certo número que atopa nos ve
teranos unha axuda inestimábel. 

Pendentes de Galiza 

Os galegas de· Suiza viven pen
dentes da información que lles 
subministra a TVE internacional: 
telediários idénticos aos da 1 ª e 
unha suma de programas de al
to contido alienante. O dia 14 
deu, excepcionalmente, a final 
Oeportivo-Valéncia. En Olten , 
despois da conferéncia, inda se 
xuntou unha boa marea. A mes
ma frustración que no paísJ. se
guro, porque inda mais que aquí 
é o futbol de cada centro a afec
ción semanal que mais compar
ten nun país no que- os campos 
de xogo son abundantes e ao 
alcance de calquera. 

En Xenebra, pasando por Lucer
na, Zug etc. etc. e rematando en 
Zürich , a pregunta habitual e per
sistente é: que posíbilidade hai 
de voltar e ter un posto de traba
llo na Galiza? Eles coñecen as 
bravatas de Fraga e as prome
sas dos seus conselleiros, pero 
constatan que son pura fastas
magoria. Non hai resposta para 
esa necesidade; non hai espe
ranza se eles mesmos non resol
ven ese futuro. Quen lles pode 
ofrecer un proxecto de desenvol
vemento de Galiza na realidade 
da Europa aetual ? Aí, nesa pre
gunta imposíbel de contestar ho-

xe, está o futuro de quen 
saiba e quei
ra traballar 
solidaria-
mente polos 
galegas de 
Galiza e do 
exterior: todos 
teñen desexo 
de voltar, todos 
poderian xun- · 
tarse nun pro-
xecto común, al
go que a depen
d é n c i a real da 
política galega 

· impide. Enténde-

¿Cómo esquecer dez dias de 
encentro con emigrantes gale
gas de Suiza? Só admiración 
ante unha organización ao deta
lle e a dedicación de dirixentes 
tan altruista e diária; mais ainda · 
cando o pluralismo mental non 
impidiu a igual receptividade, 
igual xerierosidade e diálogo 
aberto. X.L. Leirós é o presiden
te da FSGS. Montes, Hombre, 
sano dos centros de Lucerna e 
Zug, cada centro ten a sua di
rectiva entregada a un labor al
truista. Hai dirixentes de incríbel 
entrega como M. Váquez e X. 
Caamaño, incansábeis mem
bros da directiva federal. 

Posibtemnte de todos o.s paí
ses que. recibiron emigrantes 
galegas, Suiza sexa quen me
llar respondeu e responde ás · 
necesidades destes traballado
res; pero nen asi deixa o dra
ma de aflorar e as feridas de 
sagrar. A aldea global que for-

unha lu- 'd enzo Tagfiaterr· 
V a de os traballadores ;e anafis~ a situac;ó 
seda campa- mporeiros na su; n 

no ben todos, por 
isa é para eles un
ha bela xornada o 
Día da Pátria que 
van celebrar este 
ano o 28 de maio. 
Dia dunha Pátria 
amada, moitas ve
ces descuberta na d d 

, 
1 

za. 
ra o co os secu os pasa- , 
dos; o que queiramos, pero un : 
drama que para moitos ten ce- • 
nário de traxédia. + : 

1 
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emigración , porque 
antes só lles dixeran que era un
.ha rexión dun estado no que fixe
ron o servício militar.+ 



FÚTBOL-ESPECTÁCULO 

Paréceme preocupante tanto o fenómeno -
de catarse colectiva arredor do futbor, 
que se orixinou nos últimos tempos, 
como a consideración que se lle ven dan
do desde certas posturas "nacionalistas". 
En A NOSA TERRA veñen saindo opi
nións ao respecto e no artigo Voltan as 
Bandeiras consideráse que as equipas 
de futbol galegas están a facer a miragre 
de devolverlle á xuventude galega unha 
identidade nacional. 

Resulta arrepiante só pensalo. iA nosa 
unión, a identidade colectiva, arredor dun 
xogo, dependendo das pernas, da habili
dade nas xogadas de 11 rapaces! iÜ 
naso orgullo reconquistado nun balón! ¡O 
símbolo da nación ondeando hfstérico 
porque un balón entra na portería! iA se
guridade en nós recuperada pola destre
za no xogo de 11 individuos que, na . 
maioría, nen galegas son! Por favor, re
sulta ofensivo. De saber que o naciona
lismo radicaba aí, houbéranse aforrado
moitos desvelos, sacrificios, exilios e 
mesmo martes. Paréceme indignante. -
Por moito que méllore o negocio das 
bandeiras ... 

¿Como podemos sentir orgullo de que se 
destinen millóns e millóns a contratar artí
fices do balón mentres as fábricas se va
leiran de operarios e o país sofre o mei
rande desmantelarnento industrial. Faltan 
cartas para as invesións, non hai capital 
para xerar emprego, e, pela contra, abon
dan millóns para os contratos, indigna
mente millonarios, dos futbolistas. Baixan 
os tipos de interés e os únicos ''tipos" que 

Q ESTADO DA ECONOMÍA 

/ 

O ORGULLO DO BALON 
MARIA Xo~É QUEIZAN 

soben de interés son os da bola ... ¿En 
que redunda esa inversión millonaria? 
Máis alá do.espectáculo de circo romano, 

· do desafogo, da escapada colec~iva de 
adrenalina, ¿que produce? material ou 
culturalmente. Nin _mesmo na propia em:. 
presa porque o número de xogadores 
non-pode variar. 

Máis alá da industria,-imaxinan o que po-
dería significar eses millóns dedicados ao 

. Ensino Público, ~ tan abandonado; para 
·formar galegas/os orgullos9s de si, cons
. cientes do seu pasado e preparados para 
o futuro. Sen esquecer o Deporte e un
has instalacións nas que se pudera prac-

-------
'Dentro do 
balón non 

hai máis que ·. 
ar ... e millóns 

para os 

por satisfacción persoal e ben corporal), 
podo comprender o gusto polo seguimen
to do xogo, a rivalidade deportiva (que tal 
vez teña algo de reminiscencia infantil, 
pero ben está), os inchas das equipas lo
cais, etc, pero non me cheira ben este en
tusiasmo desmedido, esta movilización 
mimética das masas actuais. Non podo 
evitar a evocación das xuventudes hitle
rianas ou as masas co brazo alzado nas 
prazas españolas na postguerra. 

ANXO IGLESIAS 

-protagonistas 
· e os 

empresarios' 

-·ticar de verdade e que recaíra no fomen
to da autonomía e boa saúde en lugar de 
contemplar os movementos de 11 pelotu
dos. Porque na actualidade esa milagro
sa aficción deportiva só produce masas 
histéricas con litrona e baños a lo Anita 

· Ekberg, perigosos neste clima. 

Ainda que non sexa afeizoada ao futbol 
(a-exente de esquerdas -dinosaurios do 
pasado- considerábamos o futbol como 
o opio do pavo con que o franquismo pre
tendí a adormecer ás masas. Mal sabía
mos daquela que terminaría considerán
dose a salvación ... ), nin a outro deporte 
como espectadora (gústar:ne practicalo 

Debe ter unha explicación que senda tan 
- dificil hoxe en dia que a xente se interese 

por algo que non sexa individual e pecu
nario, que se implique nunha causa, que 
manifeste opinións, que se rebele, que 
se enfrente ao sistema, que se una para 
algo colectivo, o futbol consiga esa 
unión. Unha das explicación debe ser 
que non compromete a nada. ~ nada. 
Dentro do balón non hai máis que ar ... e 
millóns para os protagonistas e os em
presarios. Porque, isa que tanto une, esa 
obsesión colectiva, resulta que tamén foi 
privatizada, capitalizada. Capital privado. 
E todos detrás, a pagar, coma tolos . 
¿Será esa unha razón máis a engadir á 
comedura de coco colectiva? Porque, 
será coincidencia, pero a aficción desbor
douse, o fenómeno multiplicouse desde 
que se privatizaron as equipas. ¿E pre
tenden confundir esa maraña de millóns 
privados nun asunto de interese colectivo 
e nacional? 

Non se deixen onnubilar pelas bandeiras. 
Non se trata de despregar os trapos se
nón as conciencias.• 

HAI RAZÓNS .PARA O OPTIMISMO? 

"Un pesimista non é outra causa que un 
optimista ben informado" ... Os cidadáns 
deste país desconfiamos, desgraciada
mente cada vez máis, non unicamente 
dos indicadores económicos que facilita 
o Governo, senón tamén da valoración 
sempre positiva que ultimamente fai de
les. Certo que un governo ten a obriga
ción de transmitir optimismo co propósito 
de que o conxunto da cidadania afronte 
os problemas en positivo. Pero criar de
masiado optimismo pode xerar frustra
cións que, en definitiva, agraven os pro
blemas existentes. Surprende que nun 
momento como o actual, de forte crise 
política, todos os indicadores económi
cos sexan positivos ou, como mínimo es
peranzadores, ao mesmo tempo que se 
nos suxire a posibilidade da aparición de 
novas dificuldades dado que "a economia 
europea e a dos EUA, levan o paso cam
biado". Di o profesor Muns, auténtico 
guru do Sistema, que a economia dos 
EUA estase recuperando con demasiada 
rapidez e que Europa non está en situa
ción de poder seguir o mesmo ritmo. Non 
se nos dicia, até onte mesmo, que os 
EUA eran o motor da economia mundial? 
Por que se nos di agora que a sua reacti
vación pode ser un freo para a nasa re
cuperación? Con todo isto e os indicado-· 
res de que dispoño intentarei facer unha 
análise de cal é, ao meu entender, a si
tuación real da economia española. 

O indicador máis positivo que nos trans
mite o Governo é o aumento das expor
tacións por enriba do incremento das im
portacións. Hai que matizar sen embar
go, para poder dar o seu verdadeiro valor 
a este indicador, que porcentaxe da de
manda representa a exportación e cal 
son as causas deste aumento. Non se 
pode negar que as sucesivas devalua
cións da peseta abriron o camiño á ex
po_ r:t~ción, pero hai que insistir que esta é 

·- p' -
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unicamente un 20% da demanda. Faria 
falta pois un grande impulso do comércio 
exterior para provocar unha verdadeira 
reactivación da economia española. 

Hai outra causa que fai posíbel que as 
vendas ao exterior se incrementasen. 
Desgraciadamente esta é claramente ne
gativa. Para ser competitivos estamos di
minuindo a capacidade adquisitiva dos 
asalariados conxelando remuneracións 
ou pactándoas por 
debaixo da inflación. 

paña pagou máis de un ponto por enriba 
do prezo oficial, só se puderon colocar 
300.000 millóns de pesetas. Este feito uni
camente se pode interpretar como que o 
investidor estranxeiro ten unha percepción 
diferente á do Governo de cales son as 
expectativas da economia española. Dada 
a libre circulación de capitais e o aumento 
dos tipos de interese nos EUA, será real
mente difícil, ao meu entender, non tan só 
continuar rebaixando os tipos, senón ta-

mén mantelos. 

lsto provoca a caída __________ _ O Governo prevé, 
nos Presupostos 
Xerais do Estado, 
un incremento do 
PIB do 1,3%, pois 
ben: a Comisión fí
xao nun 1, 1 %. lsto 
confirma que, se 
ben exportamos 
máis o PIB non me
dra debido á dimi
nución da demanda 
interior. O máis gra
ve é que os mes
mos servizos de es-

da demanda interior, 
(o 80% da total). A 
curto prazo os efei
tos sobre o emprego 
serán perniciosos. 
Pero ainda hai máis: 
España importa 
máis que exporta e 
a devaluación da pe
seta incrementa os 
prei:os das importa
cións. Encarecimen
to que repercutirá 
sen dúbida nos cus
tos de produción das 

'A non incorporación 
de nova tecnoloxía 

obrigaranos a 
continuar baseando a 
nosa competitividade 
no custo da man de 

obra'. 

empresas e, como 
consecuéncia, nos seus prezos finais. 

O tipo de interese (situado agora mesmo 
no 7,5%) é, segundo o Governo, outro in
dicador positivo. Certo tamén. Este era un 
factor a correxir se se queria reactivar a 
economia facilitando o investimento. Pero 
hai que citar un feito que se ten producido 
no transcurso do goteo na rebaixa do pre
zo do diñeiro e que ensombrece o futuro. 
Por duas veces o Banco de España su
bastou letras do Tesauro a longo prazo 
por un valor de un billón de pesetas (evi
dentemente ao prezo oficial do diñeiro) . 
r:>ois ben, as subastas quedaron desertas. 
A terceira e ape~ar de que o Banco de Es-

t u dos repítennos 
até a fartura que só 

se criarán novas postas de traballo a 
partir dun crecimento por enriba do 
2,5% do PIB. 

O paradigma do optimismo que se nos 
pretende comunicar ven representado 
polos 25.000 novas pastos de traballos 
"netos". Quzais o primeiro que hai que fa
cer notar ao respeito é que o mes de 
Abril é propício á contratación temporal 
pero neste ·caso o que é importante re
marcar é que un 40% destes novas pos
tas de traballo corresponden a contratos 
a tempo parcial. Contratos, xeralmente, 
mal remunerados e nos cales o que se 
.percebe (como é léxico) é proporcional 
._ • •• ~ • • , 1 •• • • r . 

ao tempo traballado. A efeitos de deman
da (verdadeiro motor da reactivación) 
cabe pensar que a sua incidéncia dase 
do 50% da que teria a tempo total. Debe
riamos perguntarmos tamén cantos des
tes contratos substituiron a outros fixos 
ou temporais. Se os pequenos incremen
tos de contratación neta se nutren princi
palmente de contratos a tempo parcial e 
de aprendizaxe, a demanda continuará 
estancada, ou incluso diminuirá, xerando 
a meio prazo máis paro. 

Segundo o Governo o investimento en 
bens de equipo (indicador que marca o 
investimento en instalacións e maquiná
ria ou a criación de novas empresas) 
permanece débil. lsto debe ser interpre
tado como a non incorporación de nova 
tecnoloxia, o que nos abrigará a conti
nuar baseando a nasa competitividade 
no custo da man de obra. Se é así debe
remos perguntarmos até que ponto será 
posíbel mantera paz social. 

Non hai razóns pois para o optimismo. 
Máis ben o contrário. Hoxe, por vontade 
expresa dos que toman as decisións en 
matéria de política económica, esta debe 
estar contemplada desde unha perspecti
va globalizada e todos os organismos in
ternacionais coinciden en que o PIB, a ní
vel mundial, crecerá un 3,5%. China farao 

. por enriba do 15%. Para as grandes cú
pulas do poder financeiro, un crecimento 
asi non é tan só desexábel senón nece
sário. Para o capital non é necesário nen 
o como nen o onde nen os efeitos negati
vos que sobre o Planeta poda ter este 
crecimento. Existe unha enfermidade defi
nida como o crecimento desordenado e 
sen medida das células. O cancro. O Mo
delo pois está enfermo. De cancro. • 

] OHDI CLI VJLLÉ y RJBES 

pertence ao Crup Economies p el Canvi 
. • - '• · ... ' !i ~ • ..... .. : .. :. ;·,; ·~~}} j 
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QPOSICIÓN AO SERVIZO MILITAR 

Estudantes antimilitaristas pediron a_liberdade dos insubmJsos galegas 

Violenta intervención policial nos actos pacifistas 
organizados en Compostela e Pontevedra · 
• CARME VIDAL 

As rnobilizacións 
realizadas por Estudantes 
Antimilitaristas no 
transcorrer da semana en 
solidariedade cos 
insubrnisos galegas 
detidos, obtiveron unha 
dura resposta por parte 
dos efectivos policiais. 
Tanto nas 48 horas de 
xexun en Compostela 
corno no acto de 
delcaración de 
insubrnisión das mulleres 
no Governo Militar de 
Pontevedra, a 
intervención policial tento 
dar cabo da resisténcia 
pasiva dos concentrados. 

Uns cuarente mozos responde
ron a convocatória e xexun vo-
1 untario de Estudantes Antimili
taristas dentro da campaña de 
carácter estatal "Non deas de 
comer aos exércitos". Exixindo a 
liberdade dos presos galegas 
César Aguiño, César Martínez 
"Goldi" e Ernesto López e a 
abolición do servizo militar, os 
mozos concentráronse na mañá 
do Sábado na catedral compos
telá para dar comezo ás 48 ho
ras de xexón. Duas horas des
pois unha autoridade eclesiásti
ca, sen se interesar pala causa 
da protesta, solicitoulles que 
abandonasen o templo. Ao ser 
respondido en galega polos en
cerrados, o coengo respostou 
en francés. Após este episódio, 
os estudantes foron desaloxa
dos por efectivos policiais anti
distúrbios, nun número superior 
aos concentrados na catedral. 

Segundo Suso Amado, de Estu
dantes Solidários, "a atitude poli
cial foi en todo momento amea
zante, ante a nosa resisténcia pa
siva sacáronnos da catedral 
arrasto, con violéncia, e procede
ron á nasa identificación, tentan
do mesmo deter a dous compa
ñeiros, causa que non puderon 
facer palas protestas do grup. O 
xesun continuou até o Luns, bai
xo estricto control policial, nos so
portais da Praza das Praterías. • 

Cuarenta mozos fixeron xexun no interior da catedral compostelá. 

r-------------------~-, 

Os 
insubmisos 
non poderán_ 
conducir 
Con respeito ao recente 
anteproxecto do código 
penal apresentado por Be
lloch, Llerena asegura que 
"é un intento de lavado ·de 
cara que quer facer crer 
que as penas se reduci
ron, ao non ter que ir os 
insubmisos á cadea. Pero 
o certo é que o castigo é 
agora, máis que nunca, 
exemplarizante". lnabilita
ción para cargo público ol.l 
funcionariado por un tem
po de 1 O a 14 anos, multa, 
imposibilidade de aceder a 
bolsas de estudos, sub
vencións ou axudas insti"-

. tucionais e mesmo retira
. da ou proibición de tirar ·a 
p~rmiso de conducir son 
alguns dos castigos cos 
que o novo anteproxecto 
pena a insubmisión. • 

L---------------------
r-----------------------------------------------------------------------------------------------------, 

Tres mozas detidas en Pontevedra 
O Martes 24 de Maio, Dia Inter
nacional da Muller Antimilitaris
ta, o grupo de mulleres de Es
tudantes Solidários organizou 
un acto de declaración de in
submisos no Governo Militar de 
Pontevedra no que a carga po
licial foi aínda maior que no xe
xun de Compostela. Dentro do 
movimento "mulleres en negro" 
que loitan contra as guerras e a 
violéncia, máis de vinte mozas 
concentráronse en Pontevedra 
nun acto solidário cos insubmi
so e de marcado caracter anti
militarista. 

"Vós tedes a forza, nós a razón" 
foi a consigna coreada ante a 
intransixéncia do Governo Mili
tar que tivo un trato calificado 
de vexatório palas concentra
das, chegando algun policía mi
litar a cuspir ás manifestantes. 

Unha vez desaloxadas das de
pendénci as militares, ante a 
persisténcia das rapazas en 

'Vós tedes a forza, 
nós a razón', 
foi a consigna 
máis coreada. 

cantar os lemas antimilitaristas, 
comezou unha violenta carga 
policial na que tres mozas fo
ron detidas acusadas de resis
téncia e desobediéncia á auto
ridade. Llerena Pereza, de Es
tudantes Antimilistaristas, canta 
que as detidas "estiveron unha 
hora na comisaria e tomáronlle 
declaración sen presenza do 
seu avogado, despois pasaron 
ao xulgado onde volveron a de
clarar, mais os policías inculpa
dos por elas non foron chama
dos nen abrigados a se identifi
car". As detidas sairon horas 
despois libres de cargos. 

Sobre o papel da muller no mo
vimento antimilitarista, Llerena 
Perozo opina que "o exército é 
unha institución represora que 
oprime a homes e mulleres, pe
ro as mulleres sofremos maio-

res agresións e, precisamente 
como mulleres, ternos que fo
mentar os valores da solidarie
dade e a non valencia". Ca ac
to de Pontevedra daba comezo 
unha campaña de recollida de 
declaracións de insubmisas. 

Manifestación 
na Coruña 

Dentro dos actos contra o ser
vizo militar, a Asemblea Nacio
nal de Obxección de Concién
cia leva convocando desde o 2 
de Marzo os Mércores antimili
ta ri st as en Compostela na 
campaña "Nengun castigo aos 
insubmisos" que rematará cun
ha manifestación na Coruña 
desde o Governo Militar até o 
cárcere Provincial, onde están 
os insubmisos Ernesto López e 
Goldi.+ 

L-----------------------------------------------------------------------------------------------------~ 

~========~========~=============--==========• 

INFORMACIÓN 
Depr4tación Provincial da Coruña. 

BASES* 

CD 'i...J oderán optar ao premio todas aquelas persoas, ca/quera que sexa a 
súa nacionalidade, que presenten obras inéditas, escritas en castelán ou 
galego. 

Avenida Alférez Provisional, sin. Outorgarase un premio indivisíbel dotado con DOUS MILLÓNS CINCO-
Telf. (981) 18 33 00.15 006A Coruña CENTAS MIL PESETAS. 

O prazo de recepción dos orixinais rematará o día 15 de xullo de 1994 

*(Extracto das Bases publicadas no 8 .0.P. de data 25-3-94) 
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Luís Seoane 
Compromiso e 

paixón . criadora 
21 ESTIJDOS SOBRE O MÁIS IMPORTANTE INTELECTIJAL DO EXÍIJO 

+ Isaac Díaz Pardo 
+ António Pérez-Prado 

+ Bieíto Alonso Fernández 

+ Ricardo Carvalho Calero 
•Enrique Ortiz 

• Basilio Losada 

• Xosé Neira Vitas 
• Felipe Criado 
• XL. Axeitos 

• XoséDíaz 
• X. Enrique Acuña 
+ Singwart Blum 
+Antón Capelán 

+ Pilar Corredoira 

+ Xavier Seoane 
+ Penando M. Vilanova 

+ Reimundo Patiño 
+ Manuel Facal 
+ Felipe Senén 

+ Francisco Pillado Mayor 

+ Pilar Pallarés 

A NOSA CULTURA 4 

/ 

SECTOR NAVAL 

Fernando Santodomin,94 
-'Claro que creo no futuro dos estaleiros: VulcaQO a( 

O mercado europeu é · 
. unha obrigación, pero 
outros cantan con máis 
facilidades. Esta idea 
poderia resumir 
aopinión de Fernando 
Santodomingo, 

• MANUEL VEIGA 

Vostede é empresário dun sec
tor exportador. Que imaxe exis
te de Galiza tora? 

A Europa das rexións non está 
asentada. Galiza non existe como 
tal no exterior. Na miña relación 
con empresários doutros paises, 
eu son un español simplesmente. 
Ben é verdade que alguns, os 
máis especializados , saben da 
nasa poténcia en pesca, de que 
historicamente fumos moi fortes 
no sector. Vigo chegou a ser a ci
dade do mundo que máis barcos 
pesqueiros exportou. 

Nunhas declaracións recentes 
vostede desbotaba a posibili
dade de artellar un holding de 
estaleiros na ria de Vigo, tal é 
como se contempla no Plano 
Estratéxico desta cidade? 

