
Gal iza ten·" o duplo de débeda do que lle corresponderia, 
segundo o Ministério de Facenda 

O Sergas debe 30.000 111.illóns 

AVENTUREIROS 
E-CURIOSOS 

Gustavo Adolfo Garrido 

Unha antoloxía dos mellor ~9--i{]aros 
de viaxes por Galicia entre o século 

XV e os primeiros anos do noso 
século. 

O Servizo Galego de Saude (SERGAS) acumulou nha 
débeda de 30.000 millóns de pesetas. OS impagado 
ascenderon no ano 1993 a 24.000 millóns de pesetas} 
pésie ao Pla o de Saneamento desenvolvido 
polo Governo Central, que considera que a 
Comunidáde Autónoma Galega ten o duplo de 
débeda da que lle correspondería, en relacción 
ás outras comunidades al.itónomas. 
As prestac1óns sanitárías tampouco 
melloraron nestes anos, aumen ando 
as Ustas de espera a 30.000 e suprimindo 
500 camas este verán para abaratar custes. 
o desvio orzamentário máis Importante 
produciuse nas partidas ~ontroladas 
polas }{eréncias hospltalár1as. 

Francisco Trigo: 
'Alguns 
dos que critican 
a corrupción queren 
acabar co sistema 
de partidos' 

A transparéncia financeira é un
ha das consignas do BNG, se
gundo Francisco Trigo, respon
sábel de finanzas desta organi
zación. "Defendemos unha pro
fundización do sistema demo
crático cos controles que sexan 
necesários", sinala, "pero en 
moitos casos, os que talan da 
corrupción dos partidos non es
tán a pedir máis transparéncia, 
senón un cámbio no sistema de 
partidos". Trigo explica tamén 
nesta entrevista o sistema de fi
nanciamento do BNG (Páx. 8·9) 

= 

Cos traballadores 
de Álvare:z 
acampando 
no despacho 
de fraga 

Exili~dos palestinos 
r.u Galiza: 
'Seguiremos unidos 
até que consigamos 
un estado próprio' 

Calculan ser máis de cen en toda 
Galiza. Chegaron na sua maior 
parte mercede ás avantaxes que 
lles daba a sua condición de es
tud'antes. Os máis cantan volver 
algun dia a unha Palestina con
vertida xa nun Estado soberano e 
democrático. Con capital en Xe
rusalén. (Páx. 14-15) 



O desvio máis importante produciuse nas partidas controladas palas 
xeréncias hospitalárias 

O Sergas acumulou 24.000 millóns 
( ... 

de impagad~s durante 1993 
MARIA ALONSO - G. LUCA 

Os impagados acumulados polo Servizo Galega de Saude (SERGAS) desde que se produciron as transferéncias do lnsalud a 
Galiza, o 1 de Xaneiro de 1991, ascende a 30.000 millóns de pesetas. A consellaria negouse a facilitar. as cifras oficiais. 

A gravidade deste importante volume de endebedamento ven dada porque a meirande parte deste diñeiro, perta dos 24.000 
millóns de pesetas, correspóndese coa débeda acomulada en 1993, ano eleitoral. 

A débeda da sanidade pública 
galega é a máis importante de 
todas as rexistadas no conxunto 
do Estado español. Así o de
mostran a suma dos impagados 
que o Sergas foi acumulando 
durante os tres anos de xestión 
sanitária directa. A Xunta come
zou o exercício orzamentário do 
ano 93 cunha débeda recoñeci
da pola própria Consellaria de 
Sanidade de 34.000 millóns de 
pesetas. A diminución aparente 
que se teria rexistrado durante o 
pasado ano até a cifra actual de 
30.000 millóns resulta fictícia 
cando se analisa a evolución do 
presuposto. 

Un volume 
de débeda de 
30.000 millóns de 
pesetas supón que 
o orzamento de 
gastos previsto 
para este ano, 
206.000 millóns, se 
atopa 
completamente 
hipotecado 

As cifras baralladas polos res
ponsábeis do Sergas reflicten 
que no 93 a Administración sa
nitária fixo frente a unha débeda 
acumulada durante os anos 91 
e 92 de algo máis de 28.000 mi
llóns de pesetas da cantidade 
global de 34.000. Pero estas ci
fras oficiais non tan referéncia 
ao feíto de que ,ao longo do pa
sado ano 93 delxawn de aten
derse pagamentos por v.alor de 
case 24.000 millóns de pese..tas 
por falta de liquidez presupostá-. 
ria. Oeste xeito, o único que 
ocorreu foi que se liquidou parte 
d~ débeda máis vella para des
pois criar outra non menos im
portante cuantitativamente e re
lativa a facturas desatendidas. 
durante ese último ano. 

As fontes próximas á Consella
ria de Sanidade explicaron nes
te sentido que o orzamento do 
93 deixou reducida a débeda 
atrasada a 6.000 millóns de pe
setas , resultantes da resta de 

28.000 millóns á cifra inicial de 
34.000, pero a esta cantidade ti
veron que engadir ao remate do 
exercício 23.000 millóns de no
vos impagados. 

Plan de Saneamento 

As grandes cifras relativas ao 
preocupante endebedamento do 
sistema sanitário público de Ga-

liza result~n máis abraiantes se 
se ten en canta que a Consella
ria beneficiouse o pasado ano 
do Plano Gle Saneamento de
senvolvido polo Governo cen
tral. Cada certo tempo, e segun
do as distintas administracións 
sanitárias do Estado deixan me
drar as suas débedas co Minis
tério de Facenda e a Segurida
de Social , os primeiros organis-

As camas nos corredores continuan a ser algo habitual nos hospitais do Sergas 

mas que deixan de cobrar, o 
Governo central reparte créditos 
a baixo interese ou a fundo per
dido entre as distintas autono
mias para que podan facer fren
te a ese tipo de impagamentos. 
Oeste xeito, a Consellaria de 
Sanidade dispuxo o pasado ano 
dun crédito extraordinário moi 
importante que se sumou á 
transferéncia económica realiza-

A. IGLESIAS 

da, como todos os anos, polo 
lnsalud . Pésie a esta forte in
xección económica, os impaga
mentos do Sergas seguiron a 
sua imparábel progresión as
cendente. 

O crédito ascendeu a 561.122 
millóns de pesetas en todo o 
Estado, que se repartiron entre 
as distiantas autonomías segun
do o seu peso povoacional e or
za m entári o. O primeiro prazo, 
que importaba o 50% do crédito, 
recibiuno a Consellaria no 92. O 
resto recibirano as autonomías 
entre os anos 93 e 94, a razon 
dun 25% cada ano. 

Presuposto hipotecado 

A importáncia das cifras de im
pagados faise patente cando se 
analisa o seu peso porcentual a 
respeito dos presupostos sanitá
rios dos anos 93 e 94. Un volu
me de débeda de 30.000 mi
llóns de pesetas supón que o 
orzamento de gastos previsto 
para este ano 94, 206.000 mi
llóns, se atopa completamente 
hipotecado, sobretodo porque 
en bastantes anos non voltará a 
porse en marcha un Plano de 
Saneamento salvador. 

Dos 34.000 millóns 
de débeda 
recoñecidos polo 
Sergas no 93, 
unicamente 8.000 
procedían do 
exercício 
orzamentário do 
ano 91, o primeiro 
da xestión sanitária 
autónoma da 
Gal iza 

•• ~ 1 ~ • 

Por outra banda, esa cifra de 
30.000 m"illóns de pesetas, co
rrespondente · aos impagados, 
representa nada menos que o 
15 por cento do presuposto de 
gasto executado do ano 93. 

As débedas máis significativas 
(Segue na páxina 3) 
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A falta de control 
sobre a xentión 
dos hospitais 
integrados na rede 
sanitária pública foi 
a causa do máis 
importante desvio 
presupostário 
rexistado no 93 

millóns de gasto farmacéutico 
producido durante os meses de 
Novembro e Decembro do 92, 
3.000 non pagados á Tesouraria 
da Seguridade Social, e 765 mi-
1 lóns adebedados ao hospital 
privado de Vigo Povisa , entre 
outras cantidades de menor im
portáncia. 

211.000 millóns 
de ingresos 

A Xunta tentou "humanizar" os hospitais, mesmo mudando as comidas, pero as queixas seguen. A. IGLESIAS 

O Servizo Galego de Saúde ti
ña previsto ingresar para o 
exercício orzamentário do ano 
93 algo máis de 211.000 mi
llóns de pesetas. A partida 
máis importante das recollidas 
no proxecto presupostário refe
rí as e á transferéncia de 
182.000 millóns comprometida 
polo lnsalud. Por outra banda, 
os responsábeis sanitários es
timaron que a desviación pre
supostária que sé produciría, e 
despois deberia reintegrar o 
Ministério de Sanidade como 
acorre todos os anos, ascende
ría a 11.000 millóns de pese
tas, o que representa arredor 
dun 11 por cento sobre o orza
mento inicial. Ademais , os xes
tores sanitários calcularon que 
a Xunta de Galiza realizaría 
unha transferéncia ás arcas do 
Sergas de 6.000 millóns de pe
setas destinados a investimen
to puro. 
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O Conselleiro de Sanidade , 
Romay Beccaría, recoñeceu 
durante a comparecéncia par
lamentária na que explicou as 
liñas básicas do orzamento 
sanitário para o ano 94 , que 
este ano descenderán os in
vestimentos reais . Para esta 
partida a Xunta ten previsto 
adicar 6.622 millóns de pese
tas , frente aos 6.695 presu 
postados para o pasado ano. 
O máximo responsábel sanitá
rio asegurou que esta diminu
ción aparente non é real , debi 
do a que será a Consellaria de 
Sanidade e non o Sergas a 
que dotará grande parte dos 
investimentos da atención pri-

mária, e os créditos destina
dos á dirección xeral de Orga
nización Sanitária. 

Oeste xeito, e segundo as es
timacións oficiais, os investi
mentos reais en matéria sani
tária que se farán na Galiza 
ascenderán a 9.423 millóns de 
pesetas. Ainda asi, haberá 
350 millóns menos de investi
mento que durante o 93, ano 
no que se criaron infraestrutu
ras por valor de 9.772 millóns 
de pesetas . 

O Servizo Galega de Saúde in
gresará este ano algo máis de 
206.000 millóns de pesetas , 

dos que 184.000 serán transfe
ridos pala Administración cen
tral e o resto repartirase entre 
aportacións da Comunidade 
Autónoma e das diferentes De
p utacións Provinciais. O Ser
gas ingresara durante o 93, in
cluindo o importe dos hospitais 
provinciais transferidos, 
191.000 millóns, o que supón 
un incremento do 8 por cento 
para o 94. 

Aos gastos de persoal desti
naranse 104.000 millóns, 
51.000 á compra de bens e 
servizos nos centros hospita
lários e 42 .000 ás chamadas 
"transferéncias correntes", nas 

que está contemplado o gasto 
farmaceútico. 

A cantidade global que a Comu
nidade Autónoma ten previsto 
gastar através dos seus servizos 
sanitários ascende a 210 .843 
millóns de pesetas, cando se in
cluen as partidas presupostárias 
de que disporá a Consellaria de 
Sanidade. Este organismo desti
nará á sanidade 17 .834, pero 
13.500 deles xa están contem
plados no orzamento do Sergas 
pola via da transferéncia ao seu 
favor que fará a Consellaria de 
Sanidade, polo que esta só dis
porá en realidade de 4.300 mi
llóns de pesetas.+ 

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

(Ven da páxina 2) usuários da sanidade pública e 
produtos de farmácia. 

pé no empioramento da xestión 
económica que supón a cifra da 
débeda nova xerada durante o 
93, 23.000 millóns, respeito ao 
sucedido en anos anteriores. 

recoñecidos polo Sergas no 93 
unicamente 8.000 procedían do 
exercício orzamentário do ano 
91 , o primeiro da xestión sanitá
ria autónoma de Galiza. A Xunta 
contaba tamén 11.000 millóns 
correspondentes ao 92, 4.000 

Finalmente, o presuposto de in
gresos elaborado pola Consella
ria de Sanidade incluia outra 
partida de 6.000 millóns de pe
setas, correspondente á débeda 
contraída co Sergas fundamen
talmente por aseguradoras pri
vadas. Estimábase que a Admi
nistración sanitária conseguiría 
durante o 93 reducir á metade 

das acumuladas polo Sergas en 
cada exercício económico pro
ceden do impagamento de fac
turas de provedores, construto
ras, concertos con hospitais pri
vados, reintegros de gastos aos 

Aumento constante 

As fontes próximas á Consellaria 
de Sanidade fixeron tamén finca- Dos 34.000 millóns de débeda 

Fracaso total da política sanitária 
As débedas xeradas polo Sergas desde a transferéncia 
da sanidade pública á Comunidade Autónoma Galega 
demostran, sen paliativos, o fracaso da xestión 
sanitária de Fraga lribarne. Pero os dados ainda son 
moito máis contundentes e graves se os inserimos na 
realidade sanitária que padece a nosa povoación. 

Para analisar a política sanitária da Xunta teriamos que 
remontarnos a unha transferéncia asumida sen as 
requeridas partidas presupostárias, só para lograr un 
éxito político que colocar en titulares xornalísticos. O 
cese de Manuel Montero, o conselleiro que negociu 
direitamente con Madrid a transferéncia, e a sua 
sustitución por Romay Beccaria, home de total 
confianza do presidente e con fama de xestor 
tecnócrata durante o franquismo, foi un intento de 
racional izar a xestión hospitalária. 

Romay Beccaria fracasou en toda a liña. Podia aducir 
a má negociación e a falta de recursos como 

causantes desta débeda que sobrepasa no doble á que 
lle corr~sponderia por servícios e índice de povoación, 
compafándoa coas outras comunidades autónomas. 
Tamén quedaria minimizado o aumento dos gastos se 
millorase a asisténcia sanitária que se lle presta aos 
usuários. Pero a calidade desta asisténcia ven marcada 
polo producto final e ese dado é incontestábel: as listas 
de espera elevaron o seu número amáis de 30.000 
pacientes agardando que se lles atenda da sua 
doenza, e no verán suprímense 500 camas para non 
contratar a novo persoal. Son ademais aqueles que 
non poden acudirás clínicas privadas, os integrantes 
das clases máis desfavorecidas. Romay e Fraga 
tampouco puderon cumplir co seu grande reto e unha 
das principais promesas eleitorais, pésie a gastar boa 
parte dos orzamentos en silenciar aos meios de 
comunicación. 

Pero se analisamos a débeda, a gravidade da situación 
e a responsabilidade política, que non pode levar máis 

(Continua na páxina 4) 

que á demisión ou destitución do conselleiro, son ainda 
máis evidentes. Desp9is dos bos resultados na xestión 
económica obtidos nó 1991 e-92, con só 8 e 11 mil 
millóns de déficit respectivamente, ao ano seguinte 
dispáranse as perdas até situarse en 30 mil millóns de 
pesetas, pésie-ao Plano de Salvamento postoa en 
mar-cha polo Governo Central. 

Que foi o que levou ao Sergas a este endebedamento? 
Nen rnáis nen menos que o cáncro que carcome toda a 
política autonómica do PP: o clientelismo político. O 
ano 1993 foi ano eleitoral. A Xunta comezou unha 
carreira de promesas, primeiras pedras e inaguracións 
que dispararon os gastos. A isto hai que unirlle a 
política privatizadora que seguen os populares, que o 
leva a delegar a xestión dos centros sanitários. Foi 
precisamente neste apartado no que se produciron as 
maiores perdas económicas.+ 

ANOSA TERRA 
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(Ven da páxina 3) 
esta débeda, polo que ingresa
ria uns 3.000 millóns. 