E dixen ben. lso do holding é un
ha parvada. Cada empresa ten 
seus accionistas e un xeito dife
rente de funcionar. Outro causa é 
que debamos colaborar na cria
ción dalgunha empresa auxiliar 
ou na comercialización exterior. 
En todo caso, cómpre ter conta 

presidente da 
compañia da 
construción naval 
coñecida co nome de 
Vulcano, histórica na 
cidade de Vigo e unha 
das máis importantes 

das experiéncias anteriores. Hou
bo estaleiros bos que perderon 
eficácia e rendemento despois de 
térense asociado nun holding. 
Entre Freire, Santodomingo, Ba
rreras e Vulcano poderianse facer 
algunhas empre-

no sector dos 
pequenos e medianos 
estaleiros. 
Santodomingo 
declárase optimista, 
partidário de acadar 
unha coordenación 

pretaron que era partidário de 
que se privatizase. E non é asi. 
O que decía é que, se Barreras 
ten o compromiso de coller todos 
os suministros doutras empresas 
do INI , non ten senso que forme 

parte con nós 
dunha auxiliar. sas auxiliares, por 

exemplo unha de 
fabricación auto
mática de tubos , 
que nós por se
parado non somos 
quen de manter. 
Pero esa empresa 
nova debería ser 
autónoma, de ma
nei ra que a nosa 
participación nela 
non chegase ao 
50%. Dese xe ito 

'Falta por ver 
que bancos 
holandeses ou 
daneses, avalen 
barcos que se 
construian aqui" 

O governo ven de 
publicar un de
creto de reestru- · 
turación. Cre que 
os planos de via
bi l idade que esi
xe poden levar ao 
peche dalgun as
te le i ro en Vigo? 

loitaria pola renta-
bilidad e e pola 
sua própria sobre-
vivéncia, sen que-
dar ao abeiro seguro das nosas 
contratas. Hai que fuxir de expe
riéncias negativas, caso de auxi
liares que se montaron en comun 
co fin de liberarse duns cantos 
traballadores. Tocante a este 
asunto, eu un dia dixen que Ba
rreras debería ter unha autono
mía maior do INI e alguns ínter-

Non tal. O decreto 11-

era necesário, es
tablece o sistema 
de primas e un : 
plano para os pró- ·· 
ximos anos . Non 

coñezo ben a situación dalguns · 
dos estaleiros, pero non creo que 
iso ocurra. 

"A demanda de buques 
millorará" 

Como calificaría a situación " 
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~ªQO acaba ·de investir 2.000 millóns de pesetas' 
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importante cos outros 
estaleiros da ria, 
sen chegar a un 
holding que confundiria 
a propriedade e 
as características 
de cada quen. 

dos estaleiros da ria? 

As estadísticas que se consultan 
de cote informan da situación dos 
grandes estaleiros. E os que exis
ten aqui son pequenos e media
nos. Vexo a situación con certo 
optimismo. Vulcano acaba de in
vestir 2 mil millóns de pesetas , 
ben é certo que só a metade co
rresponden a recursos próprios. 
Pero coido que iso é xa unha res
posta. Outros non o tan e levan 
os cartos para a casa. Os estalei
ros de aqui estanse a modernizar 
bastante. A demanda está un 
pouco ancorada, pero estou se
guro de que millorará, no resto de 
Europa xa está a suceder. 

Pero a carga de traballo ten un
ha caida progresiva e do último 
ano para acó esta é evidente. A 
produción de Vigo cada vez re
presenta unha porcentaxe máis 
baixa no conxunto do Estado. 

Non coincido con eses datos. A 
produción de Vigo mantense. Ou
tra causa é que haxa altos e bai
xos:· Hai épocas nas que Freire e 
SantoDomingo que construen 
fundamentalmente pesqueiros te
ñen .. ~áis carga, outras somos 

Barreras e Vulcano que nos dedi
camos sobretodo a construción 
de mercantes, os ,que concentra
mos o traballo. E verdade que 
agora estamos sen carga, pero 
iso non quere dicer que o sector 
vaia necesariamente mal. 

A pesca estase vindo abai~o e 
as empresas do Estado español 
contratan xa máis fletes a bar
cos doutras bandeiras. A este 
paso non van comprir barcos. 

A pesca coido que se recuperará 
algo. Nos mercantes é verdade 
que isa que dis está a suceder. 
Hai algun tempo tomáronse medi
das duras contra os armadores, 
por mor dalguns sinvergonzas 
que podia haber, pero pagaron 
todos. Quedáronse cos barcos e 
malvendéronos ao extranxeiro. 
Agora resulta que no Estado es
pañol quedan poucos armadores, 
iso está esfareiado. Ademais os 
daneses ou ale-

tas e os nosos barcos xa lan . moi 
axustados ás necesidades, de 
xeito que os modelos de aqui ti
ñan pegada en todo o mundo. 
Pero _a Unión Europea non ten 
moito interés pola pesca. Prefiren 
importar o peixe de fora da Co
munidade e nós irnos ficando á 
marxe . Pero coido que _ ternos 
que ir procurando de nqs facer un 
sítio no mercado interior europeo . 

"O governo 
non defendeu o naval" 

O governo español non apoiou 
moito o sector. 

Nen moito, nen pouco. Non de
fendeu o naval. Houbo, é verda
de, alguns altos cargos do Minis
tério que partiron o peito, pero isa 
non era abondo. O gov~rno de
fendeu os grandes estaleiros pú
blicos e conseguiu que a UE tole-

rase axudas esta
tais ao sector. Ta- . máns son apoia

dos polos bancos 
dos seus paises 
que avalan crédi
tos até cobri r o 
50% do custo do 
barco. O 20% pa
no o armador e o 
outro 30% corre 
pGH _garantia do 
Estado . Aquí o 
Estado non fai 
iso , ademais os 
bancos son máis 

'Q , . . mén hai que con-
ma1s importante tar coa política 

é que 0 Estado monetária que so
breva1uou a pese-

cri e ese Fundo ta. 1so encarecia 
os nasos produtos 

de Garantias no exterior e poñia 

que hai neutros 
países europeus" 

os intereses moi 
altos aqui. Tamén 
houbo mojto papa
natismo con Ma
astricht. Un diri-

remisos e falta 
por ver que, mália 
o mercado único 
europeo , os ban-
cos holandeses, daneses ou ale
máns vaian avalar barcos que se 
construían aqui. Pero ese é -0 ca
miño. Nos agardamas a construir 
para os armadores doutros pai
ses de Europa . Se se fala da 
Unión Europea hai que creer que 
para nós un armador danés é 
mercado interior. Neses paises o 
sector estase a recuperar, ainda 
que tamén é certo que canta con 
máis facilidades . Por exemplo , 
nas hipotecas, aqui os barcos 
non serven como garantía e ali si. 

Outros estados europeos 
apoian aos investidores que 
meten cartas no sector. Aqui 
iso non se fai. 

Si , dan facilidades para que os 
dentistas , os médicos etc. que 
aforran, empreguen os seus car
tas nun buque. Pero coido que 
iso vai cunha cultura distinta da 
nosa. Aqui , coas mesmas facili
dades, non penso que ocurrise , 
ninguen metería os seus cartas 
na construción de barcos. 

Por que non? Se o investimen
to fose máis rendábel que a 
bolsa ou a especulación, como 
sucede neses paises? 

Tamén é certo. É posíbel. 

A construción de pesqueiros 
viviu tempos bons, hai uns 
anos. 

Si, porque Galiza chegou a con
tar con moi bos armadores con 
r}lOita experiéncia, moi eficaces. 
E o contrário dos armadores da 
mercante que curiosamente esta
ban radicados case todos en Ma
drid. En pesca eramos especialis-

. xente do.Ministério 
de Economia-díxo
me unha véz que 
el sabia que esta-
ban a perxudicar a 

produción con esa política, pero 
que habia que facelo. O resultado 
está á vista: un 25% de paro. 

E a Xunta? 

O papel da Xunta ten que estar 
vinculado ao do governo de Ma
drid. O máis importante é que o 
Estado críe ese Fondo de Garan
tías que hai noutros paises europe
os e que acada até o 30% do cus
to dun buque, iso permitiría que ar
madores europeos viñesen a cons
truir aqui. A Xunta ten neste mo
mento un depósito de 500 millóns 
e nós pedimos, ainda recentemen
te, que fose incrementado. Seria 
necesário que chegase aos 3 ou 4 
mil millóns para poder funcionar. 

Non ere que empresários, insti
tucións e cidadáns, van cada 
quen polo seu lado, en canto 
noutros paises hai máis coor
denación? 

Algo diso hai. O que pasa é que 
aquí a democrácia é ainda nova. 
Mesmo nós somos recebidos con 
máis facilidade por unha institu
ción cando os sindicatos o recla
man. Eu represento un voto e un 
sindicalista representa 500. Pero 
tamén vexo que a política hai que 
facela tendo en canta a xente que 
afecta. Os catro estaleiros de Vi
go xuntamos un plantel de máis 
de 1500 traballadores. 

Hai quen di que ainda sobran. 

Os traballadores xa escoitaron 
nestes anos todo tipo de parvadas. 
Pero é certo que compre disminuir 
algo os planteis, non tanto polo nú
mero, como pala idade. Practica
mente todos pasan dos 45 anos.+ 

Responsabilidade 
francesa na Ruanda 
O editorial do diário L'HUMANITÉ de 23 de Maio chama á guerra de 
Ruanda e Burundi "a (noite de) San Bertomeu de todo un povo". O 
comentário sinala que "un pequeno país da Africa central leva 
camiño de desaparecer nunha enxurrada de mortos. Reparemos 
no tamaño do xenocídio, que xa ten meio millón de mortos, a 
maioria a machadazos e, os máis afortunados, a tiros. 
SCOTT PETERSON Houbéramos de 

agardar semanas 
para que esta 
carnicería suba por 
fin ás primeiras 
páxina.s. Fixéranse 
maltas presións 
por evitar que 
trascendese a 
verdade. Igual que 
na lugoslávia,. 
botouse man das 
contradicións inter
étnicas e dos 
enfrontarnentos ... 
.relixiosos para 
explicar o caos : 
Que· desprécio a 
toda unha 
povoación
martirizada! O 
drama 
·estarrec'edor de 
Ruanda lémbranos 
o saldo terríbel da 

. política _frar:icesa 
na Africa. A Franza apoiou sempre aos ditadores (criminais cos 
seus pavos pero mansiños con Paris) e agora Africa afoga á nasa 
vista, esnaquizada palas bombas d_e reloxeria do colonialismo e 
palas consecuénclas da débeda exterioM:i-de tantos anos de 
governo paternalista metropolitano" .• ' ;,_ 

Contas elatas e contas a tempo 
Na sua sección de EL CORREO GALLEGO , Alberto Aldán comenta o 
24 de Maio que o Consello de Cantas non ten cartos para facer con 
rigor o seu traballo. "O presidente do Consello de Cantas 
queixouse no Parlamento do grande apuro de de meios deste 
organismo para atender a o labor de fiscalización das cantas do 
sector público galega. Carlos Otero é home equilibrado e prudente; 
compre crer nel , se di que o Consello non marcha porque está a 
faltar de efectivos humanos e técnicos. Na mesma comparecéncia, 
o deputado Xesús Vega pronunciou unha frase que resume o 
sentimento xeral: «Cada peseta pública ten de ser xustificada 
irrecusabelmente». Ese é o canto. España estarrece baixo un ha 
fervenza insuportábel de corrupción e falsedades , informacións 
P,rivilexiadas e riquezas ilícitas organizadas desde o poder político. 
E unha inmoralidade que se non se corta a tempo ameaza con 
facer saltar polos aires ao próprio sistema democratico. Na Galiza, 
polo que indica o informe do primeiro exercício que fiscaliza o 
Consello de Cantas non se detectou dado preocupante nengún. 
Con todo, Otero recomenda mellorar o control económico para 
atinxir unha Administración transparente e xusta. Os dados son de 
1990 e chegan con dous anos de retraso. Será causa de facer 
caso ao presidente para que cadren as cantas e os número cadren 
tamén en prazo."+ 

Cen millóns de minas 
Oitocentas persoas morren cada mes en todo o mundo pola 
explosión de minas persoais. David Fairhall dá canta no THE 
GuARDIAN do 22 de Maio da campaña internacional para proibir 
a venda desta clase de bombas da que o primeiro fabricante e 
comercializador é o Estado de Israel. "As minas son un grande 
atranco para a recuperación dos paises que saen dunha guerra e 
para todos os que se ocupan en tarefas de reconstrucción. Un 
dos primeiros problemas das minas é que non hai cifras 
fidedignas de cantas hai soterradas en todo o mundo. Un informe 
do departamento de Estado norteamericano calcula que no 
mundo hai de 65 a 11 O millóns de minas. A meirande 
concentración desta clase de explosivos soterrados está en 
Afganistán , Angola, Camboia e a banda do Kurdistán de domínio 
iraquiano, asi como Mogambique, Somália e Bósnia. As minas 
persoais estalan asi que o sensor recebe un peso de oito quilos 
polo que o paso dun neno abonda para activalas. Camboia é o 
país no que se dá a meirande concentración de minas. Un de 
cada 236 habitantes perdeu un membro a causa da explosión 
dunha mina e áreas inteiras do país están ainda hoxe estancadas 
económicamente, como é o caso da fronteira con Tailándia que 
está semiada de minas".+ 
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Q MERCADO NA ÁSIA 

OS DIREITOS HUMANOS NA CHINA 
E O VERGALLO DOS EMPRESÁRIOS OCIDENTAIS 

Ultimamente alguns países ocidentais, e · 
especialmente os Estados Unidos, reite
ran as suas denúncias e exixéncias a 
respeito da China en matéria de direitos 
humanos. Segundo uns, isto ten que ver 
coa desaparición da URSS, que provo
cou a perda da condición de aliado privi
lexiado que China mantiña para,seryir de 
freo á expansión soviética na Asia. Ou
tros sen embargo consideran que obede
ce a unha reiteración da política aplicada 
en relación á U RSS ante a necesidad e 
de identificar un novo inimigo ideolóxico e 
político. E finalmente hai quen lle atribue 
unha simples intencionalidade desestabi
lizadora que teria por obxectivo, ben frear 
o despampanante crecimento da econo
mia chinesa, ben obter condicións privile
xiadas nas relacións comerciais. Poucos, 
moi poucos, son os que eren nunha sin
cera preocupación humanitária. 

É certo que hai direitos humanos que 
non se respeitan na China. Compre tela 
presente. No seu esforzo modernizador, 
as autoridades de pequin non poderán 
abeirar esta cuestión. Ainda que sexa 
gradualmente deben afrontar este proble
ma e canto máis tarde o fagan, con toda 
probabilidade serán maiores as tensións 
a resolver. Tendo en canta as dimen
sións demográficas e territoriais do ... ,ni_. 
·pério do Centro", unha s1,1cesión de con-
flitos políticos e sociais poderian producir 
efeitos devastadores. 

En po1Jcas décadas, o Partido Comunista 
acadou inegábeis éxitos en matéria eco
nómica. O "milagre chinés" non canse-

QPOSICIÓN AO SERVIZO MILITAR 

Xuuo Rios 

guiu erradicar totalmente a pobreza, pero 
foi considerabelmente reducida, propor
cionando unha mellara xeral de todos os 
índices económicos e sociais. Segundo 
estimacións do Banco Mundial, a zona 
económica chinesa 

Seria desexábel observar na conduta de 
Washington unha preocupación e impa
ciéncia semellante a respeito, por exem
plo, do paradeiro de Roberto Carlos da 
Costa, desaparecido na carioca demo-

(China-Hong Kong.-
Taiwan-Singapur) pi-
llará á economía es-
fadou riidense a co-
mezos do vindeiro 
século, por diante do 
Xapón e de Alemaña. 
En 1993 o crecimento 
do seu PIB foi do 
13,4% (a previsión 
era do 8%). 

Estamos a menos de 
un mes do aniversá
rio dos sucesos de 
Tiannannien. Son 
ci neo anos e parece 
que algo, mínima
mente ruidoso, debe 
acontecer. Estas e 
preparando o am
biente? De súpeto, 
aos Estados Unidos 
esgotóu,selle a pa-
ciéncia. E preocupan-
te ' desde lago a situa-
ción do disidente We 
Jingsheng, ao pare-
cer recluído nun hotel · 

- ---------
'Empresários 

estranxeiros non 
dubidaban en 

recorrer a castigos 
físicos pa

1

ra 
disciplinar aos seus 

empr~gados 
chineses'. 

c ráci a do Brasil. 
Nada mellar que· pre
di car co exemplo e 
quizais, no exterior, 
máis doado seria 
conseguir o pleno 
respeito dos direitos 
humanos en países 
como Turquía, Haití, 
Peru ou, por suposto, 
nas "petrocrácias" do 
Golfo. Pero nada ou 
moi pouco estase a 
facer neste senso 
con tantos países 
"amigos . e aliados" . 

A credibilidade dos 
países ocidentais 
para exixiren o res
peito dos direitos hu
m anos na China é 
cando menos mere
cedor a de certo 
cuestionamento . 
Caso paradóxico, por 
exemplo, é o da 
Gran Bretaña: unha 
"democrácia consoli
dad a" que durante 

e sometido a vixiláncia policial; ou as de
tencións de Xu Wenli, Yang Zhou, porta
voz da Asociación China de Direitos Hu
manos, e outros disidentes. 

moitas décadas administrou Hong Kong 
sen o máis mínimo e elemental respeito 
polos direitos civis e político~ dos cida
dáns deste enclave chinés. E agora, en 

vésperas da sua reintegración á sobera
nía de Pequin, cando se preocupan e 
fan causa da democratización de Hong 
Kong. 

Outro tanto poderiase dicer destes líde
res ocidentais que cando viaxan á China 
só pensan en visitar o Pazo de Verán ou 
a Cidade Proibida. Non queren ver máis 
alá Balladur ou Cavaco Silva, e Gonzá
lez ou Kohl un pouco antes, constituen 
un claro exemplo. Non é moi diferente a 
atitude do Presidente Clinton. Segundo 
se canta, no cúmio de Seattle dirixiulle a 
Jiang Zemin, líder do Partido Comunista 
Chinés, unha recriminación moi severa ... , 
coa mirada. 

Para maior vergonza, até hai moi poucos 
anos, non faltaban empresários estran
xe iros, investidores procedentes do 
"mundo civilizado", que non dubidaban 
en recorrer a castigos físicos para disci
plinar laboralmente aos seus emprega
dos. Só as folgas abrigaron ás autorida
des chinesas a intervir. 

O mercado chinés é enorme e as posibili
dades de expansión que brinda repre
sentan unha excelente dentada. Os inte
reses económicos en disputa son moi po
derosos. En consecuéncia, en matéria de 
direitos humanos, quizá se poda confiar 
no papel de moitas organizacións non 
governamentais que expresan preocupa
cións sinceras. O dos outros é puro cinis
mo. Un mal exemplo. + 

Xuuo Rio é direccor do IGADI 

AUTOO RGANIZACI Ó N E ANTIMILITARISMO 

O proceso crecente de auto-organización 
do pavo galega a todos os níveis é requi
sito fundamental, indispensábel, para 
os/as que arelamos unha Galiza sobera
na. A autodeterminación nacional funda
menta-se tamén nunha fase de organiza
ción própria, sen inxeréncias alleas, de to
das aquelas forzas políticas, sindicais, cul
turais, xuvenis, etc. que vertebran social
mente a un país, dotando-o de entidade 
própria, non submiso a decisións estran
xeiras. Esta análise que o tempo demos
trou correcta forma parte importante da 
bagaxe política do nacionalismo galega. 
Trunfos como o da consecución dun sindi
calismo nacionalista responden a unha 
análise destas características, por moito 
que a sua constitución supuxese máis de 
un trauma á hora de crebar definitivamen
te relacións organizativas cos sindicatos 
de obediéncia española. Hoxe, nengun/ha 
nacionalista duvida da importáncia estra
téxica desta decisión, avalisada polo me
dre progresivo daquelas alternativas na
cionalistas (auto-organizadas) nos seus 
campos de actuación específica. 

Por moito que resulte de sentido comun, 
esta introdución ven a canto dada a si
tuación especialmente grave que está a 
atravesar o movimento anti-militarista na 
Galiza, sumido nun debate a respeito da 
sua definición política, da análise que 
sustenta o seu traballo social. 

Eu persoalmente estou convencido de 
que non existe nengun movimento popu
lar políticamente neutro. A diversidade e 
o pluralismo ideolóxico que o compaña 
non significa necesariamente ambigüida
de, máis ainda, non é incompatíbel cun
ha definición política. Por activa ou por 
pasiva todos os movimentos ubican-se 

BIEITO LoBEIRA 

politicamente dun lado ou doutro. i= un 
risco outorgarlle ao movimento anti-mili
tarista por razón da sua pluralidade im
parcialidade política: non existe o "anti
militarismo puro", do mesmo xeito que 
non existe o "ecoloxismo puro". Abondan 
exemplos en moitos países sobre a pro
moción desde o poder de determinadas 
alternativas ecoloxistas ou "verdes" para 
encauzar o descontento popular nunha 
via non perigosa para a pervivéncia do 
próprio sistema. Converte-se en asimilá
bel calquer movimento non vinculado a 
unha alternativa transformadora global , 
beneficiosa para o país . Desde o meu 
ponto de vista o movimento anti-militaris
ta na Galiza corre o risco de desnaturali
zar-se se se desvincula da problemática 
esencial que afecta á nasa nación. 

Non pode ser único obxectivo do anti-mi
litarismo conquerir a desaparición do Ser
vizo Militar Obrigatório descontextuali
zando-o da cuestión militarista no seu 
conxunto, en canto a aparición dunhas 
flamantes Forzas Ar-
madas Españolas 

Como nacionalistas ternos a abriga de 
-denunciar esta primeira f4nción -bási
ca- do Exército español. E incompatíbel 
a coexisténcia simultánea da institución 
militar española coa consecución dos di
reitos nacionais de Galiza, e nesa liña 
entendo que hai que fundamentar a liña 
anti-militarista no naso país. 

A auto-organización dun movimento popu
lar implica tamén desbotar o sucursalismo 
e o mimetismo frente a dinámicas importa
das e o ideoloxismo como fórmulas de tra
ballo. Na miña modesta opinión, é asigna
tura pendente do movimento anti-militarista 
recoller as simpatías xuvenis e transformá
las en mocidade organizada, nun movi
mento realmente de masas. De pouco va
len unhas dúcias de insubmisos galegas 
moi ideoloxizados e hiperpolitizados se só 
se dá pé a que a maioria dos mozos se li
miten a solidarizar-se emocionalmente. 
Unha decidida actuación anti-militarista na 
nasa nación ten de se sustentar no estado 
real de conciéncia da mocidade, intentando 

gañar adeptos con ac
tuacións pedagóxicas. 
O radicalismo estéril profisionalizadas, por 

moito que respeiten o 
direito democrático in
dividual dun mozo a 
non se incorporar a fi
las, seguirán a con
culcar os direitos de
mocráticos colectivos 
das nacións que con
forman o Estado es
pañol. O mandato 
constitucional é claro 
para un exército profi
s ional izad o ou non: 
manter íntegra a uni
d ad e do estado. 

--------- ten levado, por exem
plo, á confusión por 

'C ,, onvertese en 
asimilábel calquer 
movimento non 

vinculado a unha 
alternativa 

transf armadora 
global'. 

determinados secto
res do verdadeiro ini
migo (o exército espa
ñol) con concellos de 
governo nacionalista 
ou sindicatos que aco
llen prestacionistas. 
Por criticábeis que po
dan ser algunhas ac
tuacións municipais, 
non se debe esquecer 
a contribución funda
mental do nacionalis-

mo nesta loita. Persoalmente entendo que 
o movimento anti-militarista, por si mesmo, 
é incapaz de acadar as metas propostas. 
Si vencellado (non confundir vencello con 
dependéncia) a unha alternativa global que 
cuestione o conxunto do sistema. Hoxe por 
hoxe, mal que lle pese a algun sector mino
ritário deste movimento, só o nacionalismo 
galega semella ter capacidade de cámbio 
revolucionário para Galiza. 

Un último apontamento. Desde o respeito 
que me merece calquer caste de razón 
para opor-se aos exércitos (relixiosa, políti
ca, ética, etc.) por moito que non comparta 
algunha delas, reivindico a mesma consi
deración democrática para os motivos que 
fundamentan no meu caso e no dunha or
ganización nacionalista como Galiza Nova 
a sua oposición ao exército español. Non é 
de recibo escoitar por parte dalgun sector
secta determinadas consignas ou atitudes 
manifestamente insultantes contra o nacio
nalismo. Como mínimo denotan sectaris
mo, incomprensión e intoleráncia para cun
ha opción política tan lexítima como cal
quer outra. Como máximo amostran des
prezo para o país, para o seu idioma e os 
seus sinais de identidade nacional. 

Calquer alternativa consecuentemente 
anti-militarista que se desmarque da nasa 
realidade nacional, ademais de suicida, re
sultará ilusória en canto á sua capacidade 
de incidéncia social. Pola contra, un movi
mento anti-militarista nidiamente galega, 
desvencellado de dinámicas alleas, en fun
ción do problema real que sofre o naso 
país desde un ponto de vista de opresión 
militar, demostrará-se socialmente útil e re
ceptivo. Nesta liña encontraremo-nos to
das e todos aqueles que aspiramos a unha 
Galiza non ocupada militarmente.+ 