A cantidade restante até os 
211.000 millóns totais completa
ríase con outras fontes de ingre
sos menores da Consellaria, 

O descontrol hospitalário 

A falta de control da Consella
ria de Sanidade sobre a xestión 
realizada palas xeréncias dos 
distintos hospitais integrados 
na rede sanitária pública de 
Galiza foi a causa do máis im
portante desvio presupostário 
rexistrado no exercício econó
mico do 93 . O orzamento de 
gastos previsto pala Xunta para 
o capítulo de compras, que 
comprende os gastos correntes 
en bens e servizos, ascendía a 
43.000 millóns de pesetas. Ao 
remate do ano os hospitais ga
legas, que unicamente dispo
ñen libremente desta partida 
presupostária, tiñan gastado 
50.000 millóns de pesetas, 
quer dicer, 7.000 millóns máis 
dos previstos, polo que a des
viación foi dun 16 por cento. 

Evidentemente, estas cifras só 
se retiren ás débedas recoñeci
das, pero na xestión sanitária 
sábese que sempre existen dé
bedas non recoñecidas oficial
mente palas xeréncias, pero 
que foron contraídas en realida
de e o sistema sempre acaba 
por pagalas. 

O único capítulo 
no que non se 
chegou a gastar a 
cantidad e 
inicialmente 
prevista foi o de 
activos financeiros 

Polo que respeita ao capítulo de 
investimentos, a partida destina
da a tal efeito ascendia a case 
6.800 millóns, pero ao final esta 
cifra disparouse un 26 por cento 
até máis de 8.500 millóns de 
pesetas. 

Un dos capítulos que menos 
desviación presupostária sofreu 
foi o relativo a "outFos pagamen
tos", fundamentalmeñte q paga
mento das nóminas do persoal 
do Sergas, debido a que se ato
pa totalmente centralizado oa 
Consellarla .. de Sanidaáe. De al
go máis de 96.'000 rrlillóns ini
ciais, ao final · gastáronse máis 
de 99.000, o que representa un 
4 por cento de incremento. 

Os gastos de admini·stración, 
nos que están contempladas as 
compras de produtos farmacéu
ticos, medraron un 5 por cento a 
respeito do orzamento inicial. 

· Os xestores sanitários agarda
ban un gasto de 38.000 millóns 
que finalmente ascendeu aes 
40.000. 

O único capítulo no que non se 
chegou a gastar a cantidade ini
cialmente prevista foi o de acti
vos financeiros. Dun gasto esti
mado en 1.200 millóns pasouse 
a 921, o que representa unha 
reducción do 23 por ce r:ito, + 
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: Oficialmente a débeda sanitária supera o cuarto de billón de pesetas no Estado 

Galiza ten o . dobre de débeda .da que lle 
corresponderia, segundo o Ministério de facenda 

global do sistema sani
tario en 276 .945 mi
llóns de pesetas, cifra 
que coincide coas de
claracións realizadas 
pala ministra de Sani 
dade diante do Congre
so dos Diputados o pa
sado mes de Maio, nas 
que cifraba o déficit do 
conxunto do Estado en 
280.000 millóns de pe

··~ setas. Sen embargo , 
diversas fontes espe
cializadas , aseguran 
que eses cálculos re
presentan únicamente 
a cifra de impagados 
recoñecida oficialmente 
polos xestores sanitá
rios. No caso de que se 
tivesen en canta as 
abrigas contraídas pa
las diferentes adminis

O sistema sanitário ga-
1 ego arrastra actual
mente· un déficit que 
supera calquera previ
sión de endebedamen
to segundo critérios de 
povoación protexida e 
presuposto anual de 
gastos. A dirección xe
ral de Presupostos do 
Ministério de Facenda 
ten elaborado un docu
mento chamado Bases 
para la reforma del sis
tema de financiación 
de la asistencia sanita
ria, publicado en Xa
neiro deste ano, no 
que estima que a dé
beda acumulada polo 
Servício Galega de Sa
úde debería ascender 
a uns 17.000 millóns 
de pesetas, para si
tuarse nos níveis defi
citários do território 
xestionado aínda direc
tamente polo lnsalud. 
O devandito estudo de

. tracións, pero que non 
están recollidas en fac
turas, o volume de dé
beda subiría até o mé
dio billón de pesetas. 

Pésie a achegar a xestión aos cidadáns, as deficiéncias na sanidade continuan a ser as mesmas que 
cando se rexentaba desde Madrid A. IGLESIAS 

mostra asi que Galiza case do
bra a cifra de débeda que lle co
rrespondería, ao ter xuntado un 
volume de impagados duns 
30.000 millóns de pesetas. 

O informe de Facenda, que 
servirá para a implantación dun 
novo sistema de financiamento 
da sanidade pública, amasa 
que o próprio lnsalud recoñece 
ter q.cumulado u~ha débeda de 
124.541 millóns?entre os anos 
92 e 93, como consecuencia 
da sua xestión directa: nos terri
tórios non transferidos. As co
munidades que ainda depen-

den sanitariamente do lnsalud 
teñen o 43 por cento da povoa
ción protexida no Estado. 

Gcimo o Governo central carece 
de información _oficial sobre os 
níveis de éndebedamento exis
tentes nas comunidades que 
asumiron as competéncias sani
tárias, Facenda calcula, tendo en 
canta o peso povoacional das 
rexións transferidas e mediante 
unha simples regra de tres, o dé
ficit que lle corresponderia a ca
da unha. Asi, Galiza, unha Go
munidade que agora dispón do 
6,3 por cento da povoación do 

Estado, deberia ter unha débeda 
máxima de 17.000 millóns para 
equiparar a sua xestión á desen
volvida polo lnsalud. 

Polo que atingue a outras comu
nidades que xestionan autóno
mamente os recursos sanitários, 
Andalucía, ca 17,7 por cento da 
povoación, debería 47.000 mi
llóns de pesetas; Cataluña, co 
15,8%, 42.000 millóns; e a Co
munidade Valenciana, co 
10,1%,, 27.000 millóns. 

O documento do Ministerio de 
Facenda estima asi a débeda 

As comunidades autónomas 
con transferéncias sanitárias 
non teñen informado oficial
mente ao Governo central so
bre a importáncia cuantitativa 
do déficit, polo que non existen 
dados fiábeis, agás as estima
cións de Facenda. Unha infor
mación publicada polo Diário 
Médico o pasado mes de Fe
breiro apontaba, sen citar fon
tes, a posibilidade de que a dé
beda de Cataluña chegue a 
100.000 millóns de pesetas, a 
de Andalucía a 80.000 e a de 
Valencia a 17.000.+ 
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CONFLITOS NOS CONCELLOS 

Mentres os curas do PP azuzan á montaña, o alcalde do PSOE agarda benefício eleitoral -

A proximidade das municipais levan do novo 
a polémica a Castrelo de Val 
•H.VIXANDE 

A Comisión de 
Investigación polas obras 
ilegais de Castrelo de Val 
ameaza con implicar a 
altos responsábeis do PP, 
pero o poder popular na 
vila, encarnado polos 
curas Felisindo Rodríguez 
e Xúlio Rodríguez, non 
está disposto que reden 
cabezas sen provocar un 
conflito viciñal, asegura o 
alcalde do PSOE, que 
tamén se beneficiaria dun 
decantamento da 
Montaña a prol do PP e o 
resto da vila a favor do 
PSOE. 

Que os ánimos están alterados 
é algo que só nega o cura Xúlio 
Rodríguez , pero o certo é que 
as parróquias da Montaña pe
charon filas en torno ao PP por 
orde dos seus representantes 
na vila, norneadamente os cu
ras. Xúlio Rodríguez foi o cabe
za de lista popular nas últimas 
eleicións municipais e confía en 
facerse coa alcaldía en Maio de 
1994. A tentativa de Marzo de 
1992 de gañar unha moción de 
censura co voto dun concelleiro 
tránsfuga do PSOE, resultou 
frustrada, pero a cámbio fíxose 
coa dirección do Centro da Ter
ceira ldade de Viana do Bolo. 
Xúlio Rodríguez apresentárase 
nas listas do PP porque os vito
rinos de Centristas de Galiza 
puxéranlle proa e dixéranlle que 
non lle daban posta nengun. 
Desde Tamaguelos, en Verin, 
Felisindo Rodríguez axexaba e 
controlaba o proceso. "Non hai 
problema nen conflito nengun", 
aseguraba Xúlio Rodríguez. 

Todas recordan un episódio que 
conmoveu á parróquia de Fon
tefria, cando hai ano e meio Er
xem i ro Vázquez morreu dun 
ataque cardiaco cando meiaba 
nun pelexa entre partidários so
cialistas e populares. Erxemiro 
estaba enfermo do corazón e a 
violéncia da discusión impediu
lle suportalo. 

Promesas i ncumpridas 

A campaña do PP nas munici
pais de 1991 fara un festival de 
promesas persoais nas parró
quias da Montaña. O PP collei
tara unha morea de votos ga
rantindo postas de traballo e 
obras municipais. Non cumpriu 
as máis das veces, pero acadou 
adesións inquebrantábeis con 
pequenas obras como a acome-

A parróquia de Campobecerros é un dos lugares onde os ánimos están máis quentes. CARLOS PUGA 

tida de Campobece
rros, que agora está 
en solfa porque foi 
feíta con cartas pú
blicos antes da sua 
licitación. 

"Non sei porque os 
viciños entran na 
provocación dos cu-

Hai ano e meio Erxemiro Vázqu.ez 
morreu dun ataque cardíaco cando 
meiaba nunha pel$xa entre 
partidários socialistas e populares. 

íf to se soubo que a 
Comisión Parlamen
tária ia investigar, os 
dous curas chanta
ron os pés en Veiga 
de Nostre para alec
cionar aos viciños e 
dicirlles que se al
guén perguntaba de-

ras, xa que a obra 
non se vai desfacer, só han per
seguir as ilegalidades na conce
sión, pero a eles non lles afec
ta", indicaba o alcalde de Cas
trelo de Val, o socialista Raul 
Fernández. 

. Certamente, os ánimos foron al- . 
terados polos curas populares, 

de xeito que puxeron aos vici
ños contra o PSOE. "Hai moito 
medo, o PP quer· conseguir to
dos os votos nas· eleicións e nin
guén quer manifestar simpatía 
por outros . que non sexan do 
Partido P,,ópular", comen.taba 
Xosé -Bafxa, ex .concellei_ro do 
BNG, que recorda como en can-

positaran as respon
sabilidades unica

mente en don Fe)isindo e excul- . 
paran a Guiña de ter oferecido 
obras de xeito irregular. 

O PSOE tamén provoca 

O Alcalde, Raul Fernández, pui.: 
do , ter quitado algunha. leña do 
lume cando a eleición de Alcal-

1 --

- . 

O alcalde de Castrelo do Val, Raul Fer
nández (PSOE), acusa a Xúlio Rodríguez 
do PP de provocar_enfrentamentos. 

de Pedáneo de Veiga de Nos
tre, pero non o fixo. Xa senda el 
Alcalde, nun acordo plenárib o 
Concello decidira que a faculda
de legal dá alcaldía de designar 
as pedanías quedaba suspendi
da, de rnaneira que a eleición 
facíase democraticamente nas 
parróquias qúe tiñan esta figura 
de direito público. 

Raul Fernández esqueceu este 
compromiso e hoxe en Veiga de 
Nostre hai un pedáneo oficial, 
do PSOE, e un pedáneo de elei
ción vicíñal, do PP. 

"Non hai dúbida de que todo o 
enfrentamento foi provocado po
los curas -asegurou Xosé Bar
xa-, pero tamén é certo que o 
alcalde está interesado en que 
siga a producirse". Segundo o 
ex concelleiro a atitude do alcal
de está motivada porque deste 
xeito a xente da Montaña, que 
en número é menor, ponse en 
contra dos que viven no Val e 
prodúcese un decantamento 
eleitoral na Montaña a pral do 
PP e no Val a pral, do PSOE. 
Con iso a vitória socialista nas 
vindeiras eleicións municipais 
está máis segu_ra. 

O próprio· Xúlio Rodríguez entra 
na mesma dinámica eleitoralista 
ao proclamar a vitória do PP 
nas duas últimas consultas: "ga
ñamos tanto nas autonóm icas 
como nas europeas", dicia o 
crego popular. 

Raul Fernández explica a atitu
de de-Rodríguez dicindo: "Des
pois do desprestíxio da moción 
de censura tentou reabilitarse 
con bons resultados eleitorais. É 
certo. que o número de afiliados 
ao PP nesas parróquias é moi 
elevado. Trata de manter a ten
sión para que iso conleve u 
compromiso dos vi-ciños para 
con el, porque iso é un sustento 
diante do PP". • 
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•Morren en 
acidente dous 
familiares de 
Chao Dobarro 
que viñan de 
visita lo 

A irmá e o cuñado do preso 
independentista Manuel Chao 
Dobarro morreron o pasado Luns 
4 na estrada de Ponferrada, 
cando volvian de cursar unha 
visita ao cárcere de Alcalá-Meco, 
onde está internado o familiar 
dos falecidos. Un tillo dos dous 
resultou ferido. As farnílias dos 
independentistas en prisión han 
percorrer centos de quilómetros 
para chegar aos cárceres onde 
cumpren condena ou están á 
espera de xuízo os presuntos 
membros do Exército 
Guerrilheiro. A política de 
dispersión dos presos, levada a 
cabo pola Dirección Xeral de 
lnstitucións Penitenciárias e o 
Ministério do Interior e que ten 
espallados a presos galegos por 
Valéncia, Valdemoro, Avila, 
Herrera de la Mancha, Xixón, 
Alcalá de Heneres, Cuenca, 
Teruel, Xaén, Ocaña e Córdoba, 
contravén as leis que indican que 
os presos deben cumprir a pena 
en lugares próximos aos seus 
domicílios. Os Comités Anti
represivos, através dunha nota 
de prensa, responsabilizaron dos 
pasamentos a lnstitucións 
Penitenciárias por manter tan 
lonxe de casa aos presos e 
solicitaron o seu translado á 
Galiza.+ 

•Os acordos 
congresuais da 
FPG motivo das 
diverxéncias co 
BNG 

Un comunicado de prensa da 
FPG que aseguraba que o BNG 
negárase a aceitar un proceso 
de integración da Frente 
Popular no Bloque foi 
desmentido por esta última 
organización, que indicou que, 
se ben houbo unha tentativa de 
celebrar conversas nese 
sentido, as relacións racharon 
polos acordes congresuais que 
a FPG adoptou hai unhas 
semanas referentes a entrar no 
BNG para "mudalo desde 
dentro", asi como de continuar 
as relacións políticas con HB, 
liña esta última que rubricaron 
na prática pedindo o voto para a 
organización basca no comícios 
europeus. Segundo o BNG, este 
pronunciamento congresual e 
público produciuse no momento 
no que ian comezar as 
conversas formais entre as duas 
organizacións, "o que disuadiu 
ao Bloque de seguir adiante do 
proxecto, xa que para unha 
integración era preciso que a 
FPG manifestase acatar os 
princípios organizativos e 
ideolóxicos do BNG". 

XOSÉ LOIS 

contactos e manifestou a sua 
surpresa pola "facilidade coa 
que se chega a acordes con UG 
e co Sr. Mella, e poi a contra aos 
contactos coa FPG nen sequer 
selles quixo dai: publicidade". 
Máis adiante asegura a FPG 
que "acorra o que acorra 
continuará en pé co seu próprio 
proxecto político de esquerdas 
que ten como obxectivo a 
liberdade nacional e social do 
Povo Traballador Galega". 

>' Fontes do BNG asseguran que 
a maioria dos militantes da FPG 
xa pediron a entrada no BNG de 
xeito individual, senda a 
meirande integración nas 
comarcas de Ourense e 
Compostela. + 

• Crise en falso no 
Concello de Vigo 

A demisión dun deputado do 

. ¡'~ 

PSOE, Agustin Arca, do seu 
pasto de responsabilidade na 
concellalia de Servizos do 
governo de Vigo, provocou unha 
falsa crise no Concello de Vigo, 
que fixo ao PP acariñar a idea 
dunha dura oposición ao 
Governo tripartito. Parecia que 
Arca non só ia abandonar o 
Governo, senón que tamén ia 
deixar o grupo municipal do 
PSOE e pasar ao Grupo Misto. 

Arca manifestou que seguiria 
apoiando ao tripartito, unha 
solución que semella idónea 
para Carlos Príncipe que 
asume as funcións urbanísticas, 
procurando recuperar así imaxe 
social, e resolvendo deste xeito 
as liortas no seo do próprio 
Governo municipal. Polo 
demais, a negociación dos 
votos para os plenos tarase 
agora dialogando, como 
ocorreu durante todos estes 
anos.+ 

• O PP baixaria 
votos nunhas 
X erais 

Un inquérito dado a coñecer 
o Domingo 3 de Xullo dá ao 
PP unha intención de voto 
do 25, 7% no caso de se 
celebrar unhas Eleicións 
Xerais no mes de Xullo. A 
monstra contrasta coa 
porcentaxe obtida polo PP 
nos pasados comícios do 6 
de Xuño de 1993, nas que 
tivo un 26,9% dos votos. 
lsto significa que o PP 
baixaria un 1,2% na 
intención de voto. O PSOE 
baixa moito máis, do 
29,88% dos votos obtidos 
en Xuño do 93, ao 20, 1 % 
da intención de voto actual. 
Non é que o PP suba, que 
non o fai, senón que o 
PSOE baixa ainda máis que 
o PP. Quen rexista un 
grande aumento é Izquierda 
Unida, que pasaria duns 
resultados do 7,39% a unha 
intención de voto do 13,3%. 
Nunha comparación de voto 
real, o PP perdeu 800.000 
votos nas Europas do 12 de 
Xuño con respeito ás Xerais 
do 6 de Xuño de 1993 e o 
PSOE 3.300.000 votos. 
Izquierda Unida aumentou 
300.000. Daquela, a vitória 
da direita nas pasadas 
eleicións pode considerarse 
máis relativa.+ 

• -Primeiro xuíz:o a 
un insubmiso 
lugués 

Miguel Anxo Abraira 
Sobrado foi o primeiro 
lugués xulgado por 
insubmisión, nunha vista 
que rematoú o Luns 4. O 
fiscal pediu unha pena de 
dous anos, catro meses e 
un dia de prisión e o 
avogado a libre absolución, 
asi como que non se limite 
a liberdade de conciéncia. 
Miguel Anxo fora 
catalogado como obxector 
de conciéncia mália 
declarar, na solicitude 
diante do Consello Nacional 
da Obxección de 
Conciéncia, que se negaba 
a cumprir tanto a mili como 
a Prestación Social 
Substitutória. • 

•A creba da cooperativa de Cobas salpica ao PP do 
Concello de Ferrol . 

Os cooperativistas de Cobas reclamaron a demisión do seu cargo de concelleiro polo PP de 
Xosé Díaz Cereijo, tamén xerente da cooperativa, que nestes momentos está en suspensión de 
pagamentos. Nunha manifestación, celebrada o Domingo 3 diante da Casa Consistorial do 

A FPG expresou unhas postura Ferro! , os cooperativistas pediron unha solución á crise de Cobas, amén da demisión de Díaz. 
contrária, asegurando que hai Nos dias vindeiros o Concello pronunciarase en pleno da corporación municipal sobre a 
un .~rio .qtJ.12,,s.~. wo91,J9er:i. ,. _ .. ,·.·.-. - . ~i .tu.acjqn da cooperativa.+ . . , . .- _. ·'" ,- . .- ~· ,',»:.:.,· _ ... ·.: ._,._,· ,• ... 
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. •O PSOE protesta pola 
supresión de camas 
de hospital no verán 

O deputado socialista Francisco Cervi
ño apresentou no Parlamento unha per
gunta sobre a supresión de 500 camas 
hospitalárias nos hospitais do Servizo 
Galega de Saúde durante o verán. Cer
viño tamén quer saber a cantidade e a 
localización das camas a pechar, ade
mais do número de pacientes que terán 
que quedar ser operar durante ese pe
riodo. Tamén fai referéncia na sua per
gunta ás listas de espera de 30 .000 pa
centes. • 

• Cámbios na dirección 
da Rádio e Televisión 
da Galiza 

Francisco Campos sustituirá a Ramón 
Villot á frente da CRTVG, segundo deci
sión adoptada polo Governo Autonómi
co. Este cámbio semella pór fin a unha 
etapa de interinidade que se prolongaba 
desde os comícios autonómicos. O xogo 
de poderes internos do PP facia imposí
bel contar con un candidato de consen
so entre os distintos intereses populares. 
O ex director da Axencia Galega de No
tícios e de La Región, conseguiu o prá
ceme dos distintos baróns. Agora a com
pensación virá para os cárregos de Di
rector da Rádio Galega e da TVG.+ 

• Arxentina vive 
intensas protestas 
contra a política 
económica de Menem 

Buenos Aires está a rexistar masivas 
manifestación convocadas polo Congre
so de Traballadores Arxentinos e polos 
grémios disidentes da peronista Confe
deración Xeral do Traballo. A razón das 
protestas, que mesmo foron acompaña
das de incidentes, é a política económi
ca de Carlos Menem, que provocou un
ha baixa do nível de vida até situación 
descoñecidas, pasto que nas zonas Sur 
e Noroeste 90 país teñen reaparecido 
enfermidades endémicas como o cólera, 
que provocou a marte de 3.000 persoas 
recentemente . As medidas para tratar de 
contrarrestar a delicada situación social 
de moitas áreas non serviron para nada, 
xa que foron criados moitos hospitais e 
centros sociais , pero non tiveron dota
ción orzamentária e daquela non pude
ron comezar a funcionar . Unha concen
tración na Praza de Maio xuntou a 
40.000 persoas e se convertiu nun gran
de acto contra o governo de Menem. + 

• Ceferino Diaz abandona 
os cargos no grupo 
parlamentário socialista 

Fernando Salgado será o portavoz do 
grupo parlamentar socialista e Miguel 
Cortizo o seu presidente, despois de que 
Ceferino Diaz puxese o seu cárrego a 
disposición do grupo. Diaz afirma non 
sentirse desautorizado na sua xestión. 
Ninguén quixo aclarar quen apresentou 
a lista para os cargos parlamentários so
cialistas, que terá a Maria Xosé Porteiro 
como Secretária Xeral. Mudou o reparto 
entre guerristas e renovadores, pois Fer
nando Salgado estaba considerado co
mo · un home de Francisco Vázquez, 
mentres Cortizo era a besta moura dos 
vazquistas. • 



GALIZA E M NDO 
püLÍTIOA INSTITUCIONAL 

Fraga critica a Pujol por intereses políticos de Estado, acusa o BNG 

Sectores do PP e PSOE dispostos a mudar a lei eleitoral 
para sacarlle protagonismo á CiU e ao PNV 
•A. E. 

Procurar unha via para 
rebaixar o peso eleitoral 
dos nacionalismos nos 
comícios estatais é a idea 
que bule no maxin de 
sectores do PP e do 
PSOE, á vista de que 
calquer hipotético 
Governo que non fose de 
concertación teria que 
contar, polo momento, co 
apoio de cataláns e 
bascas para sacar adiante 
as suas propostas. Asi o 
puxeron de manifesto en 
emisoras radiofónicas e 
nos meios de 
comunicación máis 
vencellados á direita 
española. As críticas de 
Fraga a Pujol, acusándoo 
de rachar o pacto 
constitucional, estarian 
realizadas neste sen so. 

A reforma da leí eleitoral seria o 
xeito de impedir que os cata
láns sigan a chantaxear ao Es
tado, segundo os sectores máis 
á dereita dentro do PP e a co
rrente guerrista do PSOE. 
Membros de ambos partidos 
coinciden en que é preciso re
baixar o peso dos nacionalismo 
no Congreso de Madrid para 
garantir a governabilidade de 
España, segundo o diário ABC. 
Demandan a inclusión dun tope 
porcentual para as formacións 
políticas que non sexan de ám
bito estatal. Estas propostas 
non tañen visos de facerse rea
lidade polo momento, pero ex
presan o clima antinacionalista 
que se está a vivir nos partidos 
maioritários. 

Neste debate e neste contexto é 
no que o BNG situa as críticas 
de Fraga lribarne a Jordi Pujo!, 
por demandar que o PP clarifi
que a sua política autonómica 
se pretende ter o apoio dos na
cionalistas catg,láns no caso de 
que Aznar conseguir gañar as 
próximas eleicións. Segundo o 
parlamentário do BNG, Francis
co Rodríguez, Fraga practica 
"unha espécie de obstrucionis
mo fronte a Catalunya co que 
pretende xustificar a unidade de 
España e a governabilidade do 
PP no Estado". 

Fraga afirmaba que o seu 'nacionalismo' galega era idéntico ao de Pujol, pero 
hoxe discrepan na configuración autonómica do Estado. Francisco Rodríguez (á 
direita) afirma que Fraga só busca o interese do PP estatal. 

Francisco Rodríguez considera 
que hai temas de máis fuste que 
a cesión do 15% do IRPF, como 
o canon da enerxia, a débeda 
histórica, a policía, o ferrocarril 
ou a LOFCA, sobre todo na sua 
aplicación concreta, que son 
moito máis importantes para Ga
l iza que o tema en discusión. 
"Aspectos sobre os que a Xunta 
nunca fixo valer os nosos derei
t os", afirma F. Rodríguez, ao 
tempo que reclama que se to
men cartas no asunto "que modi-

fiquen a nosa capacidade de 
control financieiro sobre o que 
hai no país e que nos deixen pro
ducir máis. Veríamos nuns anos 
se ese 15% do IRPF non nos era 
favorábel, ainda tendo a dúbida 
se hoxe esa cesión é perxudicial 
como afirma a Xunta". 

O BNG pedira no parlamento 
galega un modelo de financia
mento alternativo apropiado pa
ra Galiza e que puidese ser de
fendido en todas as negocia-

cións coa administración central 
e mesmo para levar ante os tri
bunais, pero a Xunta nunca ex-

DUAS IDEAS DE ESTADO 
A.EIRÉ 

Cando Fraga critica a Jordi Pujol pala suas deman
das está a esquecer a pé feíto moitas causas. A 
primeira que o Governo autonómo galega está nas 
mans do PP, un partido estatal que ten os seus 
próprios intereses, algunhas veces non coinciden
tes cos da autonomía galega. O mesmo Fraga non 
ten capacidade política para impór unha liña na rua 
Génova madrileña como noutros tempos. A dife
réncia entre Fraga e Pujol reside en que o segundo 
pertence a un partido nacionalista catalán. Secadra 
o que teria que cuestionarse é se o PP pode defen
der axeitademente os intereses galegas. 

Os partidos nascen para defender intereses, polo 
que é tan lexítimo que Pujol demande un cámbio 

de política do PP, como que Fraga demande un 
cámbio de política do PSOE. A diferéncia radica 
na capacidade de presión duns e doutros. As des
calificacións a CiU e PSOE por negociar leis, pre
supostos e actuacións, veñen orixinadas desde un 
profundo antinacionalismo que considera non lexí
timas a aquelas formacións non españolas. Evi
déncia tamén esta postura que o Estado das Auto
nomías, en profunda e contínua recomposición, só 
foi unha fórmula transitória para empozar aos r:ia
cionalismos. Nunca pensaron nun Estado que non 
fose centralista, por iso os alporiza que os nacio
nalistas, seguindo o xogo democrático, teñan ca
pacidade de decisión no Estado. Na sua idea de 
Estado tradicional, este só é español.+ 

plicitou o seu modelo ae finan
ciamento alternativo. 

Fraga contra Pujol 

Cando Jordi Pujol reclamou a 
cesión do IRPF ás autonomias, 
Fraga lribarne afirmou que CiU 
rachaba o "pacto constitucional 
e o princípio de solidariedade 
entre as autonomías". A petición 
agora de Pujol demandándolle á 
Xunta que retirase o recurso an
te o Constitucional, foi ainda 
constestada con máis dureza: 
"non respeita as autonomias 
dos demais, nen respeita os 
princípios do Estado de Dereito, 
nen de solidariedade". Fraga 
afirmou ademáis que tora a 
Xunta, e non o PP, quen apre
sentara o recurso que "en nen-

~ gun caso será retirado, tal é coº mo xa o anunciou reiteradamen
§ te o presidente do PP, José Ma
~ ria Aznar". 
o 
> 
é/j 
~ Fraga tamén mostrou o seu ma-
~ lestar porque o ministro de Eco
~ nomia e Facenda, Pedro Sol
~ bes, viaxara a Barcelona para 

discutir sobre os presupostos do 
Estadp con Pujol, demandando 
que "veña tamén a Composte
la". Pola sua banda, António Ra
milo, o presidente da Confede
ración de Empresários de Galí
cia, reclamou ao President da 
Generalitat que pida "perdón 
aos galegas", ameazándoo con 
difundir recomendacións aos 
empresários ga.legos. 

Francisco Vézquez, secretário 
xeral do PSOE na Galiza, e un 
dos líderes do sector guerrista, 
pechou fileiras con Fraga lribar
ne, acusando a Jordi Pujo! de 
inmiscuirse nos asuntos doutras 
comunidades. Desde sectores 
do PP afirmase que o apoio do 
alcalde coruñés á Xunta foi se
guido por parte dos populares 
coa retirada da demanda de 
que o PSOE xustificase 80 mi
llóns de gastos eleitorais. Outro 
destacado guerrista, o presi
dente extremeño Rodríguez 
lbarra, tamén criticou ao presi
dente catalán. 

Pala sua banda, o lider de UG, 
Domingo Merino, criticou a Fra
ga a "obsesión anticatalanista", 
afirmando que a postura da 
Xunta "non ten senso desde un
ha nacioneilidade histórica", 
comparando as inércias centra
listas do PP e PSOE que o que 
pretenden é "marxinar ao nacio
nalismo galega".+ 
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AS FINANZAS DOS PARTIDOS 

Os deputados do BNG cotizan á organización de tres a catre veces máis que os do.PSOE ou o PP 

Viaxe polos cartos dos parlamentários 
• XAVIER LOPEZ /COMPOSTELA 

O diñeiro recebido polos 
grupos parlamentários 
supon unha importante 
fonte de financiación para 
cada partido. Os deputados 
do BNG son os que máis 
cotizan nas suas 
formacións políticas, tres 
ou catro veces máis que os 
do PP ou do PSOE. 

As reticéncias dos partidos á hora 
de falar de cartas son manifestas. 
Nalguns casos, os deputados 
consultados fan gala duntía ne
fasta memória ou dunha despreo
cupación polos cartas propria de 
quen non ten problemas para 
chegar a fin de mes: nin reGordan 
canto cotizan ós seus partidos 
pola sua condición de deputados 
ou militantes de privilexio. 

Asi, un deputado do PSOE dixo 
de primeiras que a cuota era dun 
15 ou un 20 por cento dos ingre
sos totais -non estaba certo-, 
dietas de asistencia inclu·ídas, e 
falou do "imposto revolucionario", 
porque as finanzas deste grupo 
levaas o partido, que cobra todos 
os haberes e paga os seus depu
tad os despois de descontar a 

Os diputados cobran por traballar. O problema non está en que cobren, senón en que moitos non traballan. Vários dos deputados 
populares teñen fama parlamentária de estar só 'para levantar o brazo'. 

cuota fixada en función do cargo. 

O portavoz · e presidente do gru-

po, -Ceferino Díaz, foi quen reco
ñeceu que a cantidade que resta 
a executiva non é nin a metade: 

é, xustamente, de 15.000 pesetas 
lineais cada mes, é dicer, a dieta 
dun día de sesións na Cámara. 

F ra ne isco r rigo, responsábel de finan%aS do BNG 

Esta mesma cantidade é a que 
aportan os deputados do PP, an
q ue neste caso as executivas 
provinciais teñen autonomia para 
fixar e cobrar estas cuotas de mi
litantes-deputados. Algúns parla
mentarios populares consideraron 
excesiva esa cuota, sobre todo 
tendo en canta que nesta lexisla
tura non poden cobrar un salário 
da empresa privada ó mesmo 
tempo que a totalidade dos habe
res dun deputado con adicación 
exclusiva. No PP non hai rebai 
xas para os que cobran menos no 
Parlamento, e no PSOE non hai 
excepción para os independen
tes , que nalgun caso veñen de 
formacións nacionalistas nas que 
estaban abrigados a colaborar 
máis coas finanzas partidarias. 