1 

Co 

• 
• 



A NOSA TERRA 19 
Nº 623 -26 DE MAIO DE 1994 

~~~~~~~~~~~-----r--~~~~~~~~~~ 

Se queres un periódico en galega, independente dos 
grupos de presión e se o queres xa: 

. . . . . . :/ .• 
a1te propr1etar10 

de A NOSA TERRA 

Se vostede desexa ser ACCIONISTA debe ingresar a ·diñeiro da seguinte forma: 

CONTADO: 

• Mediante cheque emitido a favor de 
ANOSA TERRA 

• Mediante ingreso nas contas seguintes: 
304-501-3897-6 de CAIXA GAUOA O.P., 
30-9346-G do BANCO EXTERIOR O.P. 

ou 40233801 de CAIXA VIGO O.P., 
todas elas de Vigo, especificando 

"Ampliación Capital Social 
Promocións Cultura.is Galegas S.A. 
4/1994", e nome, enderezo e NIF de 
quenofai. 

DOMICILIACION DO PAGO ATÉ 6 MESES 

Contra o ingreso emitirase resgardo 
provisório até a entrega dos títulos. 

Agora está 
na tua man 

PREzo DE CADA ACCION: 5.000 PfA. 

Se vostede xa é accionista pode comprar 
un número de accións_menor ou igual ao· 
que xa ten ao prezo nominal de 5.000 pt~. 
Se supera esta cantidade debe aboar unha 
prima de 5.000 por cada acción. Os novos 
accionistas pagarán a prima en todas as 
accións, polo que o prezo final de cada 
unha será de 10.000 pta. 

ETÍN DE sunscRICIÓN 
ENVIE ESTE BOL 

de cobro que serán 
..... ......... os docun:entos ....... .. ..... pta. 

e aforro Nº ..... .... · · · · ...... · ........ · · . . mensahdades de .. · .. · 
Sr Director. , m1·n-a conta corrente/ d . , ns da seouinte forma ......... . 

· d carºº a d acc10 ° . data se sirvan aten er con º onceito de compra e ......... . 

Rógolle que a partir desta . , s Culturais Galegas S.A. en c 
p omoc1on 

apresentados por r 

TITULAR DA CONTA Apelidos ........................ . 

E~d~:~~~······ ······························· · ···~~c;li~d~·········· ·····.~. ·~·~; H • •••••••••••••• ............... provmc1a .. .. .... C.p. ... .. ........ .. .......... .. .. ....... .. 
.. .. . .. .. .. · .. · .... · Profesión ........ · · · · · · .. .. .. · 

··················· · ···· ····· ··· ····· ·· Teléfono ....... .... ......... . 

····· ······ ·· ········ 

··· ······ · ·· ·· ······· ·········· ··········· Localidade ...... .......... ... .............. ... : ........ .................... ......... de 1994 

Provínc~~ .'.·.·.- ................................. ~ .......... de ........... · · : .. · .... · .. · · · ·.. Asina tura do interesado 

'! 
1 

-

1 



. l _ 

20 !º:g~~6T~~ODE1994 GALIZA E MUNDO 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~~j~A~A~L_D~E_A~G~L_O~B_A~L~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Vivimos no mellor 
dos mundos posíbeis 
(Felipe González) 

Lugo en el 
pasado é un libro 
de Amador 
Montenegro, 
recente mente 
editado, que lembra 
o nomenclator 
histórico de 
algunhas ruas. 
"Generalísimo" 
chamábase, por 
exemplo, Rua do 
gato mauro. "José 
António" era o Carril 
das Campáse 
"Calvo Sotelo" 
chamábase Becerril. · 
Cacharro Pardo, 
presidente da 
Qeputación que 
edita o libro, podia 
ter o bon sentido de 
retirar os nomes dos 
sublevados no 36 e 
devolver os 
tradicionais. Non 
seria sen tempo. 

Carlos Príncipe, 
alcalde de Vigo, 
chegou o pasado dia 
24 a unha 
manifestación de 
traballadores con 

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

O filme 
surrealista 
do galego. 
na Universidade 
de Meilán 
lnteiro-me através do xornal La 
Voz de Galicia do Xoves, 19 de 
Maio, da realización do ciclo "A 
narrativa galega de hoxe vista 
polos escritores· e os seus críti
cos", organizado pola Universi
dade da Coruña, a R.A.G. e a 
Consellaria de Educación e· que 
se desenvolverá entre os dias 
24 e 27 de Maio e o 3 de Xuño 
na cidade da Coruña. Non quer 
entrar a valorar 
o papel da 
R.A.G. e o seu 
enraizamento 
"na sociedade 
galega e no en
torno máis ime
dia to" (obxecti
vo prioritário pa
ra a Universida
d e da Coruña 
segundo decla
racións do seu 
Secretário Xe
ral), nen é a mi
ña intención in
terpretar positi
va ou negativa
mente a colabo
ración con esta 
institución. Si 
quero, sen em
bargo, dubidar 
de que o obxec
tivo citado polo 
Sr. López Pe
reira sexa priori
tá r i o para a 
equipa reitoral, 
polo menos se 

Quizais para 
non ·sentir-se 
culpábel da 
extirpación 
do galego da 
Universidade 
da Coruña, 
o reitor e a 
sua equipa, 
~cu pan 
sempre 
postos de . 
honra en 
canto acto pro 
galego oficial 
hai 

se pretende ter en conta a unha 
parte da sociedade galega que 
fala galega nunhas proporcións 
que superan a calquer outra lín
gua cooficial do estado español, 
segundo declaracións realiza
das por autoridades da Xunta 
de Galicía nestes dias (grande 
descoberta a estas alturas), e 
que quere que o galega ocupe o 
papel ·que ll·e corre$ponde ; no 
seu próprio país (por exempl.o, 
ter a -me·sma oferta de titula
cións que o español). Esquen
cer e marxinar ao sector social 
que o pasado 15 de Maio se 
manifestaba palas ruas de Com
postela esixindo, entre outras 
causas, a existéncia de Filoloxia 
Galega nas tres Universidades 
do país, non é un bon camiño 
·de integración no "entorno so
cial máis imediato", aínda que si 
debe se-lo para aparecer na 
contraportada de El Correo Ga
llego do Domingo, 22 de Maio, 
como pe·rsoa que realiza un in
tenso e diário labor normaliza
dor. Sen entrarmos na cantida
de de eivas, lagoas, descoidos 
e furados que a equipa reitoral 
ten no terreo da normalización 
lingüística, convén aclarar (por
que, ás veces, a cantidade de 
información é tanta que unha 
selección "natural" fai qúe al-

íl 
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PARTIDO OBREIRO 
XOSÉ Cm CABIDO 

Por Príncipe discorre a manifestación relixiosa convocada non 
sei por quen para celebrar a "festividad de María Auxiliadora". 
Andan na zambra os antigos alumnos salesianos. Nos balcóns 
hai banddras españolas. Como ben recolle a foto de Grobas no 
FaroJ mentres algúns van de procesión , en actitude ausente , 
provinciana e franquista , moitísimos máis secundamos a mani
festación de tipo obreiro e sindical convocada pola CIG, CCOO 
e UGT, encabezada polos dirixentes sindicais e simpaticamente 
polo propio alcalde de Vigo, Carlos Principe, crítico ó parecer 
coa política .desmanteladora do tecido industrial impulsada po
lo seu propio partido, ou polo goberno de Madrid, que xa non 
está moi claro en que medida conecta con ese partido. Sen fa
lar xa de tan lonxe como Madrid, calquera diría que o punto 
de vista do gobernador civil Jorge Parada e o de Príncipe non 
coinciden grande causa fronte á desertización industrial de Vi
go e comarca, e máis en concreto fronte ás manifestación do 
traballadores para reclamar solucións e apoio cidadán. Hai 
quen participa nos actos dos traballadores e hai quen manda 
cargar contra eles. Si , non é preciso darlle máis volta , on acti
tudes tan diferentes que poderían xustificar perfectamente a 
pe11encia-a partidos distintos. • 

gunha fique na gaveta) que, nas 
datas de celebración deste ciclo 
estarán comezando os exames 
finais os últimos, de momento, 
estudantes de Filoloxia Galego
portuguesa desta Universidade, 
institución que, na persoa do 
Reitor José Luís Meilán Gil, 
(aconsellado probabelmente por 
beatíficas voces), renunciou a 
esta titulación no Consello Uni
versitário Galega, feito que foi 
Lego ratificadn pola Xunta de 
Galicia. Quizais para non sentir
se culpábel da extirpación do 
galega da Universidade da Co
ruña, o Reitor (e colaboradores 
e membros destacados da sua 
equipa) ocupan sempre postas 
de honra en canto acto pro gale
ga oficial hai. Se isto é digno ou 
ruin, xµlguen vostés. O interese 
polo estudo da Língua e Litera-

- tura galegas xa o teñen de
monstrado abando os protago
nistas deste filme surrealista or:i
de os rnáis prexudicados son 
alunes e alunas que comezaron 
xa un desterro no próprio país 
ou que decidiron mudar de ca
rreira ante o negro futuro que se 

debuxa para o galega. 

Eu unicamente quera aproveitar 
esta ocasión para, en primeiro 
lugar, lembrar que o Sr. Reitor 
non deu nen o primeiro paso 
para que se valva a implantar 
esta titulación que só existirá en 
Compostela o vindeiro curso 
94-95, e, en segundo lugar, so
·licitar dos participantes neste ci-

- clo unha denúncia desta nova 
discriminación ao naso idioma, 
pois, máis unha vez, ten que 
ver como español e inglés son 
mellar tratados ca el. Se esta
mos de acorde na necesidade 
de que "remate a espécie de 
compadreo" existente á que 
aludia unha das personalidades 
na apresentación do ciclo, a 
única posición xusta e digna é 
utilizarmos todos os meios ao 
noso alcance para que se repa
re esta situación de xeito ime
diato. Neste caso, e a estas al
turas, todo o que non é denún
cia, é complicidade. • 

GoRETII SANMARTIN REI 
( ANTIAGO) 

ANDRADE 
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Casa do Concello 
15500 Pene (A Coruña) 
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Telefax (981) 34 27 51 

Quen dixo que 
non gañáramos 
a Liga? 
A min xa me daba a espiña que 
nos iban "torpedear" a liga. Que 
habia unha trama preparada pa
ra aproveitar todas aquelas pe
quenas oportunidades que hou
bese para que o Depor non ga
ñase este campionato. 

O Valencia veu a Riazor requete
sábio e preparado ... o Madrid su
cu mbiu ante o Sarga no Berna-
beu ... Os partidos para o Sába-
do .. . etc. Non nos esquezamos 
que vivimos nun estado Rolda
nesco no que 
non se escapa 
nen o deporte. 

Mais apesar de 
todo , case lles 
aguamos a fes
ta! 

"Al fin se hizo 
justicia , y el 
Barcelona ganó 
la liga", decía o 
Domingo se
guinte Radio 
Nacional de Es-
paña no seu 

'Al fin se hizo 
justicia, y el 
Barcelona 
ganó la liga' 
decia Rádio 
Nacional 
de España 

diário falado das duas da tarde. 

Poden ficar tranquilos un ano 
máis! que para Galiza non irá 
este ano nen o título de Liga 
nen o de Copa. 

Mais o recordo noso ben lles 
quedou gravado no carpo: 

-Recordo que gañamos a sim
patía de moitísimo persoal do 
Estado. 

-Recordo azul e branca palas 
ruas das cidades do Estado. 

-Recordo de terlles perdido o 
medo e a submisión . 

-Recordo dun povo unido arre
dor dunha idea. 

Que non se gañou a liga? Eu 
penso que a liga está ben gaña
da, ainda que o título voase para 
Barcelona, iso xa é outra cousa. 
Que fracasamos? Vaia tontaria! 

Pódese chamar fracaso o feito 
de devolver a alegria e a espe
ranza a todo un povo? • 

MANuEL C AMBA 

(A COR A) 

A Coruña 
necesita máis 
conservatórios 
Desde o ano que a Xunta asu
miu o Conservatório de Música 
da Coruña, vense producindo 
unha redución sistemática das 
prazas existentes. Vexamos. 

No curso 90/91, neste Centro só 
na asignatura de solfeo, existían 
1 .200 alumnos aproximadamen
te. No curso 91/92, esta cantida-

. de quedou reducida á metade. 
No 92/93, non se abriu convoca
tória e, polo tanto, non entrou 
nengun alumno (só 3· fillos de 
funcionários). No ,93/94, entraron 
uns 45 alumnos. E dicer, en dous 
cursos entran 45 e saen cantos, 
moitos cantos, talvez 1.000. 

Por outra parte, se nos di que do 
grado elemental ao medio, só 
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SORTE 
NANINA SANTOS 

A miña parra ten uvas abondo tal e como me fixeron notar 
máis de unha viciña cun ton como se non o merecese eu de 
todo ou se non far posíbel tal milagre. Ten uvas digo, que de 
se non malograr chegado o tempo e após darlle máis unha sul
fatadura, poderei degostar. 

E isto ven ao caso porque eu, que nunca tiven ocasión de coi
dar unha viña, houben enfrentarme á tal cuestión e, en particu
lar, á poda e atado da mesma. 

Perguntei daquelas a uns viciños mentres podaban e déronme 
indicacións xerais para ir facendo. Animada na confianza de 
que coa prática e experiéncia todo se andaría, fun pedidle a 
esqueira á Maruxa para subir á parra e, ao tempo que ma da
ba , díxome: ' Suba suba que hai mulleres que tamén podan e 
mesmo atan". Por iso o ton das vi ciñas que non agardaban que 
da miña feminina man a viña pudese respostar doadamente e 
mesmo con máis uvas que outras. 

E eu ainda non sei se as uvas quixeron vir axudar á miña sim
pa tia pola causa feminista ou fixeron outra escolla máis vence
llada á afeizón alcoólica. For o que for, estoulle agradecida. + 

van pasar uns 40 ou 50 alumnos. 

Todo esto quere dicer que se 
hai uns 285 alumnos de 32 de 
LOGSE , van 
quedar na rua 
uns 250/260 e 
eso supondo Osalumnos 
-e ao mellar 
supoñemos da Coruña 
moito- que ante esta 
pasen 30 
alumnos , xa eliminación 
que a todo es
te ternos que 
sumar a gran
de cantidade 
de xente que 
se está a pre
parar por libre, 
ocupando to
das as horas 
que lle faga 
falta para iso, 
polo que non é 

cosntante, 
teñen que 
asistir aos 
conservatórios 
de outros 
concellos 

moi dif íci l deducir que a sua 
formación para as probas de 
acceso, será evidentemente 
mellar e por tanto pasarán en 
maior cantidade. 

Motivo de toda esta circunstán
cia, a implantación da LOGSE e 
as perspectivas deste Conser
vatório que, segundo se nos in
formou , e se nos repetiu por se 
nos quedaba algunha dubida, 
eran formar 2 alumnos por ins
trumento para ir nutrindo a pró
pria orquestra do Centro. 

Perplexos quedamonos, queda
monos os pais ante esta afirma
ción entendendo asi a razón pa
la que non querían máís alum
nos e que segundo nos infor
mou o Sr. Inspector, que ainda 
se iban a reducir máis. 

Os alumnos da Coruña ante es
ta eliminación constante, teñen 
que asistir aos conservatórios 
doutros concellos , como Culle
redo, Betanzos, etc., amén dun 
exército de toda a vida que se 
traslada a Santiago. 

A Coruña ten unha grande de
manda musical e non se nos po
de alegar, como asi o fixo o Sr. 
Delegado, que eiqui xa existía 

A ALDEA 
..--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---. 

GONZALO 

un conservatório e neutros sitios 
non. 40/50 prazas non é oferta 
para toda a Coruña e estamos 
seguros de que neses outros si
tios os conservatórios existentes 
-ainda que non sexan da Xunta 
sí os hai e son oficiais- dispo
ñen de bastantes máis prazas. 

Portante, repetimos e insistimos 
máis unha vez: A Coruña nece
sita máis conservatórios, con 
capacidade suficiente e onde se 
imparta a LOGSE ca tempo es
tabelecido en dita Lei e non a 
media hora semanal de clase de 
instrumento que se ven dando 
actualmente. Xa sabemos que o 
profesorado non ten a culpa 
desta situación, pero o resultado 
é a existéncia dun Conservató
ri o raquítico e que, ademáis, 
non cumpre a Lei (motivo por o 
cal ternos en marcha un conten
cioso admtvo.), todos sabemos 
que é moi bonito pero non ten 
sequera un salón de actos. 

Que non se nos diga tampouco 
por parte da Xunta que non hai 

presuposto. Observamos atóni
tos que para a formación doutra 
orquestra sinfónica si existen car
tas. ¿Con que obxecto promocio
nan a música se lago non poñeri 
os meios para poder formar ao~ 
alumnos e desenvolvela? • . > 

ROSA Mª RlvAS 

( PRESIDENTA DA A.P .A. 

DO CONSERVATORIO DA CORUÑA) 

Subvencións do 
Estado á Igrexa 
No artigo de Paula Castro sobre 
relixión, no nº 620 de A Nasa 
Terra, danse uns datos sobre a 
subvención do Estado á lgrexa 
Católica que quera completar 
cos seguintes: 

1º. O mínimo que lle garante o 
Estado á lgrexa no 94, son 
1.525.000.000 pesetas mensuais, 
ou sexa 18.300.000.000 anuais. 
(Presupostos Xerais do Estado, 
BOE. nº 312 do 30-12-93). 

r---------------------------------------------------------------------------, 2º Segundo o acorde acadado, 
no ano 1993, entre a Conferén
cia Episcopal e Réplica 

de Petrovigo a 
Miguel Anxo 
Murado 
En relación ca artigo sobre o 
Proxecto Petrovigo aparecido 
no nº 622 de A Nosa Terra, 
desexamos facer as seguintes 
pontualizacións: 

1 . - O titular "O Porto Petroleiro 
de Vigo ameaza os recursos 
naturais da Ria" non é aplicábel 
ao proxecto de Petrovigo, que 
non inclue un porto petrolífero. 

2. - O argumento de que a Ria 
de Vigo está nun estado lamen
tábel, practicamente marta e 
non constitue xa un sustrato ca
paz de manter unha explotación 
razonábel dos recursos mari
nos, non foi nunca utilizada por 
Petrovigo. Estamos de acorde 
en que é absolutamente falso. 

3.- En base a unha figura que 

se reproduce o Sr. Murado 
conclue que no ingreso non 
natural de petróleo ao mar, a 
principal responsabilidade non 
recae nas notícias que apare
cen nas pri-
meiras páxi-
nas dos xor-
nais , senón 
das perdas 
debidas a pe
quenos erras, 
a despistes 
cotiáns de bai
x a entidade 
individual, a 
inevitábeis 
perdas mo
mentáneas de 
control que se 
prolongan un 
pouco máis do 
debido. 

Nada ternos 
que obxectar 
a estas con-

O argumento 
de que a Ria 
de Vigo está 
nun estado 
lamentábel, 
praticamente 
marta, non foi 
nunca 
utilizado por 
Petrovigo 

clusións do Sr. Murado (a acti
vidade de Petrovigo está es
trictamente regulada para que 
non se produzan os feitos que 
denúncia) agás que non se de-

ducen da figura á que se fai 
referéncia que en absoluto os 
cita. Nela, as principais causas 
de contaminación das augas 
marinas son as industriais e 
urbanas (37%) e o lastrado de 
buques (33%), seguidas moi 
de lonxe dos accidentes 
(12%) , dos ingresos desde a 
atmósfera (9%) , fontes natu
rais (7%) e plataformas de ex
tracción (2%). 

4.- Nun pé de foto que acom
paña o artigo identificase a ac
tividade de Petrovigo ca lastra
do ao equiparar trasvase con 
lastrado. 

É evidente que o subministro 
de combustíbel nada ten a ver 
ca lastrado. Pero é que ade
mais a Area de Servizo de Pe
trovigo disporá tamén de insta
lacións para evitar que o des
lastrado dos buques se faga á 
mar. Petrovigo non só non au
mentará os deslastres senón 
que os reducirá.• 

JOSÉ M. MANZANEDO DIAZ 
PRESIDENTE 

L---------------------------------------------------------------------------~ 

a Administra-

O mínimo que 
lle garante 
o Estado 

ción , os profe
sores de Reli
xión Católica 
chegarán a co
brar 170.000 
pesetas ao 
mes, que multi- á lgrexa son 
plicado polos máis de 1.500 
8.330 profeso-
res de relixión millóns de pta. 
-segundo o · 
xesu íta Juan mensuais 
Miguel Lamet, 
en Diario 16, 
s u p ó n 
1.416.100.noo pesetas, men
suais x 14 pagas: un total de 
19.825.400.000, cada ano. · 

3º A suma arimética das cantida
des anteriores supón un total ao 
ano de 38.125.400.000 pesetas . . 

4º Habería que engadir moitos 
outros conceitos como subven
cións a coléxios , restauracións, 
etc.+ 

XosÉ Mª BAAMONDE CA.NI.E . 
(VIGO) 

tres pegatinas no 
peito: de CCOO, de 
UGT e máis da CIG. 
Apoiaba a 
manifestación, pero 
ao mesmo tempo é 
dirixente do partido 
máis criticado polos 
asistentes: o PSOE. 
Dixo que aquela era 
unha demostración 
da forza da 
esquerda, conforme 
ao seu carón pasaba 
Manuel Pérez, 
concelleiro popular, 
que é tan progresista 
como Nosferatu. 
Prí ncip~ é dos que 
están na procesión e 
tocan as cámpás. 

11 En todos os 
parlamentos hai 
insultos. Non 
fagamos do 
Congreso un 
convento ou unha sá 
de reflexión. Se 
calquer español ve 
as causas que se din 
os diputados en 

. Alemaña, Fráncia e 
Inglaterra ficaria 
abraiado". Son 
palabras de Aznar 
(entrevista en El 
País o 22 de Maio) 
das que ben poderia 
tomar nota Manuel 
Fraga, quen non só 
pensa que o 
parlamento ten algo 
de convento 
(mandan os do 
OPUS), senón que 
lle engade atributos 
de cuartel (siléncia 
regu lamentariamente 
á oposición). 

o novo estilo de 
locutor de rádio e de 
televisión consiste 
en f alar máis alto e 
collar tono de 
imprecación sobre o 
pasivo espectador. 
Non informan, 

.. 

( 
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arengan. Adoctrinan 
ás amas de casa, . 
aos parados 
aburridos, aos nenas 
hipnotizados. Non 
dan notícias, 
bótanchas en cara. 

Un dos motivos 
que levan á relixión 
católica a opoñerse 
ao divórcio é que, de 
tela admitilo, Deus 
estaria abrigado a 
determinar con que 
esposo/a comparte 
un a eternidade. 
Cola do primeiro 
matrimónio? Ou 
acaso cola do 
segundo? Jackie xa 
o tiña previsto. Foise 
para Arlington, a 
carón de John 
Kennedy e deixou a 
Onassis que terá 
que buscar outra 
compañia no ceo. 

•••••••••••••• 
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Naquela embercellada tribal adoecida 
por contínuas turbuléncias, os pman
guis formaban unha hábil minoria que 
era a que cortaba talmente o bacallao da 
cousa pública <liante da maioria dos sg
hilis. Os dominantes pmanguis ocupa-

RUANDESES Cobizosos de sangue pmangui, os sg
hilis queimaron ritualmente a cantos 
da tribo raspiñeira toparon por <liante, 
incluindo ao feiticeiro-xefe , non sen 
antes destripalo a machetazo limpo, e
guindo algun ancestra l costume antro
pofáxico. Todo moi pola brava, men 
tres , nos colapsado aeroporto , fuxian 
espavoridas as monxas mi ione ira , o 
agregados culturai e algun candidato 
ao Pulitzer de fotografía pillado en ca
rrete . 

X. PIÑEm.o 

. ban cadeiras, comenéncias e cargos, non 
tiñan tabu nengun para arramblar con 
canto habia, e facían do carto o único 
totem que se erguia <liante dos fuciños 
do g1~ande feiticeiro pmangui, unha cu
riosidade antropolóxica coma todos, ne
gábase a demitir e bastábanlle catro pa
ses de máxia sofronizante retransmitidos 
pola tele-pmangui para manter nunha 
perfeita hipnose a case todas as tribos. 

Un dia , a maioría dos sghilis fixo nú-

meros e. caiu na conta de que , ainda 
que dispersos , eran os máis no mestu
ro, naquela merenda de negros xenui
namente tribal. Pouco despois , a opi
nión pública mundial nen se sobresal
tou cando, unha série de alarmantes te
letipos , deron conta de como a maioría 
sghili, farta do reiterado ladroízo, ex
terminara á minoria pmangui seguindo 
o recente modelo ruandés, que só foi 
un ensaio a pequena escala comparado 
coa limpeza tribal que se deu no sítio 
de marras. 

E se despois , non reinou a paz para 
sempre naquel estado tribal nidiamente 
ru andés, polo menos a maioría sghili 
deuse tal gostazo que o ~ ito foi para re
cordar por moitísimo tempo.• 

Portomenhe e 
os nom 
compostelál)s 
Venho de ficar abraiado. Eu José 
Maria Quintáns, de 28 anos, ou
rensán, nacionalista e funcioná
rio da Universidade de Santiago 
nom som galega. Como é posí
vel? ; deu-no a entender hai duas 
semanas Portomenhe cando na 
apresentagom do esperpéntico 
projecto de "Orquestra Sinfónica 
da Comunidade Autonóma" nom 
mentou a xa existente Orquestra 
Sinfónica da Galiza. As minhas 
dúvidas aclararom-se cando o 
conselheiro precisava a omisom 
indicando que a galeguidade da 
formagom que pensa promover 
estriba na sua residencia com
postelana. Conclusom: todo o 
que se fai em Santiago é galega, 
todo o que se fai fóra de Santia
go nom é galega. Em conse
quencia, eu, "fabricado" e "pari
do" em Ourense, tampouco som 
galega; desconhego a minha fi-

lia<;om tribal, quigais burgündio , 
suevo, ostrogodo, lombardo, hu
no ... ?, nom o sei, pero desde la
go nunca romano, a cidadania 
romana tam só lhe corresponde 
aos composteláns , o resto se
melhamos bárbaros. 

Fóra irania, o tema é moi sério. 
Ao meu entender nom se pode jo
gar com o apelativo de galega 
dum jeito tam ligeiro a como o fai 
a parelha Estévez-Portomeñe. 
Em primeiro lugar porque com as 
declara<;ons do outro dia existe 
um claro desprego ás mais de 
400.000 pessoas (um de cad~ se
te galegas!!) que vivem na Area · 
Metropolitana da Corunha; em se
gundo lugar porque nem um con
selheiro e moito menos um gover
no pode tomar partido por enfren
tamentos localistas (e a este res
peito fica claro que a Xunta mais 
que parecer de Galiza desde o 
Jacobeu 93 parece a Xunta de 
Gerardo ou a Xunta de Santiago); 
e em terceiro lugar, por umha 
questom moi importante: com a 
atitude do Portomenhe sanciona
se umha teoria que ha vinha fun-

F.E DE ERROS 

Por un erro de confección no nú
mero anterior, nas páxinas de «Al
dea Global" recolliase un texto ti
tulado Causas, insensatas, da lín
gua, que saiu publicado sen duas 
liñas finais nen sinatura. Debera 
rematar : "Cando estas liñas vexan 
a luz as primeiras páxinas dos xor
nais da comunidade do dia 17 xa 
se terán encarregado de dar un ro
tundo méntis a esta desmedida, 
paifoca e alarmista reflexión", e o 
asinante era Miguel Castelo. 

Tamén no N2 anterior, na reporta
xe que abordaba o xuízo en Ma
drid a oito independentistas, na 