Os deputados do BNG son, con 
moito, os que máis aportan para 
a financiación do seu grupo políti
co, con diferente tratamento se
gundo que teñan ou non a dedi
cación exclusiva. 

Os que teñen dedicación exclusi
va os labores parlamentarios co
bran para si ata catro asistencias 
ó mes (60.000 pesetas) e ceden 
ó grupo as restantes , cotizando 
facilmente máis de cen mil pese
tas á caixa xeral do BNG. 

(continua na páxina seguinte) 

'ProcuramC?S que os cargos públicos teñan o mesmo salário que na sua profisión anterior' 

A transparéncia financeira é unha das consignas do BNG, 
segundo Francisco Trigo. "Defendemos unha 
profundización .do sistema democrático cos controles que 
sexan necesários", sinala, "pero en moitos casos, os que 
falan da corrupción dos -partidos non están a pedir máis 
transparéncia, senón un cámbio no sistema de partidos". 

•MANUEL VEIGA 

Que opina do sistema de finan
ciación aos partidos? 

A lei que hai hoxe é estatal e só 
reciben diñeiro do Estado aqueles 
partidos que cantan con represen
tación no parlamento español. Nós 
polo tanto non recebimos nada 
con cargo á lei de partidos políti
cos. Por outra parte, as distintas 
leis eleitorais do Estado español 
tampouco permiten que se finan
cien os partidos ,que non obteñen 
representación. E dicer, a lei con
cede unha cantidade proporcional 
ao número de votos e outra por 
cada escano, pero se non sacas 
nengun deputado non recibes un
ha peseta. Dese xeito moitos vo
tos populares son discriminados. 
Nós, por dous mil votos nas elei
cións xerais, quedamos sen finan
ciación e, recentemente pedimos, 
no parlamento galega, que se lle 
pagasen os, votos obtidos a CG e 
a UG-EU. E a própria sociedade a 
que de por si xa se decanta palas 
organizacións que lle son útiles, 
pero non debe ser a lei, como su
cede hoxe, a que discrimine a U!J.S 
en benefício de outros. -

Parece contraditório que sexan os 
grandes partidos estatais os que 
presentan os maiores deficits? 

A miña opinión persoal é a de 
que as estruturas que ás veces 
se montan non se corresponden 
coa financiación. Hai exceso de 
sedes, luxas, gastos suntuários. 
Non é o noso caso. O proxecto 
de cada local que abre o BNG é 
estudado pola direción que com
praba a fiabilidade dos recursos 
pensados para mantelo. Moitas 

sedes son sufragadas palas orga
nizacións locais ou comarcais co
rrespondentes. 

Como se financia o BNG? 

Non ternos nengunha financiación 
externa. Os créditos eleitorais dos 
que dispoñemos foron avalados 
persoalmente polos membros do 
Consello Nacional. Se agora falla 
o BNG, seremos nós os que pa
garemos , non pasará como nos 
grandes partidos. Agora estase a 
descubrir que a algunhas desas 
forzas fóronlle condonados cen
tos de millóns. 

Que aportación realizan os car
gos institucionais do BNG? 

O princípio xeral é o de que nen
gun cargo público gañe máis do 
que cobraba, pero tampouco me
nos do que percibia na sua ocu
pación anterior. Non queremos 
que nengun perda cartas coa po
lítica. O seguinte princípio, para 
os deputados, é o de que as die
tas señan destinadas á organiza
ción. Para os cargos municipais e 
similares, a norma é que aporten 
á organización o 10% do que ga
ñan. Pero hai moitos que gañan 
cantidades pequenas e entregan 
todo. Igual que poñen do seu pe
to cartas de gasolina, coche, van 
de interventores sen cobrar, etc. 
Ese esforzo militante é o que lle 
permite ao BNG facer campañas 
que a outras organizacións lle 
custarian tres veces máis. Un 
exemplo do noso financiamento 
foi a campaña das autonómicas 
do 89: moitos militantes do BNG 
pediron un crédito persoal de cen 
mil pesetas que foi entregado á 
organización e que foron pagan-

do eles en dous ou tres anos. 

lnfluéncia dos bancos 

lnterveñen en política os ban
cos, através dos créditos? 

É visibel , polos próprios periódi-
. cos , que hai partidos con débe
das xigantes durante anos e anos 
e os bancos non lle esixen o pa
go inmediato. Esa é unha forma 
de financiación encuberta. Coido, 
por outra parte, que a razón de 
que esta leí de financiación sexa 
tan escura, é a de que foi resulta
do dun pacto entre Alianza Popu
lar e o PSOE , inmediatamente 
despois da saida de Manuel Fra
ga que deixou ao partido endebe
dado. Con Hernández Mancha 
faise unha nova lei de financia
ción que serviu para cubrir eses 
grandes buratos. Mancha presu
mia de que el conseguira sanear 
o partido. lso estao a pagar agora 
o sistema democrático. 

Hoxe os partidos teñen sona de 
corruptos. 

Esa é unha idea que interesa di
vulgar aos que non eren no siste
ma de partidos. Se houbera listas 
abertas e indivíduos en vez de 
partidos, entrariamos no proble
ma de quen financia ao candida
to. Seria un cartel económico, co
mo sucede xa nalgun país. O de
bate da financiación moitas veces 
non busca a transparéncia eco
nómica senón un cámbio do sis
tema eleitoral. Nós queremos que 
se manteña o sistema de partidos 
e que se establezan os controles 
que sexan necesários, que se re
xistren as contabilidades, para 
garantir a transparéncia. + 
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(ven daa páxina anterior) 

Pala sua banda, os que compar
ten os labores parlamentarios co
as suas profesións particulares 
cobran as dez primeiras asisten
cias (ata 150.000 pesetas) e dan 
ó BNG as restantes. Este grupo 
barallou a posibilidade de que os 
seus deputados cederan a totali
dade dos ingresos por asistencia 
a sesións, e ainda poderia recon
siderar as modalidades de cotiza
ción para o próximo período de 
sesións. 

Dietas e 
incompatibilidades 

Só con asistir aos dous plenos 
que acostuman convocarse cada 
mes, os depu-
tados en xeral 
contab i 1 izan 
catro ou seis 
asisténcias , 
segundo que 
o pleno dure 
dous ou tres 

dos uns ingresos de 5.875.000 
pesetas ó mes para os gastos in
ternos de funcionamento. Segun
do as fontes oficiais desta forma
ción, no que ocupa o cargo de te
soureiro Nazario Pin, os parla
mentários conservadores non en
tregan ningunha cantidade dos 
ingresos próprios ó grupo. 

Cos case seis millóns de presu
postos mensuais, o grupo popu
lar paga o soldo de cinco funcio
narios (dúas secretarias, dous 
xornalistas e unha persoa con 
funcións de ordenanza) e debe 
amortizar outros gastos xerais 
como papel , teléfono ou fax. De
se presuposto tamén se resca
tan fondos para a organización 
de cursiños ou xornadas de for-

mación técni
ca ou parla
mentária, tan
to dentro co
mo tora de 
Gal iza. 

O PSOE xun
dias . Pero ca
da parlamen
tario ten de
re íto a estar 
nalgunha co 
mis ión e co 
bra igualmen
te pola asis 
téncia, o mes
mo que se é 
ponente no 
debate dalgun 
proxecto de 
lei. 

'Con case seis 
millóns de presuposto 
mensual, o grupo 
popular paga o soldo 
de cinco funcionarios 
e amortiza outros 
gastos de carácter 
xeral' 

ta cada mes 
2 . 375.000 
pesetas de 
subvencións 
polos seus 
19 deputa
dos, que su
madas ás 
500 .000 por 
grupo dan 
2 . 875 . 000. 
Todos estes 
cartas van di
rectamente á 
executiva so
cialista, xunto 
co que co 
rresponde, 
por todos os 
conceptos , a 
cada un dos 
deputados, 
ós que paga 
o partido des
p o is de res-

Sen dedica
ción exclusiva 
e relativamen
te fácil que os 
deputados su
men máis de 
dez asistén
cias, e os que 
se adican en 
exclusiva acu-
den ó Parlamento de 15 a 20 xor
nadas , polo que poden sumar 
outras 300 .000 pesetas aos seus 
saldos, libres de impostas e sen 
abriga de aparecer nas declara
cións da renda (IRPF) . Se teñen 
dedicación exclusiva, os parla
mentários reciben uns ingresos 
dunhas 300 .000 pesetas ó mes, 
das que 160.000 (brutas) son en 
concepto de soldo ou asignación 
fixa e 140.000 figuran como in
demnización polos gastos que 
conleva o cargo : viaxes, elabora
ción de estudos, etc. A metade 
desta indemnización tampouco 
ten retencións e non ten que ser 
declarada á Facenda. Por cues
tión de incompatibilidade, hai 24 
deputados que teñen renunciado 
á asignación fixa ou soldo, polo 
que cobran a indemnización e 
dietas de asisténcia, a razón de 
15.000 pesetas por cada día de 
traballo, cantidade que cobran ta
mén os parlamentários con dedi
cación exclusiva, ademais da ki
lometraxe desde os seus lugares 
de residencia ata Santiago. 

tarlle as 15 .000 pesetas/mes. 
Con esta cuota o PSdeG-PSOE 
suma outras 285.000 pesetas 
que elevan a 3.160.000 pesetas 
os fondos que o partido recibe 
cada mes pola via do seu grupo 
parlamentário , onde aparte dos 
gastos de papel , de teléfono hai 
duas persoas a tempo total e 
outras duas a media xornada. O gasto excesivo en sedes desbaratou as finanzas dalgúns partidos. 

Dous millóns por escano 

Os grupos parlamentários recibi
ron despois das eleccións unha 
cantidade de 2 millóns de pese
tas por escano, amáis de 70 pe
setas por cada voto acadado, só 
os que conseguiron representa
ción na Cámara. 

A partir desas cantidades iniciais 
e por unha soa vez, os tres gru
pos reciben cada mes unha sub
vención fixa de 500.000 pesetas, 
amais doutra de 125.000 por ca
da un dos deputados. 

Oeste xeito, o PP, grupo maioritá
rio, acumula cos seus 43 deputa-

Pala sua banda, o BNG ingresa 
cada mes 2.125.000 pesetas de 
subvencións , resultantes de mul
tiplicar 125.000 por 13 deputados 

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

e sumarlle a esta cantidade as 
500.000 fixas para o grupo. Neste 
caso é menos doado saber a 
canto ascende os ingresos palas 
asistencias cedidas por cada de
putado, que dependen das se
sións ás que asista cada mes, 
ainda que probabelmente tripli
que cando menos a cantidade 
que ingresa o PSOE palas cuotas 
das 15.000 pesetas/escano/mes. 

Os deputados na Cámara galega 
poden ingresar desde menos de 
300.000 pesetas se son do BNG 
e non teñen dedicación exclusiva 
ao Parlamento (indemnización 
máis unhas dez asisténcias), ata 
unhas 600.000 ou máis se son do 
PP ou do PSOE e están centra
dos de xeito exclusivo nos labo
res parlamentários, con asistén-
cia a sesións de ponéncia comi-

4 
sión ou pleno de 15 a 20 días. En· · 1 

meses de vacacións parlamentá- 1 

rías, sen dietas por asisténcia a 
sesións, os ingresos poden osci-
lar entre as 140.000 raspadas 
dun parlamentario sen adicación 
exclusiva, que polo tanto cobra 
soldo pala sua actividade profe
sional, e as 300.000 dos que non 
cobran outro soldo público nin pri
vado.+ 

Xustificou ante o Consello de Cantas 
a procedéncia de 79,6 millóns 

Os cartos do PSOE viñan de Madrid 
•X.L. 

Cando se debateron as propos
tas dos partidos a respeito do in
forme do Consello de Cantas 
sobre as eleicións autonómicas 
do 1993, habia un ambiente de 
incomodidade, case de vergoña, 
entre os grupos parlamentários. 

O BNG, que non apresentou 
propostas, defendeu por boca 

Francisco Trigo un consenso 
ara reformar a lexislación ne

cesária e facer posíbel que as 
subvencións eleitorais favorezan 
tamén aos partidos que non 
cheguen a acadar deputados. O 
PP impediu alcanzar acorpo 
nengun neste eido. 

O PP foi o máis ousado dentro 
do risco do corporativismo fi
nanceiro, e apresentou duas 
propostas para reclamar a CG e 
UG que devolvan as subven
cións anticipadas polo Parla-

mento, dado que tiñan cada 
partido dous deputados na an
terior lexislatura, e para recla
mar ao PSOE que apresentase 
xustificación da orixe de 79,6 
millóns empregados na campa
ña eleitoral o non explicados ini
cialmente diante do Consello de 
Cantas. 

A primeira proposta aprobouse: 
CG ten que devolver 1 , 7 millóns 
e UG 2, 1. Santos Oujo foi o en
carregado de lograr que a se
gunda non prosperase. O ex de
putado de CG, agora nas ringlei
ras socialistas como indepen
dente, informou que o secretário 
xeral do PSdeG-PSOE, Francis
co Vázquez, asegurou ao grupo 
que eses cartas foron a partida 
aportada polo PSOE estatal pa
ra a campaña galega e que de 
imediato se remesaría xustifica
ción ao Consello de Cantas. 

Oujo tamén puxo de manifesto. 

que o informe do órgao fiscaliza
dor xa emenda a sua denúncia 
sobre a falta de xustificación de
ses cartas, xa coñecedor segu
ramente da orixe dos mesmos. 
Polo PP, Xosé Laxe deu por bo
as as explicacións e a proposta 
"contra" o PSOE foi retirada. O 
PP, sen embargo, votou en con
tra de duas propostas de resolu
ción nas que os socialistas pe
d ian da Xunta a elaboración 
dunha normativa para unificar 
os critérios contábeis dos gru
pos políticos. 

Na apresentación das cantas 
das eleicións, o BNG foi quen 
xustificou axeitadamente a práti
ca totalidade dos gastos conta
bilizados (89 ,6 de 89 ,7 millóns 
de pesetas). O PSOE, pola con
tra xustificou só 187,8 millóns 
duns gastos contabilizados de 
200, 1. Pola sua banda, o PP 
xustificou 195,8 duns gastos 
contabilizados de 197, 1. • 
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Venezuela 
MANuELCAO 

As medidas tomadas polo presidente de Venezuela Rafael Cal
dera o 28 de Xuño pasado consistente na suspensión das ga
rantías constitucionais, control de cámbios e prezos xunto ca de
creto do estado de emerxéncia revelan a profundidade da sima 
na que está metida a sociedade de Venezuela. A proliferación 
de "mariocondes" acabou ca sistema bancário do país, que tivo 
que ser nacionalizado na sua totalidade o 30 de Xuño, a hiperin
flación está ás portas, as reservas de divisas están esgotadas, 
sendo a corrupción e a especulación a forma principal de asig
nación de recursos. 

O caso de Venezuela é interesante e demostrativo de que a si
tuación económica dos países depende, basicamente, das for
zas próprias, lonxe dos bodes expiatórios · ou inimigos de oca
sión que os governantes corruptos e incompetentes se inventan 
para protexerse. Un país de 912.000 Km2, con 20 millóns de ha
bitantes, moi rico en matérias primas e grande produtor de pe
tróleo, non debería ter tantos problemas para garantir un nível 
de vida digno á maioria da sua povoación. Durante anos Vene
zuela permitiu mellorar o nível de vida de moitos emigrantes ga
legas e doutros países. Eran os tempos do diñeiro fácil cando o 
petróleo parecia unha fonte inesgotábel de recursos. No ranking 
do PIS per capita Venezuela ocupaba o lugar nº 73 en 1987, pa
sando ao nº 166 4 anos máis tarde. Nos últimos anos todos os 
indicadores foron a pior: a balanza de pagos, as cantas do Esta
do, a taxa de crecimento económico, a débeda externa, pero o 
pior é que se acabaron descontrolando os prezos cunha acele
ración da inflación e unha desvalorización contínua do bolívar. 
Así a relación bolívar I dólar pasou de 14,5 en 1987 a 111,25 én 
Febreiro do 94, os tipos de interese do 8% en 1987 ao 71,25% 
en Decembro do 93, en tanto que os prezos ao consumo acaba
ron multiplicándose por 1 O no período 1987 a Xaneiro do 94. A 
desestabilización da economía prosegue a marchas forzadas, 
até tal ponto que en palabras dun asesor do Banco Central de 
Venezuela, xustificando o control de cámbios, a opción é entre 
o mao e o pior: "A curto prazo implicará moito desconcerto e de
saxuste, pero o custo dun mercado negro é moito máis baixo ca 
unha hiperinflación e unha devaluación contínua". 

As medidas tomadas veñen a ser a resaca dun período no que 
se tentou endosarás directrices do FMI os problemas da econo
mia, máis desafortunadamente, o FMI pouco tiña a ver cos pro
blemas e as opcións eleitas polos governantes venezolanos. 
Mentres os impostos directos supoñen nos países da OCDE o 
10% do PIB, en Venezuela só supoñen un 3%, indicador da mí
nima presión fiscal que suportan as clases máis ricas. Este 
dado, unido á caída nos ingresos por petróleo, a pauperización 
progresiva das clases populares e a corrupción dos grupos diri
xentes, acabou por desmontar todo o entramado político e obri
gou a R. Caldera a botarlle leña ao turne inflacionário vía emi
sión de diñeiro sen contrapartida. Esta solución "fácil" está pa
sando factura e ameaza con levarse todo por diante, incluído o 
sistema democrático. Desde o ponto de vista económico, hai pa
íses que avanzan e outros que retroceden e se hai responsábeis 
dos éxitos tamén ha de habelos dos fracasos .+ 

WESLEY BOCXE/SIPA 

-----------------
'O caso de Venezuela é 

demostrativo de que a situación dos 
países depende basicamente 

das próprias forzas.' 

p ü L Í T l CA AGRÁRIA 

Ana Regina Segura, 
comisionada de agricultura en Bruxelas 

'A panacea do produtivismo vense abaixo' 
•XAN DOVAL 

Ana Regina Segura, 
enxeñeira agrónoma na 
dirección xeral de 
Agricultura, comisionada 
actualmente na 
Comunidade Económica 
Europea, vive de perta, 
desde Bruxelas, a 
evolución da política 
agrária comun. Unha 
política que volve a mirar 
á terra para contemplala 
non só como un factor de 
explotación económica. 

Ana Regina Segura 
afirma a necesidade 
de compaxinar o man
ti mento da riqueza 
meio-ambiental cos 
traballos próprios do 
cultivo. Na xornada 
sobre Estruturas Agrá
rias e Meio Ambiente 
falou precisamente 
desta cuestión. 

Como será o agricul
tor tipo que quer a 
Comunidade, que fu
turo lle agarda aos 
nosos labregos? 

Con todo os cámbios 
que agora se están a 
dar é bastante difícil 
que o agricultor saiba 
cal vai ser o seu futu
ro. Eu podo talar, bre
vemente, de cales son 
as liñas xerais da polí
tica agrária, agora 
mesmo. Non sei se 
nun futuro vai cambiar 
e se vai decidir o con
trário. Neste intre esta
se a primar a extensificación de 
cultivos, deixar de intensificar. A 
panacea do agricultor que era 
producir máis e máis tecnificado 
veuse abaixo . Agora prímase 
unha agricultura de menor pro
dución e de máis calidade. Esta
se enfocando a política cara a 
unha agricultura ecolóxica, unha 
retirada de terras, unha série de 
regulamentos que teñan en can
ta e conserven o meio ambien
te. O agricultor será como unha 
espécie de garda do espazo na
tural, como o protector do mes
mo. Estes son os guieiros princi-

pais que marca a reforma da 
Política Agraria Comun (PAC). 

Esta filosofia non chocará 
cos enormes intereses das 
grandes empresas químicas 
produtoras de abonos e ou
tros produtos para a agricul
tura? Cre que hai forza políti
ca para enfrentarse con estes 
intereses? 

Eu creo que si. Incluso diria que 
máis que unha cuestión de en
frentamiento é cuestión de que 
esa grande lndústria cámbie 
cara a outros sectores, que se 
reconvirta. Igual que os agricul 
tores se van a reconverter. O 

'Haberá primas 
aos labregos que 
produzan sen 
abonos'. 

que é claro é que se está a pri
mar o que os labregos deixen 
de abonar, polo menos nas 
enormes cantidades en que se 
facía, especialmente os agricul
tores do Norte europeu, e tamén 
haberá fundos para que diminua 
o uso de pesticidas. lsto agora 
mesmo, de feito , estase xa a 
primar. 

Fala vostede do Norte euro
peu. Pero aqui, na Galiza, un 
agricultor que desexase tra
ballar con critérios de agricul
tura ecolóxica teria acceso a 
axudas oficiais? 

Hai uns programas meio -am 
bientais que se deben 
apresentar através do 
Estado, que está pre
visto que sexan apro
bados nos próximos 
meses e que primarán 
economicamente a ex
tensificación da agri
cultura, o non uso de 
pesticidas, a agricultu
ra integrada co meio 
ambiente. En canto á 
agricultura ecolóxica 
xa hai un regulamento 
que está aí, nun ámbi
to estatal. 

Pero producir nestas 
condicións resultará 
máis caro, en canto 
ao prezo final das co
lleitas 

Hai duas compoñen
tes principais a consi
derar . Por un lago , 
déixase de abonar quí
micamente e de enga
dir pesticidas , co cal 
afórrase parte do cus
to. Pala outra parte 
obtense unha produ 

ción menor, cunhas práticas de 
traballo que comportan máis de
dicación, polo feito de seren me
nos intensivas, e isto incremen
ta o custo. Nun princípio, polo 
tanto, para que os produtos cul 
tivados con critérios de agricu 1-
tu ra ecolóxica podan ter unha 
mellar introdución nos mercados 
o mellor é primalas, e unha for
ma de facelo e axundando ao 
agricultor. Unha axuda que, co 
paso dos anos, non será tan ne
cesária , ao igualarse , dalgun 
xeito, gastos e aforro consegui
do pola agricultura ecolóxica. + 

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

:. Unha defensa da paisaxe agrícola 
Non foi sinxelo organizar as 
xornadas que sobre Estrutu
ras Agrárias e Meio Ambiente 
se celebraron no Castelo de 
Santa Cruz, en Oleiros . Hou
bo presións en contra. E iso 
que realmente non foron un
has xornadas, foi só unha. 
Pretendíase esencialmente, 
por parte do-s organizadores 
-Centro ·de. Información e Di
vulgación Meió-ambiental e 
Servizo de Meio Ambiente da 
Xunta de Galiza- conseguir 
unha tonia de conciéncia por 
parte dos axentes da concen
tración parcelária na Galiza 
da necesidade de ·compaxinar 

cultivo da terra e organización 
da paisaxe agrícola co respei
to do meio ambiente natural. 
A xornada de debate resultou 
positiva como primeira toma 
de contacto público entre am
bos mundos: ecoloxia e con
centración, hoxe moito máis 
distanciados do que seria de 
desexar. 

No salón de actos do impresio
nante castelo de Santa Cruz 
déronse cita arredor dun cento 
de concentradores parcelários 
que tiveron que escoitar, coa 
presenza do conselleiro de 
Agricultura, Tomás Pérez Vi-

dal , como Roxélio Pérez Mo
reira, profesor de Edafoloxia e 
ecoloxista, comentaba as van
taxes de ter en conta o meio
ambiente á hora de estruturar 
o naso agro. Para un bon nú
mero de encarregados da con
centración era algo asi como 1 

meter o lobo na casa -o no
tou se na sala- mália que o 
poñente en todo momento re
salotu a necesidade de abrir 
un diálogo entre todas as par
tes implicadas. Sen embargo 
tamén se levantaron voces 
abríndose a novas formas de 
traballo, con critérios de maior 
colaboración.+ 

-- ~------~-------------~~~-------------------------------------------------
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Banll» Pastor 
Xunta· Xer~61 de Accionistas 

A CoruJ'f ,; ~uño ,~~ 1994 
·::;j: 

Cifras 

A seguridade dun Banco en Acción 
A todos nos agrada saber que o Banco Pastor é un 

banco sólido. Un dos bancos máis sólidos de España, que 

supera nun 27,63% o coeficiente mínimo de solvencia 

requirido polo Circular 5/93 do Banco de España. 

Un banco que ano tras ano aumenta os seus 

Recursos Propios (Capital e Reservas) para apoialo 

firmemente e avanzar en acción. E que, ademais, no 

último exercicio experimentou un incremento dos seus 

Recursos Alleos dun 11,65%, chegando á cifra de 

756.224 millóns de pesetas; froito da crecente confianza 

depositada no Banco Pastor por parte dun número cada 

vez maior de clientes. 

A todos nos gusta sentirnos apoiados por un banco 

seguro, que se interesa realmente polos nosos problemas, 

que nos garante sempre unha axuda sólida para o noso 

negocio ou para a nosa economía familiar. 

Un banco decidido a prestar, cada día, un mellor 

servicio ós seus clientes; dotado de tódolos recursos 

tecnolóxicos e humanos que permiten unha relación máis 

personalizada e cordial. 

Así é Banco Pastor. Un banco que nos ofrece ante todo 

unha gran seguridade. Un gran compromiso que só un 
banco sólido pode manter ano tras ano. 

• • • 

Banco Pastor 
UN BANCO SEGURO / UN BANCO EN ACCIÓN 

1 



12 ~º:2~8-~~~~ooE 1994 GALIZA E MUNDO 
----------------¡-------------

Q PROCESO DA OPERACIÓN NÉCORA 

As asociacións antidroga peden a mobilización para forzar unha condena severa 

A liberación de Manuel Charlín revel~ o poder 
dos narcotraficantes 
• ARANTXA ESTÉVEZ ma. Na reunión o ambiente era 

de tensión e indignación ante un 
feíto que bota por terra todas as 
esperanzas que tiñan postas es
tas organizacións no chamado 
xuízo da Nécora. "Semella que 
se está a criar un Estado dentro 
do Estado e que non poden con 
el ", comentaba un membro des
tas asociacións. 

As conclusións desta reunión 
quedaron plasmadas nun mani
festo conxunto de todas as aso
ciacións. "Agora ternos que es
perar a resolución xudicial; 
agardar, como levamos facendo 
desque comezou o xuízo, qui
zais con moitas esperanzas", di
cia Carmen Avendgño, presi
denta da asociación Erguete. Manuel Charlin Gama, cuarto pola direita, durante o xuízo da Nécora. X. LOBATO 

penas de pr isión. "Os roubos 
dos nosos tillos son os que 
manteñen o império dos narcos 
que, ao mesmo tempo, é o que 
lles permite librarse a eles das 
suas condenas", queixábase un 
asistente á reunión . 

Tras catro anos de prisión 
preventiva, a pasada 
semana a Audiéncia 
Nacional puxo en 
liberdade a Manuel 
Charlin Gama, xefe do 
clan de narcotraficantes 
dos "Charlins". Esta 
decisión significa que a 
senténcia do xuízo da 
Nécora, que se coñecerá 
en Setembro, absolverá a 
Charlin ou estabelecerá 
unha condena de menos 
de nove anos de prisión, 
frente aos vintetrés que 
pede para el o fiscal. As 
asociacións antidroga 
amosáronse indignadas 
ante a liberación de 
Manuel Charlin, que 
estaba internado no 
cárcere de Carabanchel. 

A queixa principal dos represen
tantes das asociacións baséase 
na defensa dos inculpados polo 
narcotráfico. ''Todas estas perso
as, como Oubiña cu Charlin, están 
senda defendidas polos mellares 
avogados do Estado. Hai constán
cia de que xa se lles ten pagado 
entre setenta e cen millóns de pe
setas, co cal poden dedicarse ex
clusivamente a estes casos", sina
laba Carmen Avendaño. 

están desmontando unhas evi
déncias inculpatórias que toda a 
sociedade coñece. Os seus re
presentantes amosábanse in
dignados na reunión ante o feito 
de que sexan os cartas, directa 
ou indirectamente, os que fagan 
posíbel a excarceración de Ma
nuel Charlin Gama. 

nifestación última houbese miles 
de galegas, o xuíz non se teria 
atrevido a dar unha resolución 
que deixase a Charlin np rua", 
afirmaba a presidenta de Erguete. 

Carmen Avendaño relataba os 
casos que coñecia de penas a 
drogodependentes, como o dun 
rapaz encarcerado por estar en 
posesión de menos de un gra
mo de heroína. A senténcia fora 
de dous anos e cat ro meses. 
Asimesmo, na asemblea critica
ban a diferéncia de trato nos 
xuízos. "Cando xulgaron ao filio 
de Manuel Charlin, tanto a Gar
da Civil como o xuíz tiveron un 
trato de preferéncia para el , pro
texéndoo dos xornalistas e per
mitindo que entrase pola porta 
de atrás . As vistas son abertas 
cando se trata de xente ord iná
ria, quer dicer, sen cartas". 

A desigualdade na 
aplicación das penas 

Vinteseis asociacións non go
vernamentais de defensa dos 
drogodependentes reuníronse o 
pasado Luns para adoptar unha 
postura conxunta ante a excar
ceración de Manuel Charlin Ga-

Todas as organizacións opinan 
que os avogados defensores 

"Apesar de todo, eu sigo crendo 
na xustiza. Non son da opinión de 
que todos. os xuíces son corrup
tos, pero sospeito que teñen me
do. Tamén penso que se na ma-

A maioria dos membros das 
asociacións non governamen
tais adicadas á defensa dos dro
godependentes son pais de dro
gadictos, que en moitos casos 
cumpriron ou están cumprindo 

No manifesto asinado por estas 
organizacións reclámase unha 
colaboración de todas as institu
cións, sindicatos e asociacións 
ante a gravidade do problema. 
"Non queremos que as opera
cións antidroga se convirtan en 
armas eleitorais que lego non 
serven para nada", afirmaba 
Carmen Avendaño. • 

FUTBOL-ESPECTÁCULO 

Diego Armando Maradona; cando interpreta o seu papel de Mara
dona no espectáculo deportivo é iricontrolábel. Canea aos rivais, 

cámbia o ritmo da función escénica, acariña o balón, 

contrólao, reparte os papeis quedándose el sempre co de 
protagonista, encara á aréa, levanta o calcañar, move o ortello, 
enfoca a lareta e ... zasca! , gol. 

, , 

MARADONA, O IDOLO CAIDO POR NARICES 
A FIFA NON TOLERABA QUE PUXERA EN CUESTIÓN A SUA AUTORIDADE 

Pero o ídolo futbolístico non exerce só no 
campo de xogo. Ten que seguir coa sua 
representación no vestiário, diante dos 
meios de comunicación e na mesma rua. 
O espectáculo baséase na imaxe dos 
seus actores que deben de manter a sua 
própria personaxe máis alá dos 9Ó minu
tos que se expoñen ante o público. Unha 
proxección persoal e¡ue ten que coincidir 
coa que os siareiros teiman en albiscar 
neses instantes de xénio criador de bele
za. "O futbol suscita amor porque nel non 
hai verdade", afirmaria outro xogador, Mi
chel Platini. 

Máradona nón:segue o guión do "control, 
pasé atrás, diagonal, procura de espa
zos, pase á banda, centro ... despegue da 
defensa" e volta a comezar o ciclo. Mara
dona cria ocasións, situacións novas, 
muda o discorrer dos acontecimentos 
convertendo esa incertidume, eséncTa do 
espectáculo futbolístico, .en pai.xón, tanto 
dentro como .fara do campo. Cuestiona á 
mesma· FIFA, unha .organización ·senato
rial, -case vitalícia, na que unha xeronto
cracia xurdida. ao amparo do espectáculo 
deportivo, dicta normas sen cont¡:ir -cos 
protagonistas, revoca regras, impón san
cións, a leido siléncio, o acatamento mu
do e, sobretodo, viven, comen e beben a 
conta duns cargos non remunerados nos 
que moven máis millóns que moitos mi
nistros de países en vias de desenvolvi
mento. 