páxina 15, atribuiase erroneamen
te a Carme Viso unhas declara
cións autoinculpatórias na comisa
ria de policia. Carme Viso negou 
todas as acusacións formuladas.• 

donando dum tempo a esta parte, 
a que proive de facto a ere<;om de 
algo que leve o apelativo de "ga
lega ou de Galicia" fóra de Com
postela. Ou seja, que se algum 

APELIDOS: 
NOME: 
ENDEREZO: 
LOCALIDADE: 
C. P: 
PROVINCIA: 
TELF: 

dia os ourensáns, ao igual que fi
xerom os corunheses com a Or
questra Sinfónica da Galiza, es
forgamo-nos em dar-lhe ao naso 
país um ballet, um centro cultural, 
umha biblioteca especializada, eu 
que sei ... saltará Portomenhe um 
ano depois criando umha insti
tugom paralela em Santiago san
cionando-a com a sua duvidosa 
galeguidade. 

Agardo que por respeito , ja nom 
a Corunha, senom a todo o país , 
Portomenhe pida publicamente 
desculpas e aclare esta penosa 
idéia. De nom ser assim reco
mendo-lhe a sua Xunta e ao Al 
calde de Santiago (um caladinho 
exponente do mais agresivo lo
calismo contra todo o que nom 
seja capitalidade) que criem um 
muro ao redor da sua cidade , a 
rebapticem como Galicia e proi
vam a entrada de nós, ouh , bár
baros galeguinhos de segunda 
que pulamos por posuir algum 
dia a cidadania romana.• 

}OSÉ MARIA QUINTANS 

( COMPO TEIA) 

A MESA 
SEN PREMIOS, 
SEN PREZOS, 

SEN SUBVENCIÓNS, 
SEN SUBMISIÓNS ... 

GRACIAS A TI 
PROFESIÓN: 
CENTRO DE TRABALLO: 

DOMICIALIZACIÓN BANCÁRIA 

CAIXA/BANCO ('") 
SUCURSAL: 

e 
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CTA. CTE. / LIBRETA 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 LINGÜÍSTICA 

Atentamenre 
(Sinacura do titular) 
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A NOSATERRA GuieirQ 
CULTURAL N2 623 

A insubornábel 
traxectória 

antifascista de Luís 
Seoane marca sen 

manipulación posíbel 
as celebracións <leste 

ano cultural. A 
publicación en 

Buenos Aires dos 
textos que sobo 

xenérico "Mercado 
de las artes y las 

letras" publicou no 
periódico "Galicia" da 

Federación de 
Sociedades Gallegas 

entre 1940 e 1942, 
cumpria aquela 

máxima de Castelao: 
ccGalegos de América: 

cumpride a manda 
dos nosos mortos". 

Recuperan textos e debuxos 
antifascistas de Luís Seoane 
Un libro editado en Buenos Aires 
recolle materiais ·case perdidos _de 1940 a 1942 
• XAN CARBALLA 

Arturo Cuadrado e Moises N arga
nes foron os encarregados de re
coller e seleccionar esta escolma, 
«valente e ferrnosa representación 
dunha época. Dór transformada en 
arte. Acción e testemuña. Poucas 
veces a história tráxica se viu 
amo ada con tan dóroso esplen
dor. ( ... ) Asi Seoane, corazón e 
paixón, vai tracexando o camiño 
difícil e heróico, de ser implacábel 
testigo da máis espantosa história 
dun pavo. Sen rencor nen ódio. 
Serenidade, paixón e beleza. Sen 
mencir nen vacilar", afirman no 
prólogo que abre un libro que to
pou obstáculos para ser apresenta
do no Centro Galega de Buenos 
Aires, e que ben merece distri
buirse aquí. 

A escolma atende en exclusiva os 
traballos de Luís Seoane, a viñeta 
de portada e a sección Regueifa na 
que apostillaba con dureza as no_tí
cias que chegaban desde Galiza. 
Porén, toda a publicación merece 
a recuperación para as hemerote
cas galegas. Hai traballos de Dies
te, de Cuadrado, poemas de Sera
fín Ferro, textos de Espasandin e 
un longo etcétera de colabora
cións. O periodo da publicación 
recolle un tempo de loito e espe
ranza, por canto os exiliados al
biscaban na posíbel derrota de Hi
tler, a caida da Ditadura de Franco 
e a recuperación da liberdade . 

. está impresa a nasa condición e ,os 
nasos ideais. Por lealdade incorpo
rámonos outravolta aos nasos ir
máns galegas que sinten coma nós . 
a dór da Terra. Faltan moitos · 
compañeiros, antigos 

mades pola sua deslealdade, non. 
Non están aqui connosco porque 
están martas, foron asasinados. 
Asasinados polo Govemo de B ur-

gos, único responsábel 
do crime de 

Galiza».+ 

• • • 

«Os nasos nomes non son no
vas nestas páxinas -di Seoa-
n e no Pregón inicial do 
Galicia. Hai anos que 

colaboradores, 
mais non 
te -

Da conformación da Académia 
á vida cotiá na ditadura 
LA Voz DE GALICIA. REAL ACADEMIA GA

LEGA. "NA SÚA ÚLTIMA REUN1ÓN ACElTOUSE 

A PROPOSTA DESIGNA DO ACADÉMlCO CO

RRESPONDENTE A FAVOR DO R.P.J. RUBIÑOS 

RA.Mos S.J." 

E te RPJSJ é o que vulgarmente se chama 
un Xesuita. A Real Academia Galega, de 
profunda formación liberal, é un bon boca
do para as forzas reaccionárias que non 
contando con valore inte]eccuais, cobren a 
vacante co excedente de Cregos. Non abe
mo , nen falta no fai, quen é este Rubiños 
Ramo . Pero meno mal que e adiantou ao 
Crego Toube ou ao Xeneral Millán A tray, 
pre unto académico pola ua inve tiga
ción arredor do "Morra a Intelixéncia '. 

LA Voz DE GALI 1A. REAL A ADEMlA GA

LEGA. "DADAS A AD - 1 NS XA RECIBIDAS ÁS 

PR POSTA PARA PR VI IÓN DE VÁRIOS Nu

MERÁRIOS E ANTE A URXÉN LA DE NORMALI

ZAR O FUN IONAM NTO DA CORPORACIÓN, 

ACORDOUSE ONVIDAR AO SEÑORES ACADÉ

MICOS PARA QUE NOS PRIMEIROS DIAS DO MES 

PRÓXIMO ON ORRAN A VOTALOS OU DELE

GUEN A SUA REPRESENTACIÓN NOS QUE NA 

CORUÑA R • ID ·N" 

A Real e Imperial Academia Galega quer 
con urxéncia normalizar o eu funciona
mento. Cousa farto difícil pois ao que se ve 
os académicos non exi ten. E non existen 
por estar mortos ou no desterro. E os poucos 
que queuan non concorren ás reunións por 
non ter que votar para as vacantes aos Xe
nerais e aos Bispos propostos polo Imperio, 
cuxo lema é: Morra a intelixéncia. 

LA Voz DE GALICrA. REAL AcADEMJA GA

LEGA. "ENTRE OS NOVOS ACADÉMICOS NOME

ADOS FIGURA D. ÁNGEL SUANCES, COMAN

DANTE DE MARIÑA E D. 0SCAR NEVADO DE 

BOUZA, CORONEL DE lNFANTERIA" 

Hai pouco ternos comentado a designación 
de representantes da Igrexa, cuxo número 
ascende a sete. Pero agora véñesennos dous 
novas acaqémicos que non somos quen de 
catalogar. E algo tan insólito, tan vergoñen
to, que nos dá pena do prestíxio de Galiza, 
que ten que designar representantes da Cul-

tura a dous militares, cuxo único mérito será 
o ser dous perfectos bárbaros". 

Multas e fusilamentos 

LA Voz DE GALICIA. "O GOVERNADOR O
VIL DA CORUÑA lMPUXO UNHA MULTA DE 

CINCUENTA PESETAS A RAMÓN PASEIRO GRA

ÑA POR TER CARA DE MA TóN" 

Haberá que ver a este home procurando 
unha nova cara para sair á rua. Múltano por 
ter cara de matón, delito que non sabemos 
que cla e de xuiz será quen de delimitar. 
Mais o certo é que un Millán Astray, por 
exemplo, non ten cara de anxo e porén anda 
olto pola rua. 

EL IDEAL GALLEGO. FOI ARRESTADO E POS

TO A DISPOSICIÓN DA XUSTlZA MILITAR O XO

VEN OFICIAL DE CORREOS, XOAN GóMEZ AN
DRADE, QUE FOI SORPRENDIDO EN HORAS DE 

SERVÍCrO COMENTANDO DESPECTIVAMENTE A 

LENDA OFICIALMENTE AUTORIZADA NOS SO

BRES "ARRIBA ESPAÑA". 

Caiches con toda a equipa, xove Oficial de 
Correos! nen Deus te libra do consabido pa
seiño de madrugada polo Campo da Leña, 
Torre de Hércules, Riazor... e aquí rematou 
a história. Mais cando esta se escrebe con 
ímparcialidade e sexa libremente xulgada 
polas xeneracións vindeiras, ti serás consi
derado como un dos moitos herois anóni
mos do indómito povo galega que son in
molados por non se dobregar ante os traido
res e asesinos de España. 

LA Voz DE GALICIA. "O GOVERNADOR CI
VIL IMPUXO UNHA MULTA DE 25 PESETAS A 

RAMÓN RODRÍGUEZ SiEIRO, POR SE EXCEDER 

NA° CONVERSA NUN CAFÉ". 

Este xeito de delito é moi chocalleiro. Non 
especifica se este exceso foi de cantidade de 
palabras ou de calidade de frase. O certo é 
que falar nun café, na hora de descanso, 
múltase a un cidadán. Ademais é demostra
tivo do sistema de delación, xa que todo é 
un mundo de espionaxe, de traición, de vin
ganza. Asi é o paraíso do franquismo. 

FARO DE VIGO. GOYERNO CIVIL DE PONTE-

YEDRA. 

"FORON MULTADOS 

CON MIL PESETAS MAXIMI-

LTANO PÉREZ PREGO E CON 250 PESETAS, Xo

SÉ PINTOS QUINTEIRO (FALECíDOS) CANTIDA

DES Q'JE SE FARÁN EFECTIVAS CON CARGOS 

AO CAUDAL HEREDITÁRIO DOS rnCULPADOS". 

Aquí estamos ante un caso de verdadeira 
monstruosidade. A dous homes mátanos im
punemente, mátanos polo único delito de 
querer á sua terra e loitar pala liberdade do 
seu pavo, e ainda despois da sua marte con
dénanos a pagar unha multa que ~erá satis
feita polos probes herdeiros. E a nota é ver
dadeiramente macabra xa que -o mesmo Go
vemador declara que foron multados dous 
mortos". 

A CORUÑA: EN CUMPRIMENTO DA SENTÉNCIA 

DE MORTE, FORON FUSILADOS ONTE XosÉ GA

RRIDO PASANDIN E EDUARDO GARRJDO ÜTE

RO. ANDREA E ENCARNACIÓN G ARCIA VERGA 

Danza española 

~ 

FORON CON-

DEADAS A 13 ANOS DE 

PRISIÓN. PONTEVEDRA: 

!NFÓRMASE QUE FO! CUMPRIDA A SENTÉNClA 

DE MORTE DITADA POR UN CONSELLO DE GUE

RRA CONTRA os PAlSANOS SERAFIN NoGUEI

RA SANTORUM E VALENTlN PATIÑO SALGA

DO. VIGO: EN CUMPRIMENTRO DA SENTÉNCIA 

DICTADA POR UN CONSELLO DE GUERRA, FO

RON FUSILADOS XESUS LAGO GONZÁLEZ, 

ANTÓNIO RODRÍGUEZ POSADA, LUCIANO 

FRANc1sco VÍcENTE, XosÉ ALMEIDA ÜTERO 

E ENRIQUE G-oMESENDE GARCIA. LUGQ: Fo

RON FUSILADOS FRANCISCO GARCIA GunÉ

RREZ E XEsus QuINTEIRO QmNTA, coNDEA

DOS A MORTE POR UN CONSELLO DE GUERRA 

POLO DELITO PE TRAICJÓN. 

A nasa Galiza baixo o terror da Himmler, 
Xefe da Gestapo. Os homes asasinados. As 
mulleres encadeadas. Os nenos orfos sen 
pan. Terror e persecución por toda parte. 
Catro anos de Consellos de Guerra para do
minar un admirábel povo de honradez e tra
ballo. Viva Galícia! + · 
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DIAS 

•Promoción 
do cinem3: galego 

Na redacción dun Libro Blanco da 
Cultura anda a conselleria dirixida 
por Vázquez .Portomeñe, que se 
reuniu con representantes do 
sector audiovisual de Gal iza. 
Participaron na mesma os 
productores Xesus Veciño e 
Ghaleb Jaber; os exibidores 
Miguel Anxo Femández, Tomás 
Ucieda e Luís Seoane Seijas; os 
intérpretes Uxia Blanco e máis 
Miguel Pernas e Miguel Anxo 
Murado, Anxel Hueso , Chano 
Piñeirn, Ramón Domínguiez, Ana 
Fernández e Manol'o González. 

A véspera da reunión a Mesa pola 
Normalización Lingüística 
criticou a falla de atención ao 
sector da própria Conselleria de 
Cultura. A Mesa reclama a 
dobraxe ao galega do cinema 
comercial actual e o compromiso 
de dobrar á nosa lfngua os filmes 
de estrea mundial; a criación dun 
fondo cinematográfico (filmoteca) 
con dobraxe en galega e cos 
principais títulos da 
cinematografia mundial; ciclos de 
cinema dobrado ao galega para a 
exibición en sás comerciais e que 
recollan filmes de probada 
calidade; maratóns 
cinematográficas nas cidades e 
vilas de Galiza como início da 
actividade de dobraxe e 
subvención exclusiva aos filmes 
que estean rodados na nosa 
língua. A proposta da 
organización cidadá foi enviada 
ao Conselleiro de Cultura.+ 

• Malvar pola 
normalización 

A empresa Construccións Malvar 
organizaou un ciclo de seis 
conferéncias dirixidas ao seu 
persoal, con intención de avanzar 
na normalización do galega na 
empresa. Intervirán na mesma 
Xosé Xoán Barreiro («Os direitos 
lingüísticos na lexislación 
laboral»); César Cunqueiro ( «0 
galega nos documentos 
públicos»); Benito Montero («0 

• Manuel Maria e David Mackenzie recolleron os Pedrón de Ouro 
Nun acto celebrado ao pé da Casa Museu de Rosalia en Padrón, o escritor Manuel Maria e o profe or irlandé 
David Mackenzie, receberon os prémios Pedrón de Ouro e Pedrón de Honra, que anualmente concede a entidade 
presidida por Gustavo Santiago Valéncia. O acto foi mantido por Salvador García Bodaño e na sua intervención 
Manuel Maria avogou por "acadar a normnalización política, social, económica e moral de Galiza, tarefa na que 
astei parte da miña existéncia con acertos e erros". • 

Ministério Fiscal e a defensa dos 
direitos lingüísticos»); Francisco 
Femández del Riego («As 
empresas e a cultura galega»), 
Ramón Villares («Historia e 
Língua en Galicia») e Antón 
Santamarina («A linguaxe das 
empresas»).• 

• Reunión da Rede 
Euro-Sul de 
Centros Culturais 

Os dias 27 e 28 de Maio vaise 
celebrar en Porto, organizado pola 
Cooperativa Arvore, o II Encontro 
da Rede Euro-Sul de Centros 
Culturais Europeus, no que a 
representaicón galega corre a 
cargo da Federación de 
Asociacións Culturais, que asistirá 
cunha delegación encabezada polo 
presidente da Federación 
Francisco Salinas Portugal. 

Nos traballos en comisión os 
participantes estudarán as 
posibilidades de intercámbio de 
productos e servizos culturais no 
seo da Rede, os preparativos para 
a realización dunha exposición 
documental nun Centro Cultural 
do Norte de Europa, o 

intercámbio de elementos 
administrativos e informacións 
sobre as posibilidades do 
rnecenato e de promoción de 
seminários sobre xestión cultural. 

Ao encontro confirrnáron a sua 
preséncias Acarre (Lisboa), 
Cooperativa Cultural Etnia 
(Caminha), Arco (Lisboa), 
Centro Nacional de Cultura 
(Lisboa), Funda~ao Serralves 
(Porto), Clube Portugués de 
Artes e Ideias (Lisboa) e 
Amascultura (Odivelas), por 
Portugal. Desde España estarán 
o Instituto Internacional do 
Teatro do Mediterráneo 
(Madrid) , o Círculo de Belas 
Artes (Madrid) e a Casa Re villa 
(Valladolid). Ademais cóntase · 
co Centro de Gravado 
Contemporáneo (A Coruña), 
Centre Georges Pompidou 
(Paris), La Ch_artreuse 
(Villanueuve les Avignon), 
Théatre Municipal (Séte), 
Children's Art Centre (Atenas), 
Centre Europeu (Delfos), Centro 
da Municipalidade (Atenas), 
Centro Teatro Ragazzi San 
Leonardo (Bolonia), Centro 
V ideo Arte Palazzo dei 
Diamanti (Ferrara e Académia 
Nacional de Arte Dramático 
(Roma).+ 

Esta formación de seis homes que 
tocan a pandeireta e cantan, recéo 
estreadas ao vivo, é 
tremendamente orixinal dentro do 
folclore do noso país, pois até o 
momento toda as voces con 
pandeireta adoitaban ser 
femininas.+ 

• Sarabela en xira 
Coa estrea en función única en 
Vigo o Xoves 26 de maio, a 
compañia Sarabela Teatro de 
Ourense, empeza a poñer en 
circulación o seu último 
espectáculo, Xacobe e o seu amo , 
montaxe que se estreara na Mostra 
Internacional de Teatro de 
Ribadávia e que só puido verse en 
Festivais (Ourense, O Carballiño e 
Cangas). Trátase dunha comédia 
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de Milan Kundera adaptada ao 
galego por Carlos Couceiro, polo 
que foi premiado co Prémio 
Compostela á mellar versión do 
ano. Presenta temas como o 
fatalismo ou os conflitos 
amorosos en clave de humor.+ 

• Seguen a reclamar 
un Dia das Letras 
adicado a Murguia 

A Asociación de Viciño de 
Oseiro volve a solicitar por 
segundo ano consecutivo, que a 
Real Académia adique a Manuel 
Murguia, que foi o primeiro 
presidente da entidade, o vindeiro 
Dia das Letras, porque con idera 
que ainda que a ua obra en 
galego foi moi cativa en extensión 
"foi o Patriarca das Letras 
Galegas e esa homenaxe non debe 
adiar e mái ". 

Nun artigo da Fo/La de Oseiro, 
Ro a Benigna Vizcaya abonda na 
obra en galega de Murguia e no 
eu deci ivo papel durante o 

Rexurdimento. + 

• Morreu 
Otero Besteiro 

O e cultor Francisco Otero 
Be teiro faleceu o pa acto 
domingo en Madrid e foi aterrado 
en O Corgo. A meirande parte da 
vida do artista de envolveu e en 
Madrid, onde estudara Betas 
Artes, con etapas breves en Roma 
e Pari . Da sua obra na Galiza hai 
mostras no Museu Carlos Maside 
e a Caixa de Aforro de Ouren e; 
un monumento a Pimentel en 
Lugo, unha peza en homenaxe á 
Pasionária en Compo tela e un 
busto de Camilo Xo é Cela en 
Vigo. 

Preci amente Cela, un do eu 
mellares amigos, amo ou e 
e pecialmente afectado pola morte 
de Otero Besteiro. • 

· · ftte;<-ataf<'a e Cf<'ítica 
• Novas gravacións 

de Na Lua e Leilia 
o 

~ Esmoriz 
/f lfíbal [)tet<'tl 

a test~muño veraz 
da Guerra Civil 
e un grande esforzo 
creativo: a novela 
como interiorización 
da experiencia. 

sotalo blanco 

O grupo Na Lua ven de gravar nos 
estudos de Sons Galiza o que ser o 
seu quinto albuqi, Peliqueiros, 
que sairá á venda polo mes de 
Setembro. A banda segue a 
mergullarse nos sons do folk 
evoluido que os caracteriza. 

Do anovado ao puro, as 
pandereteiras de Leilia xa teñen 
rematado e que será o seu primeiro 
disco, que levará o mesmo nome 
que o grupo. Este traballo foi 
gravado nos estudos que posue o 
grupo Milladoiro e editarao o novo 
selo musical Cormorán que nasce 
baixo os auspícios de Milladoiro . 
As Leilia, que participarán nun 
disco do excepcional acordeonista 
basco Kepa Junquera, cantan coa 
axuda nalgunha das pezas do 
grupo Pandeiromus. 

•Pepe Reí, 
Moucho de Prata de Amigos da Cultura 

A Asociación Amigos da Cultura de Pontevedra fixo entrega nun emotivo 
acto dos seus prémios Moucho de Prata e Ponla de Toxo que recairon, 
respeitivamente, no xornalista galego Pepe Rei e no secretário xeral do 
PSdeG-PSOE Francisco V ázquez. O prémio, instituido en 1981, recaeu en 
Pepe Reí segundo o xurado "porque se trata dun profisional galega entregado 
con coraxe e valentía á verdade, con ética insubornábel e facendo realidade o 
necesário xornalismo crítico, de análise e investigación, obxectivo pero non 
neutral, e vencellado con profundidade á conciéncia nacional e a loita 
popular en busca da independéncia dos povos". Os actos de entrega 
celebráronse, sen a asisténcia de Vázquez, no Castelo de Soutomaior. + 
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Da crónica á 
reconstrución 
musical 
Aires da terra) 
de ].L. Calle 
José Luis Calle é un madrileño 
apaixonado polo folclore galego, 
como proba o seu libro "Ricardo 
Portela: Dúas palabras verbo da 
gaita galega" (Deputación Provin
cial de Pontevedra, 1988) e máis 
recentemente: "Aires da Terra - La 
poesía musical de Galicia", adica
do ao egréxio gaiteiro de Viascón. 

Aires da Terra é uha ambiciosa 
publicación, centrada no coro pon
tevedré de idéntico nome, pero 
que amplia o seu contido a todo 
canto e move a carón do no o fol
clore; un total de 426 páxina de 
grande tamaño itúanos na Galiza, 
nomeadamente Pontevedra, de fi
nai do éculo XIX, povoada por 
per oaxe de grande releváncia so
cial, non ó na música senón ta
mén na literatura e na política. Ou
tra faciana da publicación é a ua 
aportación mu icolóxica, verbo da 
importáncia do coro no no o fol
clore, con polémica incluída entre 
pre itixió o folclori ta , chegan
do a de vear algunha clave da 
compo ición da célebre 'Albora
da" por parte de R. de Castro. 

Na introdución valóran e o dife
rentes camiños seguidos na inter
pretación da música popular: repro
dución científica, elaboración ilus
trada e o critério e tético enxebrista 

Pontevedra 
un fervedeiro 

Xa como ponto de partida do li
bro, comeza relatando a hi tória 
do primeiro coro galego: Aires d 'a 
T erra , formado en Pontevedra en 

a 
Cien.cia de 

GuieirQ 
'CULTURAL 

Leituras 

O verdadeiro coro galego, Perfeuto Feixoo no centro, 1908. 

1883, sendo o seu mentor e poste- modelos que Aires ... perpeturaron 
rior director un boticário chamado como prototipo de agrupación fol-
Perfecto Feijóo, cuxa presenza se- clórica galega; síntese, no caso do 
rá constante ao longo das páxinas coro pontevedrés, da "rnateriali-
do libro. Na ua valoración da for- zación da esencia romántica e 
mación coral, o autor salienta: "no costumista das imaxes do Rexur
estrictamente 
musical ·ca-
racte rízase 
por ter un de
licado sentido 
da afinación, 
un solista ca
rismático, vá
rios grandes 
cantantes, un 
bon gaiteiro , 
un tambolirei
ro virtuoso. 
Foi este un 
coro que foi 
quen de ama
sar a calidade 
na interpreta
ción " . Opi
nións que apa
recen referen
dadas nas cró-
nica da épo-
ca, unanimen-

Faiunha 
aportación 
musicolóxica, 
verbo da 
importáncia 
dos coros 
no noso 
folclore, con 
polémica 
incluí da 
entre 
prestixiosos 
folcloristas 

te louvantes a respeito do elevadí
imo nível artístico da formación 

coral. A Galiza rural, a imaxe al
deá mesmo na iconografia, son 

dimento". A nazón coma ser orgá
nico, dotada de vida própria con 
vontade e destino independentes 
das circunstáncias sociais ou polí
ticas; a etnografía revelouse no 
marco do nacente rexionalismo -
referéncias cronolóxicas ao perió
do 1828/1880-, coincidindo coa 
publicación de decisivas obras li
terárias galegas. 

Posteriormente, Antón Vilar Pon
te, senda deputado, declarou á al
tura da consolidación da forma
ción coral: "interésan9s máis un 
coro galega que un deputado en 
Cortes por Caliza". 

A finais de 1883 fúndase a Socie
dad del Folklore Gallego, que pre
side Emília Pardo Bazán, muller 
que declara desde un princípio a 
sua incondicional admiración polo 
coro pontevedrés. Aires d'a Terra 
viaxa por Galiza, saindo a Portugal, 
Madrid e mesmo América, susci
tando crónicas que dan conta do 
seu éxito en todas partes. Na sua xi-

ra pola Arxentina xurden proble
mas que motivan a disolución do 
Coro; requeriuselle para actuacións 
que non foran previamente concer
tadas, e voltan á Galiza un 9 de Ou
tu bro de 1914, laiándose os seus 
componentes da torpe explotación 
á que foran submetidos por un fato 
de paisanos que, lonxe de valorar 
unha visita patriótica e romántica, 
qui.xeron servirse dela cabe supor 
que en beneficio próp:rio. 

A proxección do Coro produciuse 
sen abandoar nunca o seu epicen
tro: Pontevedra, cidade duns vinte 
mil habitantes en 1884, xérmolo 
cultural que reuniria co paso do 
tempo a cantidade de intelectuales 
galegos e españois: 'Alvarez Li
meses,. Castelao, Casto Sampedro, 
Paz-Andrade, Portela Valladares, 
Valle-Inclán, Albéniz, Echegaray, 
Granados, Pablo Iglesias, Pi i 
Marga11 ... uns, pontevedreses de 
residéncia, outros simplesmente 
de visita; en calquer caso, a botica 
de P. Feijoo deu constáncia da sua 
presenza na cidade. 

A principios do século XX; Aires 
d'a Terra .gravan vários discos, 
desprazándose á Coruña dous enxe
ñeiros franceses a tal efeito, froito 
do acordo coa Compañía Francesa 
do Gramophone. Alalás, várias 
cantidas e algunha foliada forman 
parte do repertório rexistrado, edi
tado no seu dia pola casa Odeón. 

Máis adiante, o libro recupera o 
protagonismo da boa vita, dando 
conta da prensenza nela dun loro 
que anima a sua vida social: tráta
se de Ravachol --algo máis que 
un loro--, cuxo nome venlle ber
dado dun activista anarquista fran
cés,' dada, ao parecer, a sua seme
llanza entre ambos no seu espírito 
vital. O animal protagoniza as pá
xinas máis divertidas da publica
ción; dando conta da sua marte en 
pleno entroido de 1923, senda ob
xecto dun funeral traxicómico, 
que o autor considera unha rnostra 
dun movimento espontáneo de so
lidariedade satírica. 

(Pasa á páxina seguinte) 

facer as camas O humor é o medio do que se vale o autor para actuar cos seus comentarios como unha 
subversión en tódalas direccións. Prosas apátridas, breves greguerías, esperpénticos 
apuntes, radiografías sociais que, a modo de negativos fotográficos, amasan a 
realidade vista do revés, e constitúen un desafío para a intelixencia do lector. 

CIENCIA DE FACER AS CAMAS 

Xosé Cermeño X ERAIS 

~~ 
~~ 

NA MESMA COLECCIÓN 

A BIBLIOTECA DA IGUANA 
Xosé Miranda 

HIPOGRIFO 
Antón Risco 
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A travesia 
de Lloren<;; Soler 
O cineasta valenciano-catalán Lloreny 
Soler, do que se realiza un segundo 
ciclo de proxeccións na Galiza, ve 
recollido nun libro Lloren e; Soler. 
Dunha beira a outra, o seu trabalJo 
estreitamente vencellada a Galiza 
durante os anos da transición (ver A 
Nasa Terra nº 585). Recóllense 
reflexións do próprio Soler sobre a 
práctica audiovisual e de persoas que 
colaboraron estreitamente no seu 
achádego do naso país como César 
Portela.+ 

Nova entrega 
de Grial 
Chega xa ao número 121 a revista 
editada por Galaxia e dirixida por 
Carlos Casares. O centro desta entrega 
é unha entrevista co sociolingüísta 
Robert B. Le Page, co título "Língua, 
economía e tolerancia". Complétase o 
volume con traballos de Helena 
González (("Literatura e e 
compromiso na obra de Luís·Seoane"), 
Javier Sanmartin ("Fenomenoloxia e 
filosofía da cultura"), Hernán Neira 
("Do amor por Dona Inés. A traxédiá 
de Lope de Aguirre"), Xesus González 
Gómez ("Eloxio da érioulidade"), 
Andrés Torres Queiruga ("Pensar hoxe 
desde Galicia"), Antón Risco ("Na 
apocalipse") e Xulio Rios ("O 