Eduardo Galeano afirma que Marador]a é 
tan 'incóntrolábel 'cancfo ' fala- cbmo· cando 

PuCHEIRO 

xoga. Pibe alzado aes altares dos arrabal
dos bonaerenses aes 16 anos, ensalzado 
como herói nacional cando dobregou a In
glaterra facéndolle pagar a afrenta das 
Malvinas, voltábase perigoso cando co
mezou a descalificará Asociación de Fut
bol Arxentina (AFA) e 
ao seu presidente Ju-

dispostos a sepultalo ben fondo con tal 
de trasmitir o espéctaculo do rei caído. 
Ou era o Maradona que cada un cons
truiu , ou non podía ser Maradona. 

Pero Diego pasaba sen interrupción de 
Dieguito a Maradona 

.1 i o Grandona, cando - · - - - - - - .-- - -

e de Maradona a Ma
racoca. El mesmo re-

lle deu por falar de Fi-
d e I Castro, cando 
ameazo.u con mar
charse a viver a Cuba. 

Antes, en Nápoles, xa 
~-o baixaran do altar no 
·que o -situaran acom
pañando a San Xena- · 
ro, despois de elimi
nar á selección italia
na no seu próprio 
campionatq do mun
do. Un ídolo só é vali
c;io cando está.na .pea
na mudo e, todo o 
máis, se dedica a fa
cer presuntos. m,i la-

_.gres. aos de seu~ Can-

'Pode que 
Maradona acabe 
como Garrincha, 

.pateando nos seus 
últimos dias as 

botellas das cervexas 
nas favelas, ou que 
resucite -roáis unha 

vez'. 

.gal a ledamente a 
xustificación servín
dolles en bandexa a 
sua marte súbita co
mo futbolista, conver
tido no Dieguíto que 
gasta de xogar con 
cantas pozas atopa 
no camiño e non re
para en darlle pata
das ás latas cheas de 
bulleiro, que, a pino
tes, emborrallan a 

-sua figura. 

Non era a cocaina a 
que. facia xogar a Ma
r ad o na, non podia 

, do o ídolo baixa á realidade perde a sua 
condición., e é mellar un astro. cáído que 
alumeando ao inimigo. 

-.- manter ese nível por 
tanto tempG. Non foi tampo.uco a efedrina 
a que o. fixo sacar a sua l.uva para exer
cer como garda de tránsito dun balón 
que os nixerianos empuxaban coas suas 
zancas negras a máis de cen por hora. 
Pero Diego Armando, que tiña que xogar 
ás doce do meiodia a máis de . 40 graus 
por mor da ditadura da televisión, decidiu 
alentar mellar. A AFA e a FIFA, atoparon, 
por narices, unha boa disculpa para li-

AS TRES RESURRECCIÓ S 

Tres veces resucitou Maradona saindo 
da sua foxa coberta con po branca e imá
xes de . IOLJSa proxect,a,das sobre a sua 
pmsoa por L.ins 'meios· de comunicación 

brarse dese diaño que tiña o poder de 
proxectar publicamente a grandeza dun 
espectáculo e o bandullo dos que viven á 
sua conta. Foi a penúltima trastada dun 
Dieguito que se refuxiou a xogar coas 
nenas como se fose un rapaz máis. 

Pode que Maradona acabe como Garrin
cha, pateando nos seus últirnos dias as 
botellas das cervexas nas favelas , ou que 
resucite máis unha vez. Pouco importa. 
Fabricarán un recámbio ainda que sexa 
sen a matéria da arte. Seguirán pedíndo
lle aos homes e mulleres que sometan 
aes seus corpos ao máximo esfo(zo, trei
nando horas e máis horas-, coidándoos 
como capóns para que fascinen na · sua 
apresentación pública, enchéndoos de 
medicamentos legaís, de ideas alienantes 
que eliminan a sua persoa, converténdoo 
en xogador da su.a própria existéncia ... 
até que o carpo aguante en cena. . . : ,, '· ~ 

Cando se produce o mútís· ·ni'r'1guén se 
acorda desas persoas ' at~ que cfíega a 
necrolóxica. Ocaña foi o último aldabona
zo de milleiros de · deportistas cun físico 
.destrozado por culpa do deporte-compe
tición-espectáculo. Os contmli?s de do
ping t.entan que os protagonistas non ma
rran en plena cenificación. Isa v.ai contra 
o espectáculo. Non é rendábel. A famosa 
lista de produtos proibidos , que varían 
dunha especialidade a outra, marca os lí
mites do tolerábel polo corpo ,humano no 
próprio momento do esforzo. E o veo que 
cobre a imaxe impúdica da explotación 
dos novos escravG's 'Ci.réehses. + 



EMPRESAS EN CRISE 

Os traballadores de Álvarez pecháronse nas sedes do PP e do PSOE 

O despacho de Fraga convertido en merendeiro campestre 
•PAULA CASTRO 

Ante a mirada atónita dos 
vixilantes xurados e do 
recepcionista, á 1 da tarde 
do pasado Luns 4 de Xullo 
comezaron a desfilar en 
pequenos grupos de dous 
ou tres traballadores de 
Álvarez cara o interior do 
centro de reunión do PP. 
Pouco a pouco ocuparon 
todo o local agás as 
oficinas da Secretaria 
Xeral que tiña as suas 
portas pechadas. No 
seranciño do Mércores, 
tras un acorde con 
Couceiro, abandoaron o 
PP. 
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Os encerrados 
pude ron 
contemplar o 
monográfico 
de fotografia 
dedicado a 
cada un dos 
actos nos que 
Fraga ten 
participado. 

to de José 

branza da sua presenza ali no 
que os califican de "Ladróns". 

Estaria mellar co meu 
home, na sede do PSOE 

Apesar da aparente tranquilida
de e do ambiente de compañe
rismo , o cansazo provocado 
polo longo período de estáncia 
en Santiago acampados diante 
do edifício administrativo da 
Xunta, están a esgotar aos ho
mes e mulleres mobilizados . 
Queren respostas e solucións 
concretas aos seus problemas, 
pero botan de menos á casa e 
aos tillos. "Eu estaría moito me
llor agora coas miñas tillas e o 
meu home, que nestes momen
tos está ocupando a sede do 
PSOE , pero ternos que estar 
aquí para poder seguir traba
llando, e poder pagar os reci
bos, o piso ... ", lamentábase un
ha das ocupantes . Na oficina da presidéncia, Ma

nuel Fraga foi substituído por un 
grupo de mulleres que sen o 
máis mínimo reparo acomoda
ron os seus enseres dándolle a 
un despacho, outrora sóbrio , o 
aspecto de merenda campestre. 
No escritório as bolsas da com
pra e a comida de subsisténcia 
consistente en froita , pasteliños 
e auga mineral substituían ta
mén aos papeis e documentos 
políticos dirixidos ao habitual ti
tular do despacho. Para pasar o 
tempo este inesperado grupo 
entretíñase mirando a televisión 
de uso persoal do presidente da 
Xunta. 

portantes 
políticos 
estranxei
ros e entre
gas de pré
mios en 

'Só dez minutos despois da ~cupación, 
: o Partido Popular solicitou o desaloxo'. 

María Az
nar na pa
rede baixo 
da. que se 
podian ler 

Tan só dez minutos despois de 
que se ·producise a ocupación , 
os responsábeis do Partido Po
pular solicitaron do Governo Ci
vil da Coruña a orde de desalo
xo do local , que se comunicou 
aos traballadores de Álvarez o 
mesmo Luns pola tarde. Os 
ocupantes manifestaron a sua 
intención de oporse, mesmo pe
la forza, ao desaloxo, ainda que 
finalmente, tras unha reunión 
celebrada o Mércores entre o 
Comité e o conselleiro de ln
dústria, na que este deu a co
ñecer os nemes de Fernández
Tápias -e Xosé Capeáns como 
futuros compradores , abriu a 
posibilidade dun Plano de Viabi
lidade. A notícia e o feíto de es
tar ocupando un lugar moi pe-

pasadas voltas ciclistas acom
pañado por atractivas azafatas. 
Para axeitar un pouco esta sala 

de gravación aos seys g.ostos, 
os traballadores de Alvarez ali 
acomodados engadiron unha fo-

as · pala
bras "Se busca". E nun ·cristal, 
pintado con letras .vermellas, 
deixaranlles un rótulo en lem-

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

O PSOE non pediu o désaloxo 

Outro tanto facian os ocupantes 
da sala de gravación . A tele re
sultou ser, tamén para eles, o 
mellar meio de pasar as horas, 
aborridos xa de tanto mirar o 
monográfico de fotografía adica
do a cada un dos actos nos que 
Manuel Fraga ten participado. 
Entre os máis relevantes quei
madas, inauguracións , recep-

A situación que se vivía na se
de nacional do PSOE distaba 
moito da tensión que habia na 
do PP. En canto foi coñecida a 

' ocupación, os responsábeis do 
PSOE puxéronse en contacto 
con eles para comunicarlles 
que "non darían orde de desa
loxo, e simplesmente enviarían 
unha furgoneta da policía por 
se había algun problema", ase-

gura Manuel da Veiga, membro 
do Comité de Empresa. 

Ao igual que na sede do PP , 
ocupaban todo o local, entre
téndose vendo a tele. Dispu
ñan dun teléfono, poste ao seu 
servizo polos próprios respon
sábeis do local para poderen 
efectuar as chamadas necesá
rias , e movíanse as suas an-

chas arriba e abaixo. Da cúpu
la do partido o único que se 
Hes pediu foi que tivesen coida
do cos arquivos, cousa que fi
xeron. Da Veiga matizou que 
apesar da atitude colaboradora 
do PSOE, non se pode esque
cer que "nós o que queremos 
son respostas, e hai que ter en 
conta que o INI: é maioriário en 
Álvárez e Sodiga".+ 

.. que no recomendo u o desaloxo 
do PP. 

A temida inteNención policial da
quela non chegoü a se producir 
na sede do PP.+ 

OS TRABALLADORES RESPONDEN, E OS SINDICATOS? 

Hoxe1 pasados vários meses da Folga Xe
ral contra as medidas anti-obreiras do Go
verno do PSOE, e metidos en plena nego
ciación colectiva, todo nos ven dar a razón 
aos que diciamos que se o movimento 
obreiro non continuaba con medidas de 
presión globais, como unha nova taiga xeral 
de vários dias, que fixesen a Felipe baixar 
da burra, seria moi dificultoso, convénio a 
convénio, deter a flexibilización laboral e 
manter o poder adquisitivo dos salários. 
Cando os sindicatos estatis optaron pola 
"batalla na base" e a negociación co Parla
mento, a moitos quedounos un mal sabor 
de boca, sentímonos traicionados ... vimos 
con claridade que este paso atrás botáballe 
un cabo a un Governo pro-patronal, insen
síbel cos problemas sociais e ao servizo 
das trans-nacionais. 

Era necesária a unidade sindical e que os 
sindicatos estatais fixesen frente ás medi
das anti-obreir.as, mália a sua nefasta histó
ria de pactos anteriores,· porque era imposí
bel enfrentar este problema .só desde Gali
za. Pera, unha vez máis, baixaron a testa e 
aceitaron os ditados do capital... Se cadra, 
porque UGT está mediatizada polo tema da · 
PSV, e CCOO non quer desenvolgarse da 
UGT, ou porque .. . ás duas vailles esa políti
ca, se tomamos só en consideración como 
se asinaron os convénios da Banca e Cons
trución do Estado. O certo é que a Folga do 
27-X quedou nun lavado de tace . E non 
poucos traballadores, xustamente desgas
tados, nos colocan a todos no mesmo lu
gar, porque desde a CIG faltounos firmeza 

de resposta e denúncia, ternos que recoñe
celo, mália apostar desde todos os níveis 
de dirección por continuar coa ofensiva 
contra as medidas do Governo. 

Agora, convénio a convénio, resulta difícil 
introducir artigas que manteñan as conquis
tas existentes, pero non é imposíbel, tal co
mo xa aconteceu no convénio de ámbito 
galega de empresas de dobraxe. Tampou
co é doado abrigar á 

nuar lavando a face ou facendo estorzos que 
lago carecen da continuidade necesária para 
dar resultados. De nada v.ale unha Folga xe
ral en Xaneiro contra as medidas antiobrei
ras do Governo central e unha manifestación 
en Xuño, se cada mobilización non forma 
parte dun plano, dunha campaña, que teña 
unha finalidade determinada, e que se plas
me en que o Governo ou a Xunta teñan que 
ceder, negociando ou non cos sindicatos. 

Hoxe, ás veces, dá a 
impresión de que os sin-patronal a que negócie 

aumentos salaríais, 
séntese forte coma nun
ca, e para conseguir do
bregala son necesários 
moitos dias de folga, 
como no convén,io do 
metal de Pontevedra, 
onda xa. van catre xor
nadas. Pero contra a 
opinión dos que nunca 
ven apoio suficiente pa
ra continuar a· loita, os 
traballadores responde 
e os paros son totais . 
Hoxe, por mor dunha 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • dicatos cada vez que os 

'Os sindicatos, cada 
vez que~ os chama a 
Xunta,. van correndo, 

sen aclarar antes 
se é unha foto 
preeleitoral'. 

chama o Governo ou a 
Xunta , espec,ialmente 
esta última, a negociar 
ou falar xa van oorren
do, sen aclarar antes se 
esta é a verdadeira fina
lidade do encentro ou só 

. unha foto preeleitor_al. 

O sindicalismo naciona
lista ten desde liai moi
tos anos unha liña de 
actuación que prioriza a 

postura derrotista, son necesários ·moitos 
máis esforzos para conseguir menos e, 
asemade, os sectores máis débeis queda
rán machacados por moito tempo. De todo 
isto hai responsábeis tamén no campo sin
dical, e o movimento obreiro máis tarde ou 
máis cedo pasará factura. 

O movimento sindical necesita de máis clari
dade nos seus obxectivos, non pode conti-

criación-de emprego e- o 
marco galega de relacións. laborais; asi .como. 
.uns métodos nos ·que se emprega a máxima
presión na negociación, isto -diferéncianos 
até hoxe do sindicalismo estatal, máis dócil 
ao capital e menos comprometido coa reali
dade nacional de Galiza. A unidade sindical 
é importante, e hai que mantela, pero nunca 
a costa de perder os sinais de identidade, 
nen ainda que sexa parcial ou circunstancial
mente. Neste sentí~º- ter µr;i~q li~~ d~ ,ªPN~.-

ción própria é a eséncia do~ ~ind icalismo na
cionalista, que se debe plasmar en moitos 
campos de actuación , pero especialmente 
na loita pala industrialización e criación de 
emprego, porque este é o primeir1b problema 
económico-social que ten Galiza. E digo eco
nómico, porque non podemos esquecer nun
ca a defensa da nosa identidade cultural e 
lingüística, a nasa idiosincrásia como pavo. 

A maior responsabilidade sobre os proble
mas de Galiza tena a Xunta, e portante non 
debemos desviar a presión ou as revindica
cións sobre esta en nengun momento. A 
Xunta de Galiza ten poder económico e po
lítico, limitado,· é verdade, pero en todo ca
se debe colocarse á- frente -dos problemas 
do país e convertese nun verdadeiro Gover
no galega. Compre obrigaLa a .que asuma,o 
papel .que lle corresponde ou que deixe ·a 
lugaF a. unha alternativa política máis coe
rente. Resulta necesário que os sindicatos 
presentes en Galiza e as forzas políticas de 
oposición manteñamos reunións periódicas, 
que nos permitan ter un programa e estra
téxia · cemtms e realizar as mobilizacións 
necesárias, durante o tempo que sexa ne-

. cesário, a fin de. que a Xunta remate varían
. do .a sua pasividade actual e pregamento 

aos ditados de Madrid. lsto é urxente, non 
podemos permitir que Álvarez, o sector na
val ... e dúcias de empresas pechen, sen 
que haxa unha resposta solidárla, global e 
coerente. E para iso, repito, hai que mobili
zar e insistir no tempo.• 

, , -M AJ\ l EL MEl{A é Secretario Confedera! da CIG 
f • - ' • ... ,- ' ~ 1 !- .. ~~ • ~' 
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Todos estaremos unidos ante a consecución dun. estado próprio 

Máis de cen palestinos viven o exilio en Galiza 
• CARME VIDAL 

Calculan ser máis de cen 
en toda Galiza. 
Chegaron na sua maior 
parte mercede ás 
avantaxes que lles daba 
a sua condición de 
estudantes. Os máis 
contan volver algun dia a 
unha Palestina 
convertida xa nun Estado 
soberano e democrático. 
Con capital en 
Xerusalén. 

Mentres, seguen con expectación 
os acontecimentos que está a vi
ver o seu pavo. O entusiasmo 
que supuxo o regreso de Yasir 
Arafat a Gaza e Xericó despois 
de tantos anos de loita é visto, na 
distáncia, con esperanza. En 
Compostela as suas biografias 
dan canta dunha história marcada 
polo sofrimento dunha das zonas 
máis acosadas do planeta. lssam 
leva dezasete anos vivendo na 
Galiza, a sua orixe libanesa débe
se a que o seu pai foi un dos moi
tos que fuxiron do território pales
tino no ano 1948. Para el o proce
so de paz é "o mellar que podia 
pasar, o resto é todo cuestión de 
tempo, se isto funciona poderia 
dar lugar a outras negociacións". 
lssam lembra a sua última viaxe a 
Palestina hai dous anos na que 
visitou os asolados campamentos 
de refuxiados de Shabra e Shati
la. Quixo lembrar a masacre que 
acabou no ano 1982 coa vida de 
5.000 palestinos e que foi, segun
do Safa "un dos pontos negros 
gravados na memória colectiva 
dos palestinos na loita pola sua 
identidade". 

lssam recoñece a sua história e 
fala sen pudor do "cinismo occi
dental" que mesmo se evidencia 
na programación de televisión 
porque, segundo foi confirmado 
ao longo dos anos "cada vez que 
habia unha matanza de palesti
nos, ao dia seguinte emitiase un
ha película sobre o holocausto 
xudeo". Ziad tala ademais de to
dos os asasinatos que se calaron. 
Os máis de vinte palestinos que 
morreron nos dous meses que 
pasou en Xerusalén dábanlle a 
medida da situación pala que pa
saba diariamente o seu pavo. Por 
iso, para Ziad agora ven unha 
época de "tranquilidade e de con
fianza no futuro . Antes calquera 
dia podia ser tráxico para o pavo 
palestino". 

Tamén Magid, que leva sete anos 
residindo en Compostela, confia 
na nova et?-Pª que se abre para 
Palestina. E, segundo el, "é a via 
para a paz, os palestinos sofri
mos moito e os conflictos agora 
non benefician ao naso futuro" 
por iso deslexitima a desmesura
da imaxe que se da da oposición 
ao novo governo de Arafat ao 
tempo que afirma con contundén
cia que "todos os grupos perse
g uen o mesmo fin: conquerir o 
Estado Palestino". 

Mesmo asi, nengun deles pode 
deixar de sentir a incertidume do 
que está lonxe e non acerta perci
bir con claridade o alcance dos 
acontecimento~ ., t-Jií1guén. ,tala 9E? . 

... - • _, \.' • l ; 1. l:.. . ·- .. 

novos conflictos pero, nas suas 
palabras, adivíñase a intriga ante 
uns anos que poden supor o con- .. 
seguir un horizonte que até ben 
pouco parecia inalcanzábel. "Son 
pasos decisivos para a instaura
ción do noso Estado soberano e 
deles depende o que veña des
pois" di Magid e engade que por 
isa "nengun palestino vai poñer 
en perigo o proceso de paz xa 
que ternos moito que gañar". 

'Arafat é para lssam 
"un mistério 
imprescindíbel, sen 
dúbida a personaxe 
máis carismática da 
nasa história". 

Xerusalén é a capital 

Ahmad é xordano e o seu discur
so camiña por esixir "que se de
volva todo o que pertence ao pa
vo palestino". Para Ahmad "Xeru
salén é a capital palestina tanto 
como Tel Avivé a de Israel" e asi 
non renuncia á cidade que é "non 
só un símbolo para o pavo de Pa
lestina senón para todos os pa
vos árabes". De Xerusalén é Ziad 
e di que, despois de Gaza e Xeri
có, a autonomia continuará con 
Cisxordania pero só despois de 
quince anos entrarase en nego
ciacións sobre a cidade que "é un 
ponto e aparte, no que os intere
ses son tan fortes que abrigan a 
que desapareza nestes momen
tos de calquera conversa". 

Son conscientes da lentitude do 
proceso do que se saben suxei
tos. "Non debe nada a ninguén o 
pavo palestino". O protagonismo 
da lntifada, o levantamento po
pular que rexeitou e combateu a 
ocupación israeli, e o liderato de 
Yasri Arafat son indiscutíbeis. 

Arafat é para lssam "un mistério 
imprescindíbel, sen dúbida a 
personaxe máis carismática da 
nasa história". Magid asegura 
que Arafat gañará as primeiras 
eleicións e non dubida da sua 
necesária preséncia ao fronte da 
Autoridade Nacional Palestina e 
Ahmad engade que "fai falta pa
ra governar e para reclamar os 
direitos do povo xa que é a sua 
representación internacional". 

'Cada vez que 
habia unha matanza 
de palestinos, ao dia 
seguinte emitíase 
unha película sobre 
o holocausto xudeo'. 

Ainda que Ocidente. r.esalta as disensións. no seo da QLP, Ar.afat foi r.ecebido cQmo un Deus polo seu povo. 
fitL·!:.)1, · 1·-..'~···''~(t~·'-'~/;. .._ ·J •• • • • • -.f.:... J.,; '1· .. ,. 
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Por iso é perigoso e por iso, se
gundo lssam, un xornal xudeu 
publicou a .semana pasada as 
maneiras posíbeis de liquidar ao 
líder palestino. "Os grupos radi
cais xudeos están en contra do 
proceso de paz e maniféstano de 
xeito belixerante" di Magid ao 
tempo que se estarza en reiterar , 
outravolta, a unidade dos palesti
nos camiño do seu Estado inde
pendente. 

Trinta anos despois da creación 
da Organización para a Libera
ción de Palestina a autonomía de 
Gaza e Xericó séguese a consi
derar un primeiro paso nun longo 
camiño do que ainda queda moito 
que recorrer. Ahmad lembra que 
a maltreita economía palestina vai 
requerir "moita axuda internacio
nal" e Magid non tala só de soli
dariedade senón de que "a Euro
pa interésalle a estabilidade da
q u ela zona do planeta ". Eles , 
desde Compostela, confian no fu
turo de Palestina. E por iso, reno
van as suas esperanzas decindo 
que "isto é só o comezo". + 

, '·., .. ·.\ .. '1 , •1.~ • .. '1¡_ '\.' ~ \.·~-t. t \,1 ~ \ ~ ':'. :r l: 
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Safa leva dezasete 
anos lonxe de 
Palestina. Cando viu 
a Arafat en Gaza 
tivo a sensación de 
que estaba de novo 
ali, paseanod por un 
território libre. Safa 
é médico, natural de 
Cisxordania e 
comprometido coa 
loita do seu povo 
que retratou no libro 
Palestina, terra de 
luz e sombra, a 
história do 
sofrimento 
ocasionado pola 
ocupación e o 
sometimento de 
forzas imperialistas. 
Agora confía en que 
comece unha nova 
época de liberación 
para Palestina. 

Mohamed Safa 
'Non renunciamos a nada, 

ANXO IGLESIAS 

o noso lema foi sempre: toma e reivindica' 
•C. VIDAL 

Como se vive desde fóra de Pa
lestina o regreso de Arafat des
p o is de case trinta anos de 
desterro? 

Cunha enorme emoción , para 
nós supón o soño de cada pales
tino de poder volver a sua terra e 
converter en realidade o anceio 
de todo un pavo. Arafat é o sím
bolo da resisténcia, da loita per
manente e o seu retorno convér
tese asi en dobremente significa
tivo. É interesante ver como el 
ainda segue levando o seu traxe 
militar, este dato da a medida da 
situación. El non é ainda un home 
de estado senón un representan
te da loita pola liberación do povo 
palestino. De todos xeitos trátase 
dun paso importante ao que de
ben seguir outros máis firmes que 
nos leven a poder entrar e sair do 
noso territorio e rematar dunha 
vez por todas cos campos de re
fuxiados de palestinos. 

A autonomía de Gaza e Xericó, 
está tutelada? que competén
cias terá a Autorídade Nacional 
Palestina? 

Trátase indudabelmente dunha 
autonomia tutelada e iso non bas
ta. Despois de tantos anos de loita 
non nos irnos conformar cunha au
tonomía limitada, a nasa meta é o 
Estado independiente con capital 
en Xerusalén. Podemos facer con
cesiones e negociar pero nunca 
renunciaremos ao que foi até ago
ra o motivo que nos levou a defen
der a causa palestina. Tardamos 
corenta anos en conseguir a fran
xa de Gaza e Xericó, esperaremos 
tamén até chegar a Xerusalén. A 
Autoridade Nacional Palestina 
quédalle un importante traballo por 
facer. Hai que liberar aos presos, 
lograr que os soldados se alonxen 
das suas casas e conseguir non 
só a independéncia senón tamén 
a liberdade democrática. 

Arafat fixo un continuo chama
mento ao conxunto dos palesti
nos, está o seu povo unido an
te os resultados das negocia
cións? 

Pódese comprender que, ante 
feitos históricos deste tamaño 
existan algunhas diverxéncias en 
canto aos métodos a utilizar pero 
as meta~ son para todos nós co
m un s. E preciso salientar que 
nunca se renunciou a nada, non 
aplicamos o toma e renuncia se
nón que o naso lema foi sempre 
o toma e reivindica. Este é só o 
primeiro escalón cara o Estado 
Independiente e niso coincidimos 
todos os palestinos. Se consegui
mos isto, ainda que sexa pouco, 
é porque estivemos unidos. De
bemos ante todo evitar que haxa 
confrontación no seo do movi
mento pala liberación de Palesti
na porque ainda queda moito que 
facer en unidade. A loita ensinou
nos que a marte dun palestino é 
unha consecuéncia da ocupa
ción, ninguén dos nasos poderá 
participar dun feíto así. Todos os 
grupos teñen espazo dentro do 
noso povo sempre que teñan isto 
claro, nunca se poderá lexitimar 
unha marte máis dun palestino. 

Que papel ten a partir de agora 
a lntifada? 

A lntifada é a protagonista única 
das negociacións de paz e da no
sa história, a OLP só foi a encar
gada de poñer en práctica as rei
vindicacións do naso pavo. A lnti-

'Debemos ante todo 
evitar que haxa 
confrontación no 
seo do Movimento 
pala liberación de 
Palestina porque 
ainda queda moito 
que facer en 
unidade'. 

fada é un levantamento popular 
que se creou o 7 de decembro de 
1987 para acabar coa ocupación 
e hai que lembrar que Palestina 
ainda está ocupada. Os xoves 
que tiran pedras terán que cam
biar o seu papel na zona da auto
nom i a. Os mozos de Xericó le
vantaranse polas mañás sen me
do e co sentimento de saberse 
nunha zona libre pero non pode
mos dicirlles aos que viven nas 
zonas ocupadas que deixen de ti
rar pedras pola liberación de Pa
lestina. Eles queren ter o mesmo 
soño e espartar coa mesma ledi
cia. Mentras sigan nas zonas on
de hai soldados israelis que os 
ameazan coa sua presenza e as 
suas armas, eles continuarán loi
tando contra a ocupación. Se non 
fose por esa necesidade de vida, 
non haberia lntifada. 

A autonomía atópase con gran
des problemas económicos, 
confia Palestina na axuda inter
nacional? 

Hai promesas de axudas, pero 
até agora, como en todo o que 
concerne a Palestina, hai un 
grande retraso. Estamos nunha 
situación onde está todo por fa
cer. Ternos que construir viven
das, infraestruturas, non hai em
prego, hai escasas prestacións 
sociais ... as forzas de ocupación 
arrasaron todo. Palestina está por 
facer, fixemos unha revolución da 
nada e agora ternos que construir 
un Estado da nada. Necesitamos 
o respaldo internacional e confio 
en que chegue para combater as 
caréncias do naso povo. 

Como ve o futuro que lle espe
ra a Palestina? 

Con moita esperanza. Sabemos 
que estamos nun camiño correcto 
que nos pode levar a conseguir o 
noso fin. Emocióname pensar na 
sensación dos palestinos que vi
ven en Xericó e se sinten por pri
meira vez libres. Ternos que facer 
posíbel que iso aconteza en toda 
Palestina. Aguantamos moito e 
somos capaces de aguantar moi
to máis ·até· conseguir o Estado 
palestino independiente.• 

COMUNICACIONS COA MESETA 

Só fala da variante do Guadarrama 
e de aumentar a frecuéncia na costa atlántica 

Renfe non resposta á 
petición da alta velocidade 
para o Noroeste 
•H.V. 

Un frente de seis 
autonomias, entre as que 
está incluida Galiza, ven 
de solicitar diante do 
Estado o 
desenvolvimento 
ferroviário do Noroeste do 
Estado á altura do resto 
da península. Galiza, 
Rioja, Castilla-León, 
Cantábria, País Basca e 
Astúrias pediron seis 
actuacións concretas en 
matéria de alta velocidade 
das que Galiza sairia 
beneficiada cun eixo 
atlántico con Portugal e 
co enlace de Monforte 
con León, conectando 
posteriormente con 
Madrid e Cataluña. Rente 
respostou calando pero 
anunciou unha maior 
frecuéncia nos servizos 
ferroviários da costa 
atlántica. 

Unha reunión celebrada na To
xa o pasado Martes día 5 con
gregou a representantes de seis 
Comunidades Autónomas, nove 
deputacións provinciais, 19 con
cellos e a várias organizacións 
sindicais e patronais para de
mandar unha actuación urxente 
en matéria ferroviária, que en 
primeiro lugar contempla a exe
cución imediata da chamada va
riante do Guadarrama. 

A modernización das liñas terri-

toriais de ámeto autonómico pa
ra a sua homologación ao resto 
do Estado foi outra das peti
cións do cúmio de transporte fe
rroviário das seis autonomías. 
"O que precisamos é investi
mentos na rede interna e mello
rar as lamentábeis velocidades 
meias", explicou Pilar Alonso, 
delegada da ·c1G ·ña ·reunión, · 

que rematou coa redacción dun 
documento base que expón as 
reclamacións do Noroeste pe
ninsular. 

As seis propostas 

A petición do cúmio engade un
ha série de propostas á rede fe
rroviária básica da alta veloci
dade no Estado. Na actualidade 
os planos do AVE incluen unha 
liña de Valéncia a Barcelona e 
á fronteira catalana-francesa, 
outra de Sevilla a Madrid, unha 
conexión entre Zaragoza e Bar
celona, outra entre Paléncia e 
León e a unión de Madrid co 
País Basca e a Franza através 
de dous ramais, un que pasaría 
por Paléncia e outro por Zara
goza. A proposta das seis auto
nomias ven a incluir un enlace 
de Santander a Paléncia, as 
duas propostas galegas, outro 
enlace de Oviedo a Lean, a 
unión de Salamanca coa liña 
Paléncia-Madrid e unha cone
xión de Paléncia con Zaragoza 
para que haxa alta velocidade 
de Monforte a Barcelona. 

A presidenta da Rente, Mercé 
Sala, nunha visita cursada á 
Galiza o Mércores 6, declarou 
que a compañia que dirixe vai 
reforzar o servizo de cercanias 
na costa atlántica meiante o es
tabelecimento unha maior fre
cuéncia neste traxecto, en con
creto sairá en cada dirección, 
da Coruña e de Vigo, un com
boio cada meia hora. A cada 
hora en ponto sairá un tren se
midirecto e ás meia un expreso 
de menor velocidade. Mercé 
Sala, que se reuniu con Fraga e 
con Guiña, non avanzou plano 
nengun referido ás comunica-

cións na Galiza 
interior, cuxa re
dución teñen de
nunciado repeti
damente os sindi
catos, nen expli
co u se as peti
ción das seis au
ton o m ias serán 
ou non atendidas. 