labirinto iugoslav9"). • 

História do teatro 
Henrique Rabunhal debulJa unha nova 
contribución á história do teatro no 
naso país co libro editado en Laiovento, 
Textos e contextos do teatro galego 
(1671-1936). «Tráta-se entre outras 
cousas de dar con ta dos textos que 
marcárom e que constituírom a história 
da nossa dramática até 1936, 
desenhando simultaneamente os 
contextos -culturais, políticos e 
históricos- nos quais esse teatro deve 
ser entendido».+ 

A Galicia de Paco 
del Riego 
Articulado como libro agasallo, 
financiado polo concello de Vigo, 
Galicia de Francisco Femández del 
Riego, é un percorrido do autor por 
Gal iza, ao estilo da crónica dun 
viaxeiro, que ao tempo se articula 
corno unha sorte de ensaio 
fotobiográfico, complementar doutros 
trabal los do autor como O rio do 
tempo (Ediciós do Castro). As fotos 
son do arquivo do autor, e tamén dan 
brillo á obra Irene Fra, Manuel 
Vicente, Vilar Cardona e a maqueta de 
Salvador GB. Pereira. + 

Palabras 
dun exiliado 
O ensaio dunha biografía intelectual de 
Luís Seoane realizado por Xesus 
Alonso Montero en Xerais, baixo o 
título As palabras no exílio é unha 
recopilación meditada dunha chea de 
referéncias persoais, documentais e 
bibliográficas, que resultan 
imprescindíbeis, ainda non sendo por 
vocación exaustivas, para perfilar a 
imaxe do Luís Seoane que se celebra 
neste 1994: o insubomábel antifascista, 
o intelectual comprometido, o artista 
innovador, o patriota galego solidário. 
Alonso Montero, entre outros 
materiais, recolle os textos da polémica 
Seoane-Piñeiro, un poema a Bóveda de 
1937 e un estudo sobre as relacións 
Castelao-Seoane. + 
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Feijoo versus Castro 
·sampedro 

A máis de louvanzas, Aires d'a 
.Tetra tamén suscitan poÍémica. Na 
própria Pontevedra xurde, en 
1907, o Club Karepas -Castelao, 

. Lousada Diéguez, Filgueira Val
verde ... - , que considera a cultura 
que se move a carón da rebotica de 
P. Feijoó como unha das rémoras 
da Galiza que eles queren refor
mar. Karepas foi xérmolo do Se
minário de Estudos Galegos, a So
ciedade Coral Polifónica e o Pa
droado do Museu de Pontevedra. 

Desaparecido o Coro, a figura do 
· seu director permanece na vida mu
sical galega: Perfecto Feijoó foi ob
xecto dunha homenaxe 'na cidade 
do Lérez, e froito da sua iniciativa 
xurdiron vários coros en distintas 
cidades galegas. Un dos apartados 
do 1ibro -Un perfecto galeg~ 
descrebe a vida <leste boticário ga-
1 egui sta e melómano, finado en 
1858. Tal foi a pegada <leste perso
axe, que suscita no autor do libro a 
catalogación de F eixoístas e músi
cos, a respeito do pa.J1orama global 
da músca popular galega. 

Ba1 i Gai avogaba por un canto 
que reproduza o dos nasos Jabre
gos, "pois non creo -manifesta:. 
ba- que a intuición musical da 
xente do campo chegue aos extre
mos polifónicos tan frecuenfes 
nalgunhas agrupación urbanas". 

Surprendente,' o escritor L. Tolstoi 
tam~n aparece citado no libro ~ re
collendo da sua escrita: "o grau 
de contaxio artístico_ determínase 
sempre polo grau de. silJ-ceridade 
do artista, e esta condición sem
pre está presente na arte popular, 
e falla case sempre na a~te erudi
ta das cÍases superior'és". O pró
prio Feijoó rrianifesta . "o mellor -
folklorista será o que menos alte- 
r~ - o· que recolla; os meús arqui
vos foron sempre os vellos gaitei- .-

. ros, os cantos de feiras, ruadas , 
fiadas · e festas galegas de todo xé
nero." Arquivos que provocaron 

·a primeira das polémicas érttre 
Feijoó e Castro Sampedro, verbo 
dun asunto tan trivial como a lexi
timidade da patente do acervo fol
clórico recol1ido-: por ambos; C. 
Sampedro provocaba di~cusións 
en balde, xa gue o· director coral 
facia caso omiso. da sua reivind'i- · 
cación patrimonial. Quen foi o 
primeiro en recoller tal ou cal par-

titura, tal ou cal canto? A dialécti
ca reprodúcese cando se trata de 
desvear as claves que serviron a 
R. de Castro para escreber a sua 
célebre Alborada, segundo a me
lodía que a poetisa escoitara a un 
gaiteiro de 'Iria Flávia. Tanto Fei
joó coma Sampedro procuran, nun 

. princípio en comun, seguir a pe
gada rosaliá, mesmo recorrendo á 
sua filla Alejandra Murguía, che
gando a conclusións diferentes, co 
conseguinte desacordo entre am
bos, a respeito da que cada quen 
considerou a partitura definitiva. 

O libro conclue cunha referéncia ao 
arquivo d.b compositor Jugl,lés xoán 
Montes. Habida conta da cantidade 
de partituras ·comeritáda~ que apa
recep eri tan densa pl)blicación,' así 
como do seu interese documental, 
estarnos ·ante unha obr& de ·ctobre 
'Jeitura: profisionais O.a música. 

Unl)a única e lameQtábel eiva: o li
bro está escrito, en" español. . Custa 
·¡:;rer que··tanto agarimo despregado 
· nas suas ·p~)na~ n_on se traduz~ -
:núnca meUm:. dito--·nun compro
miso co próprio idioma do ~~ís.·• 

X.M. ESTÉVEZ 

VENRES • 3 • 21 . 

Cempés 
Gal iza 

Ophiusa 
-Galiza 

Ronda dos Quatro Caminhos 
Portugal 

Tapia eta Leturia 
Euskadi 

, BADO • 4 • 21 h 

Durindaina 
Gal iza 

Luar na Lubre 
Gal iza 

Keltoi 
Gal iza 

Ar Re Yaouank 
Bretaña 

Dervish 
Irlanda 

.Na Lúa 
Gal iza 

Bhundu Boys 
Zimbabwe 

TODOS OS DÍAS HABERÁ PASARÚAS 
A CARGO DE GAITEIROS, CHARANGAS 

E GRUPOS DE ANIMACIÓN 

- 111 Publicacións 1111--. -
Botando 
tiros 
Bambán 
A meados de Maio viu por pri
meira vez a rua unha nova publi
cación musical. Bambán pretende 
ser desde o seu primeiro número 
algo máis ca unha revista de músi
ca, abarca outros eidos da cultura 
yencellada á xuventude. Under
. ground ou non. 

Está cl.aramente enfocada ·á co
marca de Vigo, área na que se dis
tribue, e a ºsua cena dedica unha 
atención especial. Agradécese que 
sexa máis ca unha revista de carti
lleo local, e polo de agora, o deli
cado équilíbrio de irnportáncias 
entre o que se ve máis grande por 
máis pert<:> e o grande do estado e 
internacional, está axeitado. Os 
grupos locais aos que presta aten
ci ón, r;:orno os Ernestos, Un ión 
Penosa ou Foggy Mental son rele
vantes. E non falta o Gomic , am
bientado na própria cidade e cun 
pretendido ar Makoki, ainda que 

coido que é un dos aspectos a me
norar da revista. 

Non podía faltar nunha publica
ción cun pouco de alma aventurei
ra de fanzine abordar algun dos 
arquetipos universais, como neste 
caso o da marihuana. Sen morali
na, saen airosos do trance tocando 
o seu enfoque histórico, e cunhas 
pingas de cor sobre unha das 
substáncias ruáis vencelladas á 
cultura pop. 

O desaparecido líder de 
Nirvana, Kurt Cobain; unha 
ollada a corno se fai un vídeo
c1ip que dá por sabido demasia
da xiria (cantos saben que é un
ha edición "off-line"?); unhas 
notas obre cinema ... son alguns 
dos tema que se tratan ne te 
número piloto. 

E n xera l interesante en canto a 
contidos. O formato revista, ain
da que quer rnellor irnpre ión, re
sulta prometedor e atractivo. Ain
da podes atopala no loca is de 
costume, e e non a e perar o 
mes que ven.+ 

XURXOVAZ 

----11 conta de discos 1·11------

Héctor Vila. 

Cantautor nova era 
Héctor Vilo: "Angel Solar". 
Tradicionalmente, tense identificado a 
Catalunya coma un paí cunha 
dinámica musical própria; por upo to 
que relacionado con outras latitudes 
xeográficas non sempre próximas, e 
aberto en todo caso ao exterior, pero 
sen deixarse levar potas modas de 
tumo. Nesta dinámica, o último 
discodo cantautor Héctor Vila supón 
unha excepción, xa que amosa á claras 
que o artilúxio da new age, no seu 
espallamento, chegou a un dos 
continuadores da tradición cantauto ra 
catalana. Producido polo veterano 
Caries Casas, Héctor Vil a desenrola 
unha sucesión de doce cancións, nas 
que tenta transmitir un leslemuño de 
amor inspirado no sol. Para iso 
recorreu a referéncias artísticas 
procedentes de Exipto e Israel. 

Sublime o tema titulado precisamente 
"Sublimació", no que o protagonista 
canta acompañado pola Musa -xa 
saben, M~ M. Bonet. O resto, un disco 
polivalente, adaptábel a bandas sonoras 
de montaxes audiovisuais, 
nomeadamente agora, que están de 
moda as ilustracións musicais con voz.• 

"Folk" disperso 
Jaime Lafuente: "bivergente". Logo 
de estudar e traballar en prol da 
música de raíz, Jaime Lafuente entrou 
nun estúdio de gravación, e deu cun 
traballo tan "diverxente" cama o 

próprio tí tu lo do 
disco. Ecos dos 
primeiros Suburbano, 
versións de temas 
tradkionais con sólida 
sección ñtmica, 
dispersión 
instrumental, algunha 
que outra canción 
melodicamente 
ensoñadora, cancións 
convencionais 
topicamente 
interpretadas. E unha 
voz, tímida de mái ás 
veces, cunha 
inten idade baixo 
mínimo. 

O disco de cobrenos a 
un intérprete aoque 
lle pre tarcmo no 
futuro a atención que 
e merece: polo scu 

MARTA BACARDIT bon go to, e polo ben 
acompañado que e tá 

instrumentalmente. A á pera a tilla 
resulta mái dixcríbcl na cancións do 
repcrtório de J. Laruente. • 

X.M.E. 

Yedra. 14 S cr to 
O grup palentin Yedra fix un disc 
moi desigoal ncstc "Catorce secretos". 
Hai pcza de rcpertório tradicional con 
toques modernos que e dcixan 
escoitar con agrado, mentres outra 
non teñen calidade ncngunha, estando 
próxima á mandada por mor duns 
teclados e sintetizadores sum amente 
"folclóricos" totalmente fora de lugar 
e que se acoplarían mellor á música de 
"pachanga". Tamén a bateria 
precisaria, nalguns momentos, unha 
miga máis de elegáncia e non deixarse 
notar tanto nas composicións. Orabén, 
o traballo dos instrumentos de corda 
está mellor resol to. As voces do grupo, 
especialmente as femininas, son do 
mellor da banda, sobranceando o xogo 
de voces "a capella" que ~fectuan n.as 
duas pezas do Cancioneiro de Palacio 
do século XVI de Juan del Encina, 
unha vía na que o conxunto pode tirar 
moito rendimento e que seria 
conienente que explorasen con 
especial dedicación. Tampouco deben 
esquecerse das pezas instrumentais, só 
hai unha no total de catorce do disco, 
pois o que aqui interpretan non lles 
saiu nada mal e daríalle máis 
variedade á banda. • 

ÓSCARLOSASA 

( 

• 
( 

f. 
a 
e 
n 
d 
). 

n 
e 
d 
n 
d 
e 
h 
o 
E 
q 
d 
B 
tr 
Cl 

A 
F< 
B. 
et 
de 
m 
C2 

o 
Ft. 

Ca 
tÓ! 
arn 
cul 
fío 
tec 
me 
pol 
du1 
du~ 
bol 
que 
act: 

Dei 
zad 
de 
ta . 
nad 
a ol 
ten 
-qu 
na 



Hamo f aber, a história do traballo 
através da fotografia 
O próximo dia 31 clausúranse os Encontros da Imagem de Braga 
• RUI PESSOA / BRAGA 

O traballo ao longo da 
história, desde as 
actividades artesanais 
que permanecen ainda 
na sociedade de finais 
do século XX até o reto 
XXI marcado polas 
novas tecnoloxias e a 
crise económica que 
deixa un ronsel de 
moreas de 
desempregados, xunto 
cunha visión do traballo 
histórico centran a 
oitava edición dos 
Encontro da Imagem 
que e tán a celebrar na 
cidade portugue a de 
Braga. Como é 
tradicional desde a sua 
criación en 1987, a 
Associa\=ao Cultural de 
Fotografia e Cinema de 
Braga, organizadora dos 
encontros, abordou 
desta volta un tema 
monográfico que neste 
caso foi o traballo baixo 
o epígrafe de Hamo 
Faber. 

Coa exposición da obra de 17 fo
tógrafos , os encontros quixeron 
amasar o traballo neste fin de sé
culo "confrontado com os desa
fíos que lhe coloca a revolu~lio 
tecnológica en curso" e facer ao 
mesmo tempo um amplo repaso 
polo que ten ido a actividade pro
du ti va desde a "cadeia de pro
du~lio do éculo XIX á fábrica ro
botizada do no o tempo" sn es
quecer 'o nicho onde per i te a 
actividade arte anal criativa" 

Dentro do Horno Faber o organi
zadore do Encontros da lmagem 
de Braga incluiron vária propo -
ta . Nun primeiro bloco denomi
nado autores históricos recólle e 
a obra de autore de releváncia in
ternacional como Lewi Hine 
-que amo a a actividade na ofici
na e cidade do EE.UU. e unha 

serie realizada en 10930 e 31 so
bre a construción do Empire State 
Bulilding-, August Sander, fotó
grafo que coa série Cidadáns do 
século XX fixo un minucioso estu
do da actividade produtiva e dos 
mestres e pedagogos, perseguido 
polos nazis --que destruiron unha 

gran parte da sua obra- foi recu
perado en 1951 pala Photokina, 
Emile Chavepeyer, que amasa na 
sua obra os traballos duros dos 
partos e as minas, ademais das 
suas transposicións para bromóleo 
e outros produtos; e Fran\:ois .Ko
llar, que coa sua série La France 

PEORO MOTA 

travaille realizada nos anos trinta 
logrou "a radiografia de urna épo
ca em q_ue para o trabalhadoi: ain
da era possível acreditar na har
moniza~lio do homem e da máqui
na. num futuro de bem-estar". 

Na· sección de autores contempo- "' 

•........•............................................................................................ . - . . -

A f otografia revolucionou a Arte 
Os Encontros da Imagem de Bra
ga cantan este ano cun orzamento 
de perto de 21 mil cantos, 21 mi
llóns de escudos, e os seus organi
zadores contaron para esta edición 
cunha importante diminución da 
subvención concedida pala Secre
taria de Estado de Cultura. Como 
soe pasar noutros lugares, léase 
Galiza, na apresentación dos 
econtros os organizadores laiáron
se desta rebaixa e aseguraron que 
"o apoio privados nao aparecem 
em número suficiente, porque a 
lei do mecenato cultural nao fun
ciona e há falta de sensibilidade 
do agente económico ". 

A parte expo itiva dos Econtro 
da Imagem de Braga complétase 
cunha érie de conferencias a 
cargo de destacado e pecialistas 
europeus e americanos, ademais 

dunha crítica de portfolios que 
contou coa presenza de organiza
dores doutros certames da Escó
cia, Cherleroi, Valencia ou Bar
celona. A representación galega 
correu a cargo de Xosé Luis Suá
rez Canal, director da Fotobienal 
de Vigo. 

Na derradeira das confereréncias 
dos oitavos Encontros da Ima
gem de Braga, o director do Ar
quivo Nacional da Fotografía, 
José Pessoa, disertou sobre a Fo
tografia no exame das obras de 
arte. José Pessoa defendeu a re
volución que significou a foto
grafía no mundo da arte. O di
rector do arquivo portugués inci
diu no feito de que a fotografia 
transfonnou totalmente o proce
so de difusión da arte, "mesmo 
deixou no paro aos retratistas da 

época". Pessoa tamén precisou 
que a cultura visual moderna, 
tanto no que se retire á arte co
mo a outros elementos ou cam
pos do saber, percebémola atra
vés da fotografia "por isto mes
mo podemos coñecer a Miró ou 
as pirámides de Exipto se ter es
tado ali nunca". 

José Pessoa asegurou que a his
tória da arte debería repensarse 
desde a fotografia. A afirmación 
de Pessoa nace do traballo que 
están realizando actualmente no 
arquivo sob a sua dirección, nes
te traballo de análise ponnenori
zada das obras de arte, a equipa 
ten descoberto bocetos e distin
tas interpretacións feítas polos 
artistas que non se poden obser
var a simples vista nos cadros 
que se exiben nos museus. • 
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EDITO RIA IS 
EN DISTRIBUCIÓN 

A FALACIA DO ECONOMICISMO 
CARLOS MELLA 

Carlos Mella realiza unha lúcida 
análise crítica do sistema económico 
capitalista. Unha obra de fonda 
clarividencia teórica e gran claridade 
discursiva. 
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ráneos os Encontros da Imagem 
· de Braga amasan a obra de fotó
grafos internacionais de grande 
prestíxio. Brian Griffin - que xa 
ten participado en vários encon
tros coa súa obra- amasa os retra
tos de traballadores coa sua ferra
menta; Harry Sengers recria o seu 
obxectivo nas pegadas que deixou 
a acti vidade industrial nas venas 
fábricas abandonadas; autores co
mo Tim Rautert ou o galega Ma
nuel Sendón entran de cheo na ac
tividade industrial e amasan o tra
pallo nas fábricas -ainda que o fo
tógrafo galega tamén recolle ou
tras maseras do traballo como au
gardenteiros e outro tipo de activi
dades artesanais-, Adriano Miran
da aborda o reto de mostrar unha 
actividade do século pasado nas 
portas do. seguinte: as minas do 
Pejli.o ou Dawid (Bjorn Dawid
son) do se traballo sobre peza:s de 
férramenta son alguns dos autores 
que exp.oñen este aQo en Braga. 

Prémio e · investigación 

Segundo o periodista Manuel Mi
randa, ªº cabo oas sete prirneiras 
edición "os Econtros da Imagem 
afirrnam-se inequivocamente co
mo urna das mais. importantes ma
nifesJa96es culturais portuguesas" 
feíto que lle valeu en 1993 a con
cesión do prémio Caleidoscópio 
outorgado pola Unión Europea. 

Esta concesión :tivo unha conse
cuéncia directa xa que foi o motor 
para poder encarregarlle a catro 
fotógrafos portugueses, Luísa Fe
rreira, António Júlio Duarte, Céu 
Guarda e Ma~as de Carvalho unha 
série, que se expón sob o título ri
tuais e que é o resultado dun traba
llo de campo sobre a actividade 
produtiva en Braga, desde a arte
sanal recollida na realización de fi
guras relixiosas de cera ou o com
poñedor de santos de madeira até 
a fabricación de compoñentes tec
nolóxicos da indústria electrónica. 

O segundo grande bloca que foi 
incluído este ano nos oitavos En
contros da lmaxe de Braga foi un 
monográfico sobre o traballo que 
se realiza no Canadá. O documen
talismo dos anos 60 e 70, que 
marcou de certa maneira o início 
do boom fotográfico naquel país, 
e unha exposición de seis autores 
actuais compoñen a oferta. 

A produción documentalista está 
marcada pola aproximación e o 
descobrimento da cidade como es
pazo vital de primeira magnitude. 
Baixo esta premisa pódense obser
var en Braga exposicións sobre os 
trinques das ruas comerciais, os an
ciáns na cidade, La Taverne de Pa
ris ou o fin de semana en Paradis 
Terrestre, entre outras mQstras. 

A parte documentalista complétase 
cunha exposición na que seis fotó

. grafos amasan o seu traballo actual. 
Desde as grandes fotos panorámi
cas de antigas canteiras feítas por 
Edward Burtynsky ás fotografías 
de Claude Philippe Beno!t sobre lu
gares como as Nacións Unidas ou 
grandes paisaxes da natureza -sem
pre baixo o denominadior comun 
de non incluir a presenza humana
ou as reportaxes de Serge Clément 
sobre os costumes relixiosas de Su
damérica, a antolóxica tenta acercar 
o visitante ao momento actual da 
fotografía no Canadá. • 
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NORMATIVA OU FRONTEIRA? 
Lin agora mesmo no New York Trihune 
que se procluciu un levantamento ele es

cra1•os en Misuri. De certo esmagaro
no, mais o sinal. está dado. 

KARL MARX. Carta a Engels. 11 de 
Xaneiro de 1860 

No número 621 de A Nosa Terra e baixo o 
título Felicidades, aparece unha carta, asi
nada por Luis de Marinha Mansa, na que se 
dan parabéns a Suso de Toro palas declara
cións aparecidas no número 619 deste meio 
e nas que o escritor santiagués manifestaba 
que Jorge Amado, José Saramago e Torren
te Ballesterfalaban o mesmo idioma e todo 
o público entendía., que na cuestión norma
tiva ten que volverse ao diálogo e, ao cabo, 
que o {:alego está a medrar e que necesita 
un novo traxe. 

Na devandita carta aparece tamén un párra
fo que reproduzo a seguir: Já vai senda ho
ra de que os escritores caiam da burra e se 
decatem de que por razón~ de estratégia na
cionalista, de coeréncia cienr(ficá, culturó/ 
e até económica, o nosso idioma nom tem 
mais solu~·om do que essa para sobreviver. 

O anterior, xunto a un interesante artigo de 
Xoan Ignacio Taibo (Normativa oficial, 
¿cal delas?, ANT, 621, pax. 29) dá-me oca
sión para explanar unhas cantas reflexións 
públicas. 

En primeiro lugar, acho que pasou ben de 
tempo desde que un seitor de escritores e 
escritoras do país "cairon da burra" e se de
cataron onde se achaba o território futuro do 
galego escrito. Algúns (e algunhas) decidi- ' 
mos non acatar a nonna oficial, porque con
sideramos que ese camiño afasta-nos do na
so próprio tronco, leva-nos a un camiño iso
lado, e muda-nos en minoritários e, portan
to, moito mais vulnerábeis. E cando digo al
gúns e algunhas debería dicer moitos e moi
tas, xa que esres sentimentos son partillados 
por persoas que escreben na normativa ofi
cial e que, en ámbitos privados, manifesran 
a sua aberta discrepáncia co ILG, co galego 
normativi:ado e co rumo gráfico que hoxe 
está a percorrer a nosa língua, da que pen
san que deberia camiñar a un encontro (cos 
prazos, excepcións e particularidades que se 
quixer) mais fundo co portugués, consonte 
me confesaba, inda hai pouco, un membro 
do Consello da Cultura Galega. 

Entón : se existe a discrepáncia, e é notábel, 
por qué non existe a sua manifestación ex
t<:'..rna?. Simplesmente, e asi o testemuña o, 
ou a, discrepante a quen se lle pergunta, 
porque a portaxe que se paga é custosísima. 
O poder, sempre posuidor da certidume, 
.costuma practicar a doutrina da infalibilida
de. No capítulo V do romance O Castelo de 
Kafka, advirte-se-nos: "un princípio funda
mental que rexe o traballo das autoridades 
é: coa posibilidade de erro nen sequer se 
canta". Por iso, quen non aceita a norma é 
culpábel e, en consecuéncia, ve salientabel
mente diminuídas as posibilidades de publi
cación e espallamento dos seus textos·. Non 
entrará no eosino nen nas bibliotecas; a 
Xunta non adquirirá exemplares da obra; a 
TVG, non recomendará a sua leitura (en 
canto, sen embargo, fará unha propaganda 
estrondosa do bilingüismo harmónico). As 
instituizóns públicas (que, aliás, non teñen 
problema nengún en publicar obras en espa
ñol) rexeitan frontal e militantemente aquilo 
que non sexa normativa .oficial. Ou non?. 

Pois non, surprendentemente non . En inú
meros casos, a norma oficial é un metro de 
borracha que encalle e estarrica segundo se 
desexe. En textos redixidos baixo as pautas 
da oficialidade un poderá ac.har termos co
mo soio, plato, autopista, pranta ou xuzga
do, quer dicer, simples españolismo ou abe
rración solene. Se perguntanos, <lira-se-nos 
que se trata de erros comprensíbeis que o . 
tempo ha corrixir. Embora, quen pescude en 
ditos textos xamais atopará "erros" como 
produto, coeréncia, iminente, foi-se-nos ou 
Caliza. Semella razoábel deducirmos do di
to o verdadeiro rol que cumpre a norma: es
trito parapeito, contra a infección "lusista". 

VITOR VAQUEIRO 

Alén diso, a norma oficial sen recoñecermos 
a causa, troca no tempo e· evolue no espazo, 
seg undo ben sinala o artigo nomeado de 
X.I. Taibo, até o ponto de poder afirmarmos 
que hoxe non ex iste unha norma oficial, se
nón un conxunto mais ou menos esvaído de 
pautas que reñen como nexo restrinxiren o 
avanzo na dirección do casal común do que 
nos esgallaron _hai xa meio milénio . _ 

Nesta altura subliñarei que non dubido, da 
honestidade, da insubornábel defensa da lín
gua e da limpeza de actuación de moitas per
soas (mália haber excepcións) que defenden 
as normas oficiais. Ora, non falo de persoas, 
mais de normas, e 
ac ho conveniente 

redixen uns técnicos, munidos previamente 
dunha ideoloxia e duns critérios políticos, e 
a norma do galego non ia ser excepción. Eu, 
e outras persoas, defendemos unha normati
va porque ternos unha referéncia, que é ex
tralingüística, no horizonte: a desancoraxe 
do noso idioma, e do noso país, do español e 
de España. Outros (insisto na excepción) 
practican outra normativa porque o ponto de 
vista é diferente e, certamente, igual de res
peitábel. Alguén honradamente poderá negar 
que (normativa-ficción) as normas que para 
o galega redixirian Joan Corominas e Gre
gório Salvador -os dous uns "técnicos"- se
rian · diverxentes?. Ou é que Pompeu Fabra 

(por certo: químico 
e enxeñeiro) non ten 

reflectirmos na pró
pria normativa e o 
carácter político, e 
non neutral, da mes
ma, que calle de 
maneira sistemática 
ao español por mo
delo. E mesmamen
te, para encobrer os 
seus derradeiros oh
xectivos políticos, 
proclama aos catro 
ventos, en primeiro 
lugar, o carácter 

•••••••••••••••••••• 
perfeitamente claro 
os critérios políticos 
á hora de elaborar a 
norma?. Eran "téc
nicos" o que mon
taron o balbordo do 
"ñ' no e pañol e 
eran filolóxicos os 

'En inúmeros casos, 
a norma oficial é un 

metro de borracha que 
encalle a estarrica 

segundo se desexe' 

eus argumento , 
ou, mais ben, pa
t:rioteiros?. Cal erá, 
agora, a posición do 
normativizador ga-

aséptico de toda normativa e, en segundo, a 
sua independéncia do político. o cal Jeva o 
correlato de que unha normativa é un produ
to que técnicos e expertos se encarregan de 
<litar. Se isto for asi, como xustificarrnos a 
dependéncia normativa do francés, ou chi
nés, dos acontecementos de 1789 e 1949?. 
Por .qué Mao Tse-Tung se aplica prestemen
te á revisión da normativa chinesa?. E quen 
son os expertos: os filólogos?. Quen estas li
ñas escrebe non é nengún filólogo, . mais .iso 
non lle furta a capacidade de razoameHto. É · 
por iso que creo que calquera normativa a 

lega perante a deci
sión da RAE co "ch' e o "ll"?; defenderá a 
autonomia do galego, ou seguirá o camiño 
do dominador?. Pode-se defender con coe
réncia que o poder político practica unha es
tratéxia normalizadora letal para o galego e, 
porén, non posue estratéxia normativa?. E 
finalmente non proclama o íntimo contacto 
existente entre nonna e política un escritor 

· notório, defensor irredutíbel das normas ofi
ciais cando segura, na intimidade, que ceder 
agoi:a na normativa seria baixar os panta
lóns perante o BNG?. Hai, ou non, relación 
entre norma e política? 

Significativo do que estou a dicer, o critério 
de~de o que se traballa (porqué si que se tra
balla cun critério) son os formulário , nomias 
televisivas, e demais concreccións que se po-

. den ollar en departamentos oficiais, ou priva
dos, e que en certos casos chegan a facer en
rubescer e mesmo a dubidar (se non soubera
mos a filosofia que tras deles se acocha) de 
tenilo língua própria, pois . on unha substi
tución estrita, palabra por palabra, do termo 
español cone pondente. Como exemplo de 
razoamento: cal é o nome galego do produto 
anitário que recebe en español o nome de 

seda dental? . O razoamento dominante é: se
da é termo ga lego e dental, non digamos: 
pois logo será o mesmo. En portugués a solu
ción collida é a de fio dentário. Cale on o 
motivo que levan a escoller cinto de seguri
dade e non cinto de seguran:a?. Cale -de -
porte- handeirín de comer e non handeiriíia 
de canto, vaselina e non folla seca; cales de
nominación de orixe, e non rexión demarca
da; data de caducidade, e non consumir até: 
cale -Matemática- ccímbio de signo e non 
traca de sinal?. Existe. ou non. eguidi ·mo 
verbo do e pañol?. Poderia eguir até o e. -
maiolamento. E aínda unha pergunta: á se
gunda forma de toda e ta parella -que é a 
portugue. a- haberá quen lle negue o eu p r
feito caracter de galega ?. Si. en troca. pode
mos afirmar. sen perigo de trabucamento, 
que e tabelecen unha clara fronteira perante 
o e pañol, cou a que non acontece coas pri
meira forma que teñen mai ben o a peito 
de peculiaridades rexionai ". Talvez aquí 

, atopemo a chave de toda unha política nor
mativa e lingüí tica que rende uns re ultado 
de progre iva dialectalización ao apre entar 
na práctica ao portugué como unha língua 
mais allea ao galego do que o e pañol. A op
ción emella clara: na dualidade po íbel entre 
o irmao do sul e o viciño do le te, empre e 
deita a esco11a, despois dunha (no mellor do 
casos) Jixeira maquillaxe, á beira do segun
do. A nonnativa teima en defender a autono-

o· PAÍS DA_SEMI-LÍNGUA ¡ 

mia do galego perante a español e o portu
gués, afirmando a iadependéncia do no o 
idioma. O achegamento ao idioma e cultura 
portuguesa, mantendo a no a entidade como 
povo, traeria o benefício partillarmo unha 
área língüística que abranxe 200 millóns de 

CEI..SQ Ar.VAREZ CACCAMO ' 

Paul Éluard dixo: há outros mundos, mas 
estao neste. 

O nosso país é já dous países: um país com 
semi-língua .e um paí.s com língua própria. O 
país com semi-língua tem limites precisos. 
Norte e Sul, é · como urna borda, como a 
membrana duma célula, como urna contínua 
periferia. Porém, o país com língua própria 
mora dentro do outro, e também fara, em 
zonas irregulares· e cambiantes, em redes es
porádicas que medram, constituindo territó
rios fugazes cada vez rnais sólidos, sedimen
tando-se na consciencia colectiva de falar. O 
país com semi-língua é reconhecível desde 
fora, tem marcas registradas, hinos e bandei
ras, vistosos líderes registrados, estabelece 
rela~6es corn outros mundos registrados, li
mita. Porém, o país com língua própria nao 
limita, é errante, nao tem hinos, nern privilé
gios, e os seus poucos líderes sao pobres lí
deres, líderes falsos 

mo o foram alguns falantes de semi-língua 
no seu tempo, os falantes e escreventes da 
língua própria: sao a suja vanguarda além da 
qua!, contrariamente a política, já nao pode 
haver vanguarda. No seu lunático excesso, 
falam de dessecar um rio inteiro de levantar 
pontes de palavras que cruzem oceanos. Por 
i so os falantes e escreventes da língua pró
pria sao tristes megalómanos. 

Polo contrário, os habitantes do país da semi
Hngua estao suficientemente cómodos com a 
sua marca registrada. mas nao de todo cómo
dos. Se nao for pola presern;a de alimárias in
filtradas, os habitantes da semi-língua repro
duziriam os seus actos lingüísticos quotidia
nos como simples lesmas, sem a sati sfa~ao 
burguesa desse pruidinho de miolos que dá o 
justificar que, mira ti , as causas da língua nao 
estarao tao claras, pero eu fago só o correcto. 
Por isso, os habitantes da semi-língua preci

que talvez deseja- • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
riam só ser líderes 

sam dos outros, das 
ratas apestadas, para 
se sentirem humanos 
e no Centro da His
tória, as suas maos 
unidas ao luar do 
novo lubre, admi 
rando em apertado 
círculo infantil como 

registrados do mitro 
país, do país com se
mi-língua. 

. O país com língua 
própr\a medra dentro 
do outro como o te
cido dum cancro, co
mo urna doen~a rae
cessária, como o que 
é em realidade um 
cancro: v.ida nojenta 
e imortal. Como o 

'Os nossos dous países 
coexistem, combatem, 
sobretodo na cidade e 
nas aulas, dentro de 

nós, no território 
grosseird dos papeis' 

crescem os ressu
mantes frutos duma 
arvore enonne dou
rada de medalhas. 

cancro, o país com língua própria estende-se 
por metástase, nao respeita fronteiras, cons
pira obscuramente, primeiro por se defender 
do extermínio e, logo, por se infiltrar de noi
te como um comando de ratas e espargir-se 
até que morra ou se transforme o país da se
mi-língua. Os falantes da língua própria per
turbam a ordem e o consenso, precisam 
faze-lo para sobreviv"er, sao resistentes. Co-

O nosso paí s é já 
dous países: um pa

ís com semi-1íngua e um país com lfngua 
própria. Os nossos dous países coexistem, 
combatem, sobretodo na cidade e nas aulas. 
dentro de nós, .no território grosseiro dos pa
pei s, nas escasas planícies que, entremen
tres, nos concede o monstruoso ressurgir de 
Europa. Os nossos dous países tem nomes 
enormemente semelhantes que significam 
cousas enormemente diferentes.• 

falantes, que é a oitava do mundo e a terceira 
das línguas de Ocidente. 

Mais unha vez (canto ano xa de de a Carta 
aberta de X.R. Pena a R. Lorenzo?), engado 
a miña voz á de aque ta e aquele que recla
man diálogo, perante a teimo ia. entende
mento. perante do confronto. Achoque inter
preto correctamente open amento deba ·tan
tes per oas que pensan que a normativa co
ñecida como de mínimos é un ponto de en
contro e que, en ben dun idioma ameazado e 
un Paí en perigo, debemo e:tar dispo to. á 
flexibilidade e á unificación de crirério . . 

Non quixera deixar sen dicer que ramén ·au
do con sinceridade, e ledice. a declaración 
sinaladas de Suso de Toro. Quixera, en em
bargo, engadir un rogo: se alvisca con tal 
clareza o futuro, se acreditas que Amado, To
rrente .e Saramago falan a mesma língua, se 
coidas que o galego precisa un novo traxe, 
non o dubides, Suso, dá outro paso adiante, 
executa o que razón e sentimento te sinalan, 
e abandona á sua sorte as normas oficiai . 
Agradeceremos-cho aqueles que eremos, 
desde sempre, na forza da palabra. Non é ta
refa fácil. Digo-o coa experiéncia de quen le
va aturando doce anos as presións e a censu
ra e que non p~nsa recuar nen un paso peran
te a coacción ou a ameaza, inda que si <liante 
do acordo e o diálogo. Creonte di en AntÍf:O
na: Ti es a única entre os cadmeus aquí pre
sentes que tes ese ponto de vista, e Antígona 
retruca: este mesmo ponto de vista teñen.-110 
tamén eles, só que por medo a ti tapan a bo
ca. Ese rogo, a~emade, fago-o extensivo aos 
que se achan no grupo do que nos fala Antí
gona, ás que ao longo de todos estes anos te
ñen privadamente criticado unha razón base
ada simplesmente no POG(m)A, a quen ao . 
longo de todos estes anos teñen manifestado 
que as actuais políticas lingüística e normati
va (ambas son duas faces dunha mesma moe
da) conducen ao galega ao suicidio, ou, con 
maior propriedade, ao homicidio.• 
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Vítor Belho é o coordenador do festival folk 
"Cidade Vella", organizado po1a asociación 
cultural do mesmo nome formada por diversos 
pubs do casco vello santiagués. Este ano o 
certame afronta a sua sexta edición con 

modificacións na sua estrutura. As tres primeiras 
edicións tiveron como marco a praza de 
Cervantes e desde o cuarto son as pedras da 
Quintana as que escoitan os sons folk e suportan 
os bailes dos numerosos asistentes ao festival. 

Vítor Belho, coordena o Festival Folk Cidade Vella 

'Ternos que demostrar que somos capaces de facer cultura 
á marxe das institucións' 

A. IGLESIAS 

• ÓSCAR LOSADA 

Este ano hai tres dias de concer
tos, maior orzamento e os espec
tadores pagan unha entreda pa
ra asistir. A que é debido o tr.o
co na conceición do festival? 

Este ano elevamos o orzamento 
pois contamos con 

lidade que está a aconteder ne u
tros contextos no que atinxe aos 
aspectos sociais. Para levar adian
te esta idea é necesário o compro
miso da xente coa sua asisténcia. 
Queremos valorar se a xente está 
disposta a contribuir cun prezo 
simbólico. O que non podemos é 
criticar a cotio a labor cultural 

que están a desen
volver as institumáis grupos parti

cipantes. O feito de 
cobrar unha entra
da simbólica (600 
pesetas o abono e 
300 por xornada) 
vai encamiñada a 
costear o festival e 
criar un precedente 
para edicións vin
deias, onde preten
demos darlle ao 
evente un carácter 
ainda moito máis 
amplo e dinámico, 
tanto no aspecto 
musid como na fi
losofía de fundo. 
Pode chocar que , 
senda a nasa unha 

Reservamos 
cións e cando xur
de algo alternativo 
a marxe delas, 
agás en apoio eco
nómico e de infra
estrutura que con-

asociación que se 

un espazo 
para artistas 
noveis, 
faremos unha 
es colma 
das bandas e 
integrarémolas 
dentro 
do festival 

sideramos que nos 
corresponde, a 
xente pense que os 
cartas choven do 
céu para organizar 
proxectos ambi
ciosos como este 
festival. É funda
menal para conso
lidar. este tipo de 
actividades e que 
ocupen o espazo 
que se Hes negou 
durante tanto tem

caracteriza pola gratuidade das 
suas actividades, este ano, por 
primeira vez se cobre no festival 
folk. Compre ir a máis e conse
guer protagonizar unha iniciativa 
que afonde na música étnica e de 
raiz, que tente oferecer non só no
apartado musical senón noutro ti
po de actividades culturais, a rea-

po, o compromiso da xente. 

A Xunta inteirouse tarde, candó 
xa "Cidade Vella" levaba vários 
anos funcionando, de que era 
necesário un festival para que 
concursasen os grupo xóvenes. 
Ao existir ese certame institu
cional vai variar a orientación a 
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sua Mostra de Grupos Noveis? 
Cal é o novo camiño eleito? 

A mecánica de concurso-prémio 
non era eficaz. Houbo grupos que 
se montaron a mantenta para par
ticipar e tentar gañar os cartas dos 
premios. Pretender elevar o nivel 
non é un labor que dependa exclu
sivamente de nós e se non hai ou
tros festivais que recollan os froi 
tos que poda dar o folk galega, 
mal lles irá aos conxuntos. Agora 
reservamos un espazo para artistas 
noveis, onde faremos unha escol
ma das bandas que nos parezan 
máis interesantes e as integrare
mos dentro do festival como uns 
grupos contratados máis. 

Un festival sen ataduras 

Detectaron un maior interese no 
ambiente ''folkie" para dar este 
ambicioso paso? 

Ollando os festivais folk que se 
desenvolven no país, o noso é un 
dos que gozan dunha série de 
elementos obxectivos máis inte
resantes para sacalo adianté, co
mo o marco no que se fai e a 
proposta en si. Hai festivais que 
traballan nunha liña moi intere
sante (Zas, Calo, Pardiñas ou 
Moeche) máis outros como o que 
se fixo -en Lugo o ano pasado 
cun orzamento incríbel levan ou
tro esquema. O festival lucense, 
con grandes artistas no cartel, ti
vo a sua maior asisténcia en 300 
espectadores. Isa parécenos a tí
pica política da Xunta de apostar 
polos actos fastuosos e cobrir o 
expediente, esquecéndose, neste 
caso, da difusión e amasando un
ha nula preocupación. Aparte, 
haberia que clarexar o escuran
tismo que hai detras dese tipo de 
montaxes. 

Por exemplo, o festival de Moaña 
está praticamente vendido ao inte
rese dunha empresa que orienta o 
certame para tirar unha boa renta
bilidade del e, polo tanto, non in
teresan os grupos galegas pouco 
coñecidos ou os coñecidos nun 
meio determinado.• 

Santiago, do máis tradicional ao máis progresivo 
• XOÁN M. ESTÉVEZ 

A mú ica tradicional, olidamente 
enraizada na terra da que é orixiná
ria, coma unha árbore que medra 
exposta a derrubar e no seu da ad
ver a climatoloxia, re i te no eu 
ciclo vital , xa que a firmeza da 
suas raíces desafía calquer incle
méncia mái ou meno conxultural. 

A árbore con profunda raigame dia
loga co eu entorno, e lonxe de dei
xar e arneazar por el na inó pita in
vernia, convive coa natureza mes
mo nas piares cicunstáncias, e aca
ba desafiando triunfante o paso do 
tempo. Tal cal o folklore, ances
tralmente prrpetuado na memória 
colectiva, ve pasar ano tras ano, du
rante séculas, as diferentes músicas 
que a humanidade foi criando, nas 
cales se incrusta, convivindo, cando 
o xénio do· artista agrama na criati
vidade, coas variadas tendéncias 
que no mundo musical se teñen da
do. Pasan unhas modas, xorden ou
tras novas, e a música tradicional 
sempre e$tará presente; mesmo ás 
veces convertida precisamente en 
moda. Na música galega, os intem
porais a/alás , muiñeiras, pasaco
rredoiras, valses e demais nunca 
deixaron de existir, agora en forma 
de folk progresivo. Non hai medo 
nos xóvenes músicos fo!k, do noso 
país a aduviar sons tradicionais co 

acompañamento de baixo, batería ... 
do que exa; o dito: a firmeza das 
nasas raíces desafía, uperando, a 
modemidade do éculo vinte; re is
te o pa o da hi tória. Milladoiro , 
nos seus concertos en directo, fan 
ua unha elocuente fra e de Valle

Inclán, que mái ou meno resume
se de te xeito: só as obras carrega
das de tradición están proxectadas 
no futuro. 

Este enfoque, que xa comeza a ser 
tópico, está presente nesta nova 
edición do Fe tival "Folk" Cida
de Vella-1994 , a celebrar en Com
postela o vindeiro fin de semana. 
Naturalmente, a calidade dos mú
sicos será que avalle a validez das 
diferentes fórmulas que no folk 
actual se están a dar. O Festival 
comeza con bon pé, cun grupo 
chamado precisamente Cempés, 
que supón o ponto de partida <les
te acontecimento que comeza rei
vindicando as nosas raíces; o gru
po de abertura é unha formación 

. convencional de bombo, panderei
ta, tamboril, gaitas e acordeón. 
Seguen os tamén galegas Ophiu
sa, que teñen por toda sofistica
ción un baixo e unha guitarra, 
conferíndolle á voz feminina o 
protagonismo que rnoito_s arela
mos para ben da nasa canción. De 
Portugal, A Ronda dos Qua tro 
Camihos aporta un repertório re-

presentativo da variada especifi
dade rexional do seu país, ao tem
po que desenrolan un traballo de 
recriación, próximo ao folk pro
gresivo, que acada a sua plenitude 
na última formación da primeira 
noite: os bascas Tapia de Leturia, 
basicamente un dúo de trikitit:a 
-pequeno acordeón-, con pan
deireta, voz e un 
engadido de instru-

son compacto, doadamente en
samblado; Dervish aportan a sin
xeleza dunha música inequívoca
mente irlandesa: jigs, reels e bala
das son tan ben interpretadas por 
estes seis músicos, que no último 
lntercéltico do Porto non deron 
máis opción que á entrega incon
dicional do espectador. Máis con

tam~nada apresén
tanse a última noi

mentistas que esco- A 
ran cara unha sorte firmeza das 

t e do Festival: 
mistura de diver
sos estilos e ten
dénc ias _é o que 
nos anticipan os 
galegas Keltoi, 
cunha formación 
na que predomina 
a instrumentación 
menos autóctona. 
Da outra represen
tación galega _da 
noite pouco pode
mos descobrir, tal- · 
vez sexa o grupo 

de desmadre folkip 
do máis lúdico que 
un poda maxinar, a 
xulgar polo seu úl
timo disco, Dult:e-

-meneoa. Os con
ceitos tradicional e 
progresivo asénta
se no Festival des
de a pr.imeira xor
nada, e na segunda, 
os galegas Durin- · 
daina e Luar na 
Lubre representan 

raices desafia, 
superándoa, a 
modernidade 
do século 
vinte, resiste 
o .paso 
da história 

duas facianas da 
nasa música·: os primeiros, tradi
cionais, con acordeóns que lle 
proporcionan unha agradábel sua
vidade ao son; os segundos, no ca
miño intern1édio entre o étnico e o 
elaborado. A complexidade ins
trumental virá cos bretóns Ar re 
Yaouank, que, en cárnbio, ama
san no seu bon facer en disco un 

máis coñecido en
tre nós de entre 

wdos os participantes no Festi
val, e en todo.cado correspónde
Iles a eles amasar a sua capacida
de de surprender: Na Lúa parecen 
recuperar no se iminente novo 
disco esquemas musicais do noso 
folclore , causa que é de agrade
cer, lago da sua anterior grava
ción, --Contradan::.as- , na que 

perderan a sua esénciafolkie. 

O peche anúnciase coa nota exóti
ca do elenco artlstico: Bhundu 
Boys, de Zimbabwe, grupo que 
sen dúbida atraerá aos afeizoados 
menosfolkies, xa que a sua proxi
midade aos sons discotequeiros 
convida ao baile xa desde un prin
cípio; xa que logo, a nota africana 
vai resultando cada vez máis fa
miliar, e para clarexar que non to
do é tan frívolo .como simples al
bardo consubstancial ao grupo, di
gamos que o seu nome provén 
duns guerrilleiros rurais do seu 
país, en recordo da: sua liberación. 

O Cidade Vella combina apresen
za de músicos galegas, como co
rresponde a un acontecimento que 
coincide coa: plenitude do movi
mento folk no noso pa1s, ao tempo 
que recebe grupos de fara difícil
mente visíbeis por estas terras. De 
entre os ' prime iros p·odemos sa
lieTitar només coma Leilía ou 
Mercedes Peón, que se estrearon a 
nível masivo neste Festival, e ho
xe son brillantes realidades da na
sa canción; e dos segundos, este 
será para moitos o ano da desco
bertad de formacións tan intere
santes coma as reseñadas liñas 
atrás. Por certo, que estarán mari
nando en Moañ·a a respeito do ln
tercéltico do vindeiro verán?• 
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Convocatórias 

Safári fotográfico 
O Domingo 29 de Maio, dentro do 
programa Safáris fotográficos, o co
lectivo de criación aucliovisual Olio de 
Vidro, da A.C. Alexandre Bóveda, 
organiza unha viaxe que terá por rota 
o Barbanza, as zonas de Baroña, Xuno 
e Corrubedo. Como todos os "Safáris" 
organizados, contará" coa asisténcia de 
monitores de fotografía e natureza, asi 
como documentación relativa ás zonas 
de visita. Un obxectivo que conxuga 
as técnicas básicas da biofotografia co 
coñecemento dos lugares de interese 
ecolóxico do país. O prezo (viaxe e 
monitores) é de 500 pta. para sócios 
da A.C. Alexandre Bóveda, e de 700· 
pta. para non sócios . Información e 
inscripcións en Emília Pardo Bazán, 
25-2º. A Coruña. Teléfono (981) 24 43 
55 de 17 a 21 h. 

Actividades 

Monstra do libro 
Infantil e Xuvenil 
O Consello Escolar de Chantada ar
tella a sua primeira monstra interna
cional do libro infantil e xuvenil, do 
26 ao 29 de Maio. Na Casa da Cultu
ra, de 11a13 e de 18 a 21 h., póden
se ver as exposicións Galiza solida
ridade promovida pola Asociaci©n 
Galega de Literatura Infantil e Xuve
nil; ·e unha monstra de libros infantis 
e xuvenis cedidos polo Instituto ale
mán-Goethe lnstitut, o sevizo cultu
ral da Embaixada da Franza no Esta
do español, e cinco editoriais portu
guesas. Tamén na monstra: finna de 
libros polos escritores Paco Martin, 
Manuel María, Agustín Fernández 
Paz, Alice Vieira , Isidro Novo e 
María Victoria Moreno; teatro con 
Crispin e Bimba, Sarabela Teatro 
e Viravolta; e máis concerto do libro 
(o Sábado 29, ás 9 da noite) con Os 
Papaqueixos , Culimañas e The 
Rastreros. 

Maio Xove 
Ultima semana do Maio Xove en Ou
rense con várias actividades por toda 
a cidade coordenadas pola Casa da 
Xuventude. O Xoves 26, Sete meses 
despois unha mesa debate na Casa da 
Xuventude coa participación de Al
fredo Suárez Canal parlamentário do 
BNG, e Antonia Alvarez Yáñez par
lamentária do PS de G-PSOE, ambos 
os dous expresarán a sua opinión da 
lexislatura encetada hai 7 meses. O 
Venres 27, ás 8 do serán, na Casa da 
Xuventude, Annabel Lee un vídeo
fanzine de Sabadell. O Sábado 28, ás 
11 da mañá, na praza do Corrixidor, 
saída para a acampada ao Courel 
organizada pola Auriense. O Domin
go 29 é o Dia do deporte, unha xor
nada de convivéncia deportiva dentro 
do bairro de Barrocás (futbol sa la, 
chave, eros, etc.). Luns 30, Títeres 
tolos apresenta a obra Dialogos gue
rreiros , ás 6 da tardiña na Casa da 
Xuventude. O Martes 31, último diá 
do Maio Xove, ás 8 do serán, na sala 
3 da Casa da Xuventude, terá Jugar a 
apresentación do Clube Informático 
Xove. lnscricións e información na 

Música 

Sinfónica 
da Galiza 
Actuado Xoves 26 ao Martes 31, de 
11 12,30 na mañá, no Coliseum da 
Coruña dentro do, espazo Concertos 
didácticos. 

Ópera de Cámara 
de Varsóvia 
O Xoves 26, ás 9 da noite, no Auditó
rio da Galiza (Santiago), estará a Ope
ra de Cámara de Varsóvia con Orp
heo de Monteverdi. 

Filarmónica 
de Montecarlo 
O 2 de Xuño no Centro Cultural Cai-
xavigo. 

The Golden Gate 
Quartet 
Actua o Sábado 4 de Xuño, ás 10,30 da 
noite, no Centro Cultural Caixavigo. 

Prémio 
de investigación 
Xohana Torres 
A Concelleria da Muller de Santia
go convoca o prémio Xohana Torres 
ao que poden concorrer todas as per
soas que individual ou colectivamen
te apresenten un traballo inédito de 
investigación en calquer disciplina. 
A temática referirase a calquer as
pecto humano que contribua ao coñe
cemento sobre as mulleres que desta
caron en calquer eido, tanto na actua-

. lidade como no-pasado. os· traballos 
deberán ter unha extensión mínima 
de 50 fólios mecanografados a dobre 
espazo (poderán vir acompañados de 
material fotográfico), e apresentaran
se no Rexistro Xeral do Concello de 
Santiago con plica e lema identifica-

Casa da Xuventude (Celso Emílio Fe
rreiro, 27. Ourense), (986) 22 85 OO. 

Língua 
e normalización 
O colectivo cultural Buril de Burela, 
oferece dentro do seu ciclo de mesas 
informativas, o Vemes 27, ás 8,30 do 
serán, na Casa do Mar de Burela, a 
preséncia de Bernardo Penabade 
(Profesor de Língua do Instituto de 
Viveiro) e Benigno Fernández Braña 
(Presidente da Mesa pola Defensa do 
Galega de Astúries) que falarán sobre 
Ungua e normalización. 

Que família 
queremos? 
A Asociación Galega de Traballo 
organiza os encontros (do 26 ao 28 de 
Maio no Centro Sociocultural do Bai
rro de Vite. Santiago) nos que se tra
tarán as necesidades, recursos e alter
nativas no ámbeto familiar. O Xoves 
26, ás 5,30 da tardiña, Tereixa Ledo 
Regal falará sobre A família 
labrega, e Modesta Cancela Núñez 
sobre A família mariñeira. O Venres 
27, os encontros comezan ás 10,30 da 
mañá, cunha xornada na que se trata
rá A família urbana marxinal por 
Felicia Alvarez Salazar e Rosa Al
varez Prada; A família ligada a 
prostitución con Natividad Marco
tegui Delgado, e A família monopa
rental coa intervención de Rosa de 
la Fuente Moreno. Xa na tarde, ás 
16,30 h., Felipe Sanlle Bello falará 
sobre A família xitana, Jesús Medín 
Roca sobre a Problemática dos me
nores de famílias desestructuradas, 
e Juan José Terrón Blanco sobre a 
Rcinserción familiar de menores 
maltratados. O Sábado 28, último 
dia do ciclo, ás 10,30 da mañá, Car
los Alfones Pérez abrirá unha confe
réncia colóquio baixo o título Núcleo 
familiar e capit'alismo, e ás 12 do 
meiodia celebrarase unha mesa re
donda coa participación de Encarna 
Otero Cepeda polo BNG, Manuel 
Vázquez Fernández polo PS de G
PSOE, e un representante do PP. In
fonnación na Asociación Galega de 
Traballo (981) 22 67 35. 

axenda 
dar antes do 31 de Decembro de cada 
ano. O fallo do xurado darase a coñe
cer o día 8 de Marzo de cada ano, 
Dia Internacional da Muller Traballa
dora. 

Concurso 
de Banda Desenhada 
Ogro be 
Para debuxantes do Salnés, organiza
do polo colectivo NO. PE. SA. Ko
miks canta co patrocínio da Conce
lleria de Cultura de Ogrobe. A entre
ga dos traballos pódese facer até a 
primeira se.mana de Xuño na Casa da 
Cultura Manuel Lueiro Rey de Ogro
be, onde ficarán expostos durante to
do o mes . Os prémios, 1 º 25.000, 2º 
15.000, e 3º 10.000. pta., daranse a 
coñecer en Xullo. + · 

Património 
arquitectónico vigués 
O Instituto de Estudos Vigueses orga
niza dentro da exposición Vigo, espa
zo e tempo, a conferéncia de Jaime 
Garrido Rodríguez, Património ar
quitectóni.co vigués, para o Venres 27, 
no segundo andar da Casa das Artes 
de Vigo. 

Kénia 
a ollo de safári 
O colectivo de Educación Meioam
biental (CEM) oferece con entrada li
bre a proxeccción do vídeo Kénia a 
olla de safári da man de Antonio 
García Mira. O Xoves 26, ás 8 do se
rán, no local do CEM (Laracha, 10. 
Zona Conchiñas. A Coruña), teléfono 
(981) 26 56 40. 

O outro Luís Seoane 
O Xoves 26 de Maio, ás 8 do serán, 
en Médico Rodríguez, 2 e 4 (A Coru
ña), a Agrupación Cultural Alexandre 
Bóveda organiza a mesa redonda O 
outro Luís Seoane, na que Manuel 
Rivas , Isaac Díaaz Pardo e Lino 
Braxe, falarán sobre o interese de 
Luís Seoane polo deseño, imprensa, 
a rádio e o cine!lla. 

Luís Seoane e 
o galego en Cuba 
Promoción da Cultura Galega (Zü
rich-Suiza) organiza a conferéncia de 
Neira Vilas, Luís Seoane e o galego 
en Cuba, o Domingo 29, ás catro da 
tarde, no edificio Elvia (Bleicherweg, 
19. Zürich). Maior informació n e n 
Promoción da Cultura Galega (M ili
társtrasse, 84-entrechán. 8004 Zürich), 
teléfono (07-41-1) 291 31 51. 

Biblioteca da Iguana 
O Luns 30, ás 8 do serán , na sala da 
Caixa Galícia (Praza de Santa Maria) 
en Lugo, Paco Martín e Víctor Frei
xanes apresentarán o libro Biblioteca 
da Iguana , n un acto ao que tamén 
asistirá o autor Xosé Miranda. Maior 
información en Edicións Xerais: 
(986) 29 11 16.• 

O Orfeo de Monteverdi, pola Ópera de Cámara de Varsóvia. 

O trinque 

F eiras do libro 

"Estamos en guerra, pero hai 
que reflexionar", dicia Antón 
Reixa . Unha boa 
oportunidade para reflexionar 
e ocupar o lecer é a que dan 

Anúncios de balde 

• Alúgase estúdio en Vigo, con cale
facción, auga quente, soleado; céntrico. 
Ideal para estudante. (986) 49 06 88. 

• Percuro xente coa que montar a 
película sen un peso. Se tes coñece
mentos de cine ou vídeo (nas áreas de 
fotografía, cámara, son e maquillaxe), 
chámame ao teléfono (986) 22 69 81 a 
partir das 8 do serán, e pergunta por 
Xan Leira. 

• Andamos a andar a terra na procu
ra de investigar e catalogar aqueles 
recunchos onde a história se detivese 
con forza no seu dia e que hoxe durmen 
o paso dos séculos. Fuxindo de facer 
práticas arqueolóxicas e de alterar o en
torno e coa fin antedita, solicitámosvos 
nos escribades informándonos daqueles 
lugares sospeitosos (pedrafitas, antas, 
mámoas, etc.) e meio perdidos dos que 
teñades referé ncia. Viaxes Céltigas . 
Apartado 1364. 15007 A Coruña. 

• Oferecemos charlas sobre a situa
ción do sócio-lingüística do galego e 
do bretón asi como de aspectos xerai 
da Bretaña contemporánea (en galega 
ou francés) para centros de ensino de 
toda Galiza. Isabel e Nea!. Algália de 
abaixo, 20-29 • Santiago. (981) 56 07 69. 

•Vendo chalé de 2 plantas máis ga
raxe, 2.500 metro cadrados de terreo e 
unha casa vella. Nas Rías Baixas. 
(923) 26 76 57. 

•Véndese moto BMW, modelo KJOO 
RS. Poucos quilómetros, cor negra. 
Urxente por motivos de viaxe. Chamar 
ao teléfono (986) 22 65 86. 

• Vendo equipa fotográfica i.:omple
ta ou por partes. Cámara Canon Al, 
flash Canon Speedlite 199A e obxecti
vos Canon FD-50, Tokina (80-200), 
Tamron-SP-13A (24-48) e Kenko 2XC
FE Teleplus MC4. Todo con manuai 
de uso e estuches orixinais. Frezo total 
75.000 pta. (consultar prezo por par
tes) . Chamar ao (98 1) 52 01 76 de 
Santiago, despois das 9 da noite. 

• Alugo chalé con xardin para os 
meses de verán nas Rias Baixas. 
Chamar ás noites ao (923) 26 76 5 7. 

• Desexo receber pegatinas relacio
nadas co mundo motor: motocicli mo, 
automobilismo, marcas comerciais , 
etc. Serán gratificadas dalgun xeito. 
Xosé Antón González Novoa. 32071 
Pereiro de Aguiar. Ourense. 

• Plenemarcos (asociación de sende-

Mol 
A Asamblea de Okupas artella o con
certo dos Mol para o Sábado 28, ás 
8,30 do serán1 no Centro Social Ruela 
(Ruela de Nunhes, l. Vigo). A entrada 
custa 400 pta. 

Festafolk 
O Sábado 28, ás 9 da noite, na Asocia
ción de Viciños da Salgueira (Vigo), 
coa actuación de Xistra, Clon Mela e 
Os Cuncheiros. Entrada 500 pta. 
Maior infonnación no (986) 41 88 99. 

Noite 
flamenca 
O Venres 27, ás 10 da noite, na NA
SA de Santiago. A Noite flamen ca 
xunta a Xesús Pimentel Chuchús e 
Marcos Teira (guitarras), Pedro 
Onieva (percusión) e Paco Charlín 
(baixo). Completa a noite o neno de 
nove anos, O Kiki, co seu cante. En
trada 800 pta. 

as Feiras do Libro que nas 
cidades e vilas galegas se 
celebran por esta época e até 
o mes de Xullo. A 
organización corre por conta 
da Federación de Libreiros. 

rismo) organiz¡¡ percorridos de dia en
teiro pola Serra do Barbanza en tem
porada de verán. Ternos grande coñe
cemento da sua arqueoloxia, ecoloxia 
e dos lugares máis interesantes. Tarifa 
a convir. Información: por teléfono 
(981) 83 26 83 (perguntar por Anto
nio, á noite) ou escribindo: Manuel 
Gago Mariño. Díaz de Rábago, 17-3Q. 
15940 Póvoa do Caramiñal. A Ceruña. 

• Desexaria inter-cámbiar corres
pondéncia. Jesús Angel Hernández De 
Armas. 34 anos. Son Enxeñeiro Agró
nomo e traballo como conservador da 
natureza no Instituto de Ecoloxia da 
Académia de Ciencias de.Cuba. lntere
same a ecoloxia e a poesia. Enderezo: 
Av. 251. N9 3207 e/n 32 e 34. Punta 
Brava. Ciudad Habana. 19200 Cuba. 

• Fanse traballos en pedra (fonte , pe
tos de ánimas, reló de sol...). A persoas 
intere actas poden chamar ao (986) 43 87 
15, preguntar por Tolla ou Maribel. 

• Oferécese moza para coidar peque
rrechiños "Caro!' . O Ferro!. 35 02 67. 
Chamar Lun e Venre pala mañá . • 

• Ingles, frances, bretom, gales: aulas 
particulares e grupos reducidos todo 
os níveis e tradw;on (galego e castel
hano). Licenciado com muita expe
riencia, nativos da Grande Bretanha e da 
Bretanha continental. Razom: Neal e 
Isabel. Algália de Abaixo. 20-2º. Com
postela. Telefone: 56 07 69 (Puri). 

• Compro fotocopiadora pequena. 
(986) 43 94 44. 

• Véndese muiño pequeno (20 mz) 
restaurado como refúxio, en Paraños 
(Cotobade). 600.000 pta. Interesado 
chamar ao teléfono (986) 52 41 82. 

• Busco o livro El Maquis en Espa
ña. Autor: Aguado Sánchez. Edito
rial San Martín. 1975 . Se alguém o 
tive se ou oube e como con egui
lo agradecería que contactas e comi
go. Antom Garcia Mato . Preventivo 
Picas ent III. Apartado 1.002. 46225 
VaJéncia. 

• Profesora titulada en EXB impar
te clases ou coida nenos na oruña 
ou arredores. (981) 22 00 61. 

• Modista fai arranxos de todo tip 
para home e muller. (986) 22 28 41. 

• Traduccións Atlánticas. Traducimo 
do finés e mái do alemán. Perguntar 
por Núria, teléfono (986) 43 68 32. • 

Yellow Pixoliñas 
O día Venres 27 no Playa Club da Co
ruña. 

Ultranoite 
a capella 
O Sábado 28, ás 11 da noite, na NASA 
de Santiago. O vocalista compostelán 
Ramón Bermejo coordena as forma
cións constituídas para a U ltranoite 
especial a cape/la: un coro que inter
preta jazz, blues e gospel; e un quinte
to feminino de calro coñecidas actrices 
galegas e unha brasileira. Pecha a noi
te a actuación de John Balan. A entra
da vai a 1.000 pta. 

Malcolm Scarpa 
O Xoves 26, ás 10 da noite, na NASA 
de Santiago. Malcolm Scarpa, mistura 
nas suas cancións unha grande varie
dade de estilos: blues, sicodelia, 
country, folk, rock acústico, pop, jazz, 
etc. A entrada custa 800 pta.• 
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Cinema 

Cine clube 
Claqueta 
O cine clube Claqueta oferece, dentro 
do seu ciclo Vídeos dos 80, un progra
ma adicado a Música e idioma, o Sá
bado 28, ás 8 do serán, na Casa da 
Cultura de Redondela. 

Buscando 
a Bobby Fischer 
De Steve Zaillian, pásana o Mércores 
1 de X uño, ás 17 ,30, 20, 15 e 22,30 h., 
nos Mu lticines Equitativa da Coruña 
por iniciativa do Ateneo da Coruña. 

Lloren~ Soler, 
de beira a beira 
O Centro Galego de Artes da Imaxe 
comezou o Luns 23 un ciclo adicado a 
Lloren~ Soler, que remata esta semana 
cos títulos Cada tarde ás 5 e Francesc 
e Luis para o Xoves 26; e Cuba. Calei
xón sen saida? e Cidadáns baixo sos
pei ta para o Yenres 27. Os pases son 
á 8,15 do serán no CGAI (Durán Lo
riga, 10. A Coruña). Entrada 150 pta. 

imple men 
Os días 30 e 3 1, ás 8, 15 do serán, no 
Centro Galego de Anes da Imaxe (Du
rán Loriga, 1 O. A Coruña), pasan o fil 
me de Hal Hartley Simple men (EVA 
1992). Entrada 150 pta. 

A comédia USA 
hoxe 
O Teatro Principal de Santiago ofere
ce un ciclo de cinema baixo o título A 
comédia U.SA. hoxe. Do xoves 26 ao 
Domingo 29 que remata o ciclo pó
dense ver os filmes: Fique en sinto
nía de Peter Hymans (Xoves 26 ás 18 
h.), Esposa por surpresa de Frank 
Oz (o 26 ás 20,30 h.), A rapaza do 
gánster de John McNaughton (o 26 ás 
23 h. e o 27 ás 18 h.), Un, dous, tres 
de Billy Wilder (o 27 ás 20,30 h.) , 
Heroe de Stephen Frears (o 27 ás 23 
h., o 28 ás 18 h., e o 29 ás 23 h.), Da
ve de Ivan Reitman (o 28 á 20,30 h.) , 
Atrapado no tempo de Harold Ra
mis (o 28 ás 23 h. e o 29 ás 18 h.), e 
mái Ela nunca se nega de Bob Ra
fel on (o 29 ás 20 30 h.).• 

Teatro 

A fíe tra aldeira 
XuJio Lago dirixe o Centro Dramáti
co Galego para interpretar A fíestra 
va/deira de Rafel Die te. A vindeiras 
representacións: o dia 26, ás 8,30 do 
serán, no cine Alvoi da Ponte ; e do 
31 de Maio ao 3 de Xuño, á me ma 
hora, no Teatro Principal de antiago. 

Pourquoi pa ? 
O grupo Los Los de Barcelona rcpte
scn ta a traxicomédia Pourquoi pas?, 
do 1 ao 3 de Xuño, á 9,30 da noile, na 
ala Galán de Santiago. Información e 

re erva no (981) 56 5 1 66. 

A compañia de Javier E crivá repre
nta La muralla de Joaquín Calvo So

telo, o dias 27 (ás 20,30 h.). 28 (ás 20 
e á 23 h.) e o 29 (á 20,30 h.) , no 
Centro Cultural Caixavigo. 

Xacobe 
e o seu amo 
A compañia Sarabela Teatro pon en 
cena a obra Xacobe e o seu amo, o Xo
ves 26 no Centro Cultural Caixavigo. • 

Televisión 

Dirty 
Dancing 
O Xoves 2b' o espazo Gran Cinema 
da TVG, emite o filme Dirty Dancing 
(EUA 1987). Director: Emile Ardoli
no. Intérpretes : Patrick Swayze, Jen
n i fer Grey, Jerry Orbach, Cynthia 
Roberts. 

Al ice 
O Venres 27 en Segunda Sesión da 
TYG, pódese ver Atice (EUA 1991) 
de Woody Allen. Gutrbs actores no 
reparto Alee Baldwin, Blythe Danner, 
Judy Davis e Mía Farrow.+ 

axenda 
Exposicións 

Exposición fotográfica do Premio de Arquitectura Julio Galán Carbajal na Casa da Conga de Santiago. 

Tres pintoras galegas 
Obra de Luz Santos, María Mallén e 
máis Josefa Pardo, até o 3 de Xuño 
na Residéncia Universitária Monte da 
Condesa (Santiago). 

Mirando ao mar 
Unha monstra do Colectivo Ecoloxista 
do Salnés e da Asociación de Ensinan
tes Candea. Até o 3 de Xuño no Burgo 
das Nacións (Santiago). 

Seoane 
entre Europa e América 
O Arquivo do Remo da GaJiza organiza 
a monstra bibliográfica Seoane entre 
Europa e América, aberta na sala de 
exposicións do Arquivo do Reino da 

A Máscara, de lngmar Bergman. 

Cinema 

Un ciclo organizado pola Cinemateca 
Portuguesa. Os pases realízanse ás 
~1 ,30 da noite, no Tivoli ou na própria 
Cinemateca. O títulos máis cercanos: 
Crónica de Ana Madalena Bach de 
Jean-Marie Straub (o dia 26 na Cine
mateca); A dolce vita de Federico Fe-

Galiza (Xardins de San Carlos s/n. A 
Coruña), até o Venres 27, de 10 a 15 h_ 

Palimpsestos 
Pinturas en madeira e papel de Xurxo 
Martiño. Até o 20 de Xuño, de 12 a 2 
e de 5,30 a 9,30 na Galería Trinta de 
Santiago. 

Fouces 
Pintura no Centro Cultural Caixavigo 
a partir do 31 de Maio. 

Arquitectura 
O Coléxio Oficial de Arquitectos da 
Galiza (COAG. Santiago) garda as fo
tografias e planos de todos os traballos 
premiados no JI Prémio de Arquitectu-

llini (o 27 no Tivoli); Tristana de 
Luis Bufíuel (o Sál'.>ado 28 no Tivoli); 
A Máscara de Ingmar Bergman (o 29 
no Tivoli ); A Comédia e a Vida de 
Jean Renóir (o 30 na Cinemateca); O 
Pracer de Max Ophuls (o 31 na Cine
mateca) ; Os Nibelungos de Fritz Lang 
(o 1 e o 3 de Xuño na Cinemateca); 
Pedro o Louco de Jean-Luc GGdard 
(o Sábado 4 no Tivoli); e Sentimento 

ra Julio Galán Carvajal, que organiza 
en colaboración cos coléxios de arqui
tectos de Astúries e León. Pódese visi
tar até o 20 de Xuño na Casa da Conga. 

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

Pazos 
Escultura na Sala de Arte Caixavigo 
até o 30 de Maio. 

Sete pirltores galegas 
Obra de Xosé Luís de Dios, Xavier 
Pousa, Xaime Quessada, Virxilio, 
Acisclo, Buciños e Baltar, até o 30 de 
Xuño na galería Volter de Ourense. 

Un museu portugués 
O Auditório da Galiza acolle até o 10 

Páxinas coordenadas por 
IAGO LUCA 

Publicacións 

Guia prática 
do asociacionismo 
E ditada polo Centro de Recursos 
Mancomun da Universidade de San
tiago, a guia constitue a continuación 
da campaña encetada no 1992 coa 
Guia do asociacionismo da Universi
dade de Santiago, e que recebe un no
vo pulo coa Guia prática do asocia
cionismo. Un manual no que ven a ex
plicar a legalización das asociacións, o 

de Luchino Visconti (o Domingo 5 no 
Tivoli). Maior información na Cine
mateca (07-351-1) 343 16 60 ou no 
Cinema Tivoli (07-351-1) 352 17 34. 

Ex osicións 

Lisboa subt.erránea exposición per
manente no Museu Nacional de Ar
queología. , .Lisboarte <;ontemporá
-nea, por' diversos pontos da cidade in-

. forrnadón no (07-351"1) 395 47 77. A 
Máscara, A Mulher, A Morte: Re
$istencias Poéticas, unha viaxe p9r te
mas recorrentes na arte belga do sécu
lo XX,- até o 29 de Máio na Galería 1, 
no Culturgest e· na Sede da Caixa Ge
ral de Depósitos (07-351-1) 795 30 OO. 
O 25 de Abril na Imprensa. Abril e 
Maio 1974, até o 30 de Maio no Insti
tuto Nacional da Bibliotecá e do Livro 
(07-351-1) 795 01 30. Vem;ao da Ar
quitectura dos Descobrímentos, até 
o 31 de Maio no' Palácio Nacional da _ 
Ajuda (07-351-l) 363 16 77. Teresa 
Furtado gravados no Bistro (07-351-
1) 87 09 92. Andreas Stocklein , pa
neis de azulexo, até o 30 de Maió na 
Galería Rattón Ceramicas (07-3.51-1 ) 
346 09 48; Exposición colectiva de 
tapicerias de Portalegre monstra per
mariente na Galeria de Tapir;:erias de 
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de Xuño a monstra Fundar;áo Serral
ves. Un museu portugués. A Funda~ao 
Serralves ten en proxecto a criación do 
primeiro Museu de Arte Contemporá
nea de Portugal , para o que conta co 
traballo do arquitecto Alvaro Siza e un 
património ilustrativo do proceso esté
tico das últimas decadas do século XX. 

Felix: Antonio 
Pintura no Centro Cultural Caixavigo. 
Até o 29 de Maio de 19 a 22 h. (festi
vos de 12 a 14 h.) . 

Joaquín Sorolla 
Monstra anto1óxica, a partir do día 19 
~o Centro Cultural Caixa Vigo. 

Xan Piñón 
Expón as suas fotografias na Casa da 
Cultura da Coruña. Até o 12 de Xuño. 

Mar do Morrazo 
Unha escolma de vellas fotografías de 
Marin, Bueu, Cangas, Vilaboa e Moa
ña. Expostas na Casa do Mar de Moaña. 

Imaxe~· 'dun pasado 
presente 
O fotógrafo alemán Patrick Barth 
traballa durante dous anos na Coruña 
pararforrnar a monstra Jmaxes dun pa
sado presente. Até o 4 de Xuño no 
Museu do Povo Galego. 

Vigo, espazo e tempo 
Monstra artellada pola Fundación Pro
vigo, até Xuño na Casa das Artes de 
Vigo. Aberta de Luns a Venres de 12 a 
14 e de 18,30 a 22 h. Sábados, Domin
gos e festivos co mesmo horário de 
tarde abre unha hora antes á mañá. 

O entroido na Galiza 
Até odia 31 no museu de Ribadávia. 

Saúl Otero 
Debuxos durante o mes de Maio na li
braría Michelena de Pontevedra. 

Raimundo Orozco 
Obra de Raimundo Orozco, até o 27 
Maio, de 10 a 13,30 h. e de 17 a 21,30 
h. de Luns a Venres, na Galería Saira 
de Vigo.• 

seu réxime fiscal, a declaración de uti· 
lidade pública, elaboración de proxec
tos e memórias, subvencións e axudas, 
a finanaciación, amais dos anexos adi
cados a enderezas de interese e mode
los de documentos necesários para a 
constitución de sociedades. Pódese 
conseguir no Centro de Recursos para 
Estudantes Mancomun. Pavillón de 
Servizos Estuiantis. Campus Universi
tário de Santiago. Teléfono (981) 56 
31 00, extensión 45 42. t 

PortaJegre (07-351-1) 346 82 02. An
tero de Quental., Vida e Obra, mons
tra itinerante información no (07-351-
1) 793 64 59. Vladimir Velickovic, 
até Xuño no Instituto Franco-Portu
gues (07-351-1) 54 43-'89. _ 

Teatro 

Esta Noite Improvisa-se, de Luigi Pi
randello, (até Xuño no Teatro Ibérico, 
(07~351-1) 858 25 31). A Cantora Ca
reca de Ionesco por Hélder Costa,. e A 
Menina Feia de Manuel F. Pressler por 
Carlos Carvalheiro no Teatro Cinearte. 
(07 -351 - 1-396 53 60). Guerras de 
Alecrim e Manjerona de António José 
da Silva (o Judeu) por Joao Mota, no 
Teatro da Pesquisa (07-351-1-727 18 
18). O Ensaio dun Sonho de Ingmar 
Bergman e August Strindreg, escenefi
cación de Mário Viegas. Jogos de Noi
te de Stig Dagerman, dirixida por Fáti
ma Cecílio . A História do Tigre de 
Dario Fo por Filipe Crawford no Meia 
Preta . Maldita Cocaína de Filipe La 
Féria e Femando Heitor (no Teatro Po
liteama (07-351-1) 343 03 28).• 

Información xeral 
dos actos de Lisboa/94 no telf. 

(07-351-1) 346 06 50/41. 

•• 
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ANXO IGLESIAS 

Os cuarteis da Benemérita abandonados atopan novas usos 

Merendeiro Casa Cuartel, 
«todo pola.-Japa» 
•H. VIXANDE 

N o Merendeiro Gasa 
Cuartel de Redondela levaban 
anos agardando a marcha da 
Guarda Civil para recuperar o 
domínio sobre o 1ir11móbel e 
montar un es1tabelllecime11to do 
hosteleira sobo lema <(Todo pola 
tapa». "Fíxoll~e u1r,ácia ªº meu 
irmán e daquella ¡puxémoslll'e Casa 
Cuartel cando ,abi1r1imo<S., vaii para 
dous anos. De, lodos xeitos1 non 
nos atrev 1imos a pór o de todo 
pola tapa''', conta unha das 
proprietárias. 

"A Garda Civil pagaba ben pouco e xa nos 
tardaba que marchasen ou que mercasen 
o edifício, durante anos impedimos que fi
xesen reparacións e praticasen a acometi
da da auga para provocar a sua marcha, 
de xeito que non podian nen lavarse, pero 
seguian aqui" lembra Mª Carme Conde Gi- · 
ráldez, da família proprietária do local. 
"Estabamos tan fartos que chegamos a lle 
mandar unha carta ao ministro para ver se 
marchaban, pero nada. Con Roldán nunca 
chegamos a ter contacto". 

Só queda o nome e a garita de vixiáncia 
da vella casa cuartel, un edifício fabrica
do polo avó de Mª Carme e deseñado a 
pé feito para albergar ao benemérito cor
po e a algunhas das tamílias de números 
destinados no pasto de Redondela. "Vi-
11ian sete famílias no piso superior. Abai
xo estaba o Cuartel , coas oficinas e as 
celas para os detidos. Por un edifíco tan 
grande só pagaban 3.000 pesetas. Con
servamos un par de tricórnios e quedan 
alguns restos dos calabozos, como as re-

llas , mais preferimos desfacemos da 
maioria das pegadas que quedaron, hoxe 
non ternos nada que ver coa Garda Civil", 
confesa Mª Carme. 

Ainda é o dia que de cando en vez algun 
axer::ite deixase cair polo merendeiro para 
tomar unha techiña e recordar os vellos 
tempos. Hoxe as oficinas da Garda Civil 
ocupan as instalacións do vello instituto e 
para as famílias non hai residéncia, de . 
modo que viven alugadas en distintos sí
tios da vila. 

Albergues turísticos 

Paseniño as casas cuartel van pasando á 
sociedade civil. Os destinos son variados, 
claro que está por chegar o dia no que al
gun destes edificios albergue un centro pa
ra reabilitación de delincuentes, ou outro 
proxecto de características semellantes. 

Por exemplo, en Rianxo o cuartel vello é 
un canto á concórdia xeneracional , por 
canto no seu interior conviven novas e ve
llos, logo que hai un preescolar e un cen
tro de xubilados. Para o que non hai espa-

'Estabamos fartos, 
queriamos que 
marchasen, mandámos 
unha carta ao ministro, 
pero con Roldán 
non talamos' 

zo é para a convivéncia interclasista, pois 
está instalada unha asociación de empre
sários pero non hai sindicato nengun. 

Se nalgunhas casas cuartel a nova activi
dade foi atopada de contado , noutras , 
esta houbo de agardar anos. Cando en 
Bangueses, no concello arraiano de Ve
rea, decidiron dar uso á casa cuartel 
abandoada, esta levaba oito anos apo
drecendo, así que, ao ver comezar as 
obra, unha viciña da localidade, Marisa 
Arias , non deu creto á iniciativa. 

Un proxecto para o desenvolvimento e a 
promoción do turismo ru ral no Sul de Ou
rense é o responsábel da decisión de re
abili tar algunhas casas cuartel. "Nesta de 
Bangueses viviran catro ou cinco famílias 
de gardas até o seu desaloxo por ruino
so", canta Marisa. 

O de Bangueses é un cuartel que, como o 
de Redondela, ten máis posibilidades que 
outros, por canto ambos son de constru
ción paisana. O modelo castellano, adoita 
ter deficiéncias por un deseño que non 
contempla a climatoloxia da Galiza. 

"Seica as obras comezaron en Outubro, e 
todo Este tempo estiveron a traballar 
arreo. Tiraron todo, mesmo o tellado, só 
quedaron en pé as paredes", Marisa 
mónstrase abraiada pola repentina deci
sión de pór en marcha o estabelecimento 
e expresa a sua desconfianza en que uni
camente sexa simplesmente un albergue: 
"Queda demasiado ben, ten dez habita
cións con baño, teléfono e televisión. É 
excesivamente bon para ser un albergue". 

Ruado Príncipe, 22, planta baixa 
Apartado postal 1371 (36200 Vigo). 
Tel. : Administración , Subscricións 
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TRES EN RAIA 

Escéptico 

• XOSÉ A. GACIÑO 

N o medio da onda da corrup
ción que nos invade (e da 

que estamos a coñecer os detalles a 
mane ira de culebrón: por capítulos 
diários) , crúzanse mensaxes contra
postas con respeito á transcendéncia 
e a responsabilidade de protagonistas 
e espectadores dun espectáculo nada 
edificante. Desde os xusticieiros radi
cais, convencidos de que poden ch -
gar ao fundo, caía quen caia e cantos 
máis mellor, até os posibilistas pru
dentes, temerosos de que todo este 
rebúmbio remate no deterioro, quizais 
irreversíbel, do mesmo sistema demo
crático, sucédense as máis diversas 
posturas, incluídas a dos nostálxicos 
da ditadura, que se frotan as mans 
diante do ridículo destes políticos pre
suntamente demócratas. 

Sempre cabe a visión escéptica, a de 
que non todo o sangue vai chegar ao 
rio ,~ 'Porque esta operación de limpe
za non pasa de ser un episódio da 
loita polo poder (pola parcela de po
der que representa o Governo) e os 
promotores da transparéncia non 
pretendan cambiar o sistema: só as
piran a cambiarse polos que mandar . 
Pode que se lles vaia da man (no 
se lles foi tamén aos que acosaron a 
Suárez e aportaron o pretexto para o 
golpe zarzuelero do 23-F) , pero non 
parece que a cousa pasara outra vez 
do susto . 

lrremisibelmente situado na banda do 
escepticismo, o que verdadeiramente 
me aterra é que toda esta situación, 
que poderia ser unha excelente opor
tunidade para a catarse democrática, 
vaia desembocar nunha saída á italia
na, coa agravante de que o noso Ber
lusconi sexa moito menos elegante e 
máis totalitário . + 

VOLVER AO REGO 

D irixentes de PP e PSOE ana
tematizan , sempre que ll es 

cadra, ao Bloque por estar en contra 
de Maastricht. Coidan que esa acu
sación abonda para descalificar aos 
nacionalistas. 

E non parecen darse de conta de 
que, dentro da sua própria base so
cial (mesmo empresários, pequenos 
e medianos) medran o escepticismo 
e as reticéncias respeito do Tratado. 
Son moitos os que critican agora o 
euro-papanatismo e a política de pa
sar polo aro a cámbio de nada. 