O que si fixo a 
presidenta de 
Rente foi recoller 
o apoio do cúmio 
das seis autono
m i as á constru
ción da variante 
do Guadarrama, 
que implicará o 
desdobramento 
da liña e o esta
belecimento da 
alta velocidade. 
Neste sentido, 
Manuel Fraga pe
d i u, na reunión 
que mantivo con 

xuRxo LOBATO Mercé Sala, que 
se acometera de 

xeito urxente a construción da 
variante. Sobre esta cuestión xa 
declarara o ministro de Trans
portes e Obras Públicas, Josep 
Borrell, que as obras tardarán 
en estar rematadas, habida 
canta a complexidade das mes
mas e da necesidade de facer, 
anteriormente, completos estu
dós sobre ó 1tra'iado .• 
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XUSTIZA E SOCIEDADE 

Oréncio Pérez, xuíz 
'As leis abondan pero a Administración non ten vontade d~ ni 

• XAN CARBALLA 

"Non influiu nas miñas 
posicións sobre a língua a 
estáncia en Cataluña, pero 
nos dous anos que ali botei 
procurei aprender a sua 
língua, senón para falala si 
para entendela falada e por 
escrito e asi puden dictar 
senténcias en catalán". 
Oréncio Pérez, maxistrado
xuiz do Xulgado de 
Instrucción número 5 de 
Vigo, leva anos predicando 
co exemplo de 
galeguización da Xustiza. 
Con outros xuices e fiscais 
apresentou recenternente 
unha campaña de 
galeguización dos 
xulgados, promovida pala 
AFNL (Asociación de 
Funcionários pala 
Normalización Lingüística). 

Desde aquela frase de Castelao 
no Sempre en Galiza: «refugá
chedes o galego ante os Tribu
naes de xustícia», modificouse 
radicalmente esta situación ou 
ainda estamos nun momento 
de reinstauración? 

Ainda estamos restaurando. Dan
se pasiños pero moi pouco a pou
co. Haberia que facer fincapé nos 
próprios tribunaes. Se nós usáse
mos o galega non haberia proble
ma. Aqui ven unha persoa a de
clarar e se lle comezas a falar en 
galega polo xeral declara tamén 
en galega, pero se lle talan caste
lán eles tamén seguen nese idio
ma que lle talan. 

Ou sexa que a imposición ven 
de arriba? 

A imposición do castelán veu de 
arriba e a reinstauración ou nor
malización do galega tamén ten 
que vir de arriba. Pero non se tra
ta de nengunha imposición, eu fa
lo en galega e non esixo que me 
respondan en galega tamén. 

Lexis!ación e normas sobre todas 
estas cuestións hainas dabondo, 
pero o que falta é vontade política 
de aplicalas. Ternos as mesmas 
medidas que en Cataluña, pero 
alí utilízanse pero aqui pásase 
delas. Por exemplo, a toponímia 
ten que estar en galega, é a sua 
única forma legal, pero os alcal
des de certas vilas e cidades non 
o admiten e seguen usando topó
nimos castelanizados. 

O seu posto é un bon observa
tório sociolóxico. Cal é a atitu
de dos cidadáns cando o xuiz 
lles tala en galego e os escritos 
tamén están na nosa língua? 

Coido que débeno ter admitido 
como normal porque nunca nin 
guén me dixo nada ao respeito. 
Tamén da Audiéncia Provincial 
veñen moitas senténcias en ga
lega. E non é só o Xulgado onde 
eu estou, tamén os número 8 e 
1 O de Primeira lnstáncia, que ta
mén tan as causas en galega. 
Entre os cidadáns hai consenso e 
enténdese oon normalidade. Que
dan ainda prexuizos pero irán su-

perándose pouco a pouco. Hai 
empresas que adoptaron o gale
ga nas suas relacións comerciais 
ou na publicidade e ese traballo 
irá calando na xente. Se o caste-

lán non se puido impar en 500 
anos o galega non se vai normali
zar en pouco máis dunha década. 
Chegará a ser, ainda que os que 
vivimos hoxe non o vexamos. 

ANXO IGLESIAS 

Nun artigo de prensa despois 
da manifestación a prol da nor
malización do pasado 15 de 
Maio, vostede facia un xuizo 
moi duro sobre a política lin-

·
10 Jlribuhal Superior debia ser 
a derradeira instáncia xudicial' 
O Parlamento galego aprobou 
por unanimidade a compila
ción do Direito Civil galego. 
Que valor ten esta aprobación? 

O acordo implica que o que era 
costume xa pasou a ser Lei. De
nantes considerábase que tan 
lexítimo era o consuetudinário 
como o plasmado en lei, pero o 
feito de que agora estexa escrito 
dalle un valor redobrado. Direi
tos de paso, muiños de herdei
ros, a sociedade familiar gale
ga ... todo iso está aí e a xente 
sabe que existe. Pero cando se 
ia a un avogado e o costume 
non estaba no Código Civil en-

traba a dúbida. Por iso é impor
tante esta compilación porque é 
o direito próprio do país. Se so
mos un país distinto non é só 
pola língua. 

O código civil faise en Madrid 
con critérios de homoxeneiza
ción , e pode servir como exem
plo dos erras que iso implica o 
problema da auga: en Canárias 
é un ben escaso e de primeira 
necesidade, non poden daquela 
as leis que regulan o seu uso ser 
do mesmo xeito que na Galiza 
ondeé máis abundante. 

A criación do Tribunal Supe-

rior de Xustiza de Galiza non 
implicou que esta fose a de
rradeira instáncia xudicial, o 
que desautoriza en parte o seu 
valor. Débese modificar esta 
situación? 

É o derradeiro tribunal cando se 
invoca o direito civil galega, pero 
non neutras matérias. Actua ne
sa matéria como Xulgado de 1 ª 
lnstáncia, por exemplo para xul
gar a altos cargos, conselleiros ... 
Penso que as causas xulgadas 
en Galiza deberan rematar no 
Tribunal Superior, pero a Lei Or
gánica do Poder Xudicial non o 
ve asi.+ 

güística que se estaba a seguir. 

As causas non están como pode: 
rian estar, ainda que se ten avan
zado. Se na Administración hou
bese de verdade unha vontade 
normalizadora, que non existe , 
as cousas irian mellar. Parece 
que as leis de normalización lin
güística son unha coartada para 
a administración dicer «somos 
como os cataláns ». Daquela eu 
apontaba o caso dos coléxios pri
vados que tan caso omiso da le
xislación sobre o galega no ensi
no. Hai inspectores que tiñan que 
ter canta diso e pasan por com
pleto de facelo. Falta vontade po
lítica de avanzar e iso non é im
par nada. Non pode deixarse ao 
arbítrio de cada pai as matérias 
que van estudar os rapaces nen 
en que língua debe facerse , iso 
nengun país o fai. En todo caso, 
nun país con duas línguas ofi
ciais haberá que esixir que finali
cen os estudos cun nível de com
peténcia semellante en ambas as 
duas. 

Precísase que a xente vexa que 
o galega se tala, non que só se 
utiliza como pantalla pública. 
Lembro unha vez que estaban os 
membros da Mesa do Parlamen
to falando non sei que causa pa
ra o público, e de súpeto un víra
se e di «Si , se nos ha apagado la 
luz». Esas hipocresias a xente 
non as soporta. De pouco vale 
que os mestres lle digan aos ne
nos que hai que falar galega co
mo língua que é do país se os 
profesores entre si falan caste-
1 án . Non se poden dar eses 
exemplos, hai que ter coeréncia. 
Se eu falo galega no xulgado e 
cos funcionários , non podo che
gar á casa e coa miña muller ta
lar en castelán. 

A percepción da Xustiza 

Vostede foi secretário de xulga~ 
do denantes que xuiz. Como 
era tratado o galego antes da 
Autonomia? 

Hoxe apresentas un escrito en 
galega e admítese, antes nen tal 
habia porque non tiña considera
ción de língua oficial. No trato coa 
xente as causas variaban segun
do os casos . Eu exercin nun bai
rro semirural (Lavadores) , maiori 
tariamente galego-falante , e sem
pre falei galega. Habia testerTlu -
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ñas que só entendian o galega e 
moitos xuices saben que non ha
bia xeito de evitar que o galega ti
vese presenza. Entre outras ra
zóns tamén pala língua a xente 
sempre viu a Xustiza como algo 
alleo, non como o que debe ser, 
un servizo nacido do povo ao que 
ten que servir. 

A percepción social da Xustiza 
modificouse nestes anos? 

Moi devagar. Os inocentes son 
sempre os que veñen asustados, 
os que andan moito nisto e teñen 
algo que temer, andan tranqui
los. O outro dia chegou un home 
amedoñado porque tiña que vir 
declarar. Venciera un coche e non 
fixeran a transmisión; o coche ti
vera un accidente e el viña asus
tado ainda sendo por completo 
inocente. O feito de chamalo ao 
Xulgado resultáballe tremendo. 

Democrácia na xudicatura 

A transición na Xustiza levou o 
seu próprio ritmo, ao igual que 
en Interior, en certo senso a ex
pensas da renovación de ida
de. Coida que está rematada? 

Con respeito ao franquismo coido 
que si, hai moita xente nova e 
ademais hai un feito determinan
te: a aportación da muller á xudi
catura, que é recente pero ocu
pan xa o 35 ou 40% das prazas 
de xuices , fiscais, secretários . 
Antes era esencial e excluinte pa
ra ser xuiz a condición de varón. 
Mesmo durante a 11 ª República 
houbo unha muller que quixo 
apresentarse ás oposicións e de
negáron llo. O corpo nestes anos 
democratizouse. 

'Para unha 
democrácia é 
esencial a liberdade 
de expresión. Sen 
ela non se sabería 
dos casos de 
corrupción que 
agora se coñecen'. 

Adoitouse o neoloxismo de xu
dicialización da vida pública. É 
positivo este traslado do deba
te político? 

Esta completamente xudicializa
da e iso é negativo. A política dé-

'De pouco vale que 
os mestres lle digan 
aos nenas que hai 
que falar galega se 
os profesores entre 
si talan castelán' 

bese facer no parlamento e nos 
concellos, pero trasladar a impo
téncia da oposición aos xulgados 
é nefasto porque ás veces téma
se como rutina. Case o 90% de
sas denúncias contra políticos 
son arquivadas. 

Tamén no caso de corrupcións 
manifestas? 

A corrupción investígase, pero 
non é corrupción todo o que se di. 

A importáncia da liberdade de 
información na transparéncia 
da sociedade, ponse en cues
tión cando se quer impor nor
mas sobre a liberdade de ex
presión, ou presionar desde 
as denúncias xudiciais a xor
nalistas? 

Para unha democrácia é esen
cial a liberdade de expresión. 
Sen ela non se terian descoberto 
os casos de corrupción que ago
ra están na mente de todos. Non 
é que antes non os houbese, e 
máis ainda, o que sucede é que 
antes non se podia dicer e pasa
ba a ser un rumor que ía de ore
lla en orella. Uns críano, outros 
non, pero a causa non pasaba 
de aí. 

Unha resposta á situación dos 
últimos meses foi a unión dos 
mJnistérios de Xustiza e Inte
rior, que valoración lle . merez? 

Penso que é un desacerto por
que son ministérios incompatí
beis. Ou se suprime Xustiza e se 
traslada a competéncia ao Con
se llo de Poder Xudicial, pero 
mantelos unidos coido que é un 
disparate.• 

Podo facelo en galego? 
Nas portas de moitos xulgados 
un manifesto explfcalle aos cida
dáns os seus diretios lingüístico 
ante a Xustiza. Hai anos a mes
ma AFNL editara ou1ros folle1os 
semellantes, e mesmo incluira 
os modelos elaborados no Xul
gado número 5, presidido por 
Oréncio Pérez. Eran modelos de 
senténcias, autos de prisión, de 
liberdade, de arquivo ou de inco
ación de dilixéncias prévias ... to
dos os que se empregan a cotio 
nun xulgado. Coa informatiza
ción imprescindíbel só era preci
so que a Dirección de Xustiza 
da Xunta fornecese discos de 
ordenador con ese material. O 
seu compromiso verbal de face
~q .ainda non se fixo realidade. 

Ds 1extos que agora se reparten 
·a.os usuários son respostas pon;. 
tuaís a algunhas perguntas sin-

"Xelas. 
~· ' 

. Rodo inscribir ,o roeu nom, 
máis o dos meus tillos eri · 

. lego no Re>dsto Civil? · ·· 

que figuren inscritos no momen
to de practicar a declaración do 
seu nacemento. 

A celebración do matrimonio 
civil pódese facer en galego? 

Só compre que asi llo indiques 
ao xuiz perante o que o vas ce
lebrar. 

É válido o contrato de arren
damento do prso se está re
dactado en galego? 

Si, evidentemente, terá plena 
validez. 

E outros convénios que poida , 
estabelecer? , 

serán admitidas perartte un , 
xulz ou un tribunal? 

Sen nengunha dúbrda. :E ·se tive.-' 
sen que ser remitidos a gutras 
instáncias xudioiais da Galiza, 
será a Admlntstración a qµe tra~ 
duza os documentos ao c~ste~ 
lán, de ofício, e non t( "': , . · 

Os galegas témolo moi mal 
no Dépor 
John Kenneth Galbraith é un economista moi en boga hoxe en día, 
que serve para avalar todo tipo de reflexións. O xornalista Xosé 
Mejuto f.ai uso del para aplicalo ao futbol: "os capitalistas son inca
paces de ver as causas a longo prazo, é dicer, buscan invariabel
mente a rendabilidade imédiata e esquecen colleitar para o futuro". 

Mejuto aplica esta teoría ao Deportivo da Coruña e asóciaa á sua 
promesa Juanito, un xogador da canteira que, con 24 anos, pede 
paso diante da equipa titular para poder facer de dianteiro na Pri
meira División. O xornalista califica de talentoso ao futbolista nunha 
entrevista que publica LA Voz DE GALicIA o Luns catro de Xuño. 

"Os xogadores galegas témolo francamente difícil no Deportivo ac
tual -asegura Juanito. Non podemos enganarnos a nós mesmos. 
Xa é unha miragre que un xogador desta comunidade chegue á 
Primeira División. Os clubes apenas dispoñen de instalacións e a 
afeizón pede resultados por riba de calquer consideración. Así son 
as causas e supoño que non hai volta de folla". 

A ETA e a Xustiza francesa 
Unha nova interpretación do Código Penal francés facilita a extradi
ción dos militantes da ETA -informaba o Luns 13 de Xuño o rotativo 
francés LE MONDE. O tribunal de apelacións de Paris modificou a 
xurisprudéncia, rexeitando recoñecer o carácter político dun delito 
do militante basca da ETA, Oroitz Salegui-García, acusado por Es-
paña de pertenza a unha «banda armada,,". · 

"O Governo español vai proceder .a demandar de París a extradi
ción dos altos responsábeis da organización separatista basca 
ETA, aC:tualmente detidos na Franza. Juan Alberto Belloch, minis
tro d€1 .Xustiza e do Interior, indicou que a decisión do tribunal de 
apelacións de Paris abriu «as posibilidades técnicas de máis am
plitude" para que sexan aceitadas as demandas formuladas polas 
autoridades de Madrid", informaba o diário parisino. 

Nese mesmo xornal , o mesmo día, Anne Chemin, nun artigo de 
opinión, reflexionaba en torno ao verdadeiro significado da ETA. 
"Asociación de malfeitores ou grupo de combate?", interrógase a 
articulista. Segundo esta opinión, a acusación que o Estado espa
ñol fai á ETA de ser unha banda armada corresponde á noción 
francesa de banda armada, e acolléndose aos artigas 95 e 96 do 
Código Penal francés, cando "os crimes contra a seguridade do 
Estado son de carácter político, a extradición debe ser, por tanto, 
denegada". 

A contradición resólvea, a xustiza francesa, recorrindo aos termos 
de grupo de combate, que non entra en conflito coa lexislación 
francesa. 

Sexo non, por favor, 
non estamos casados 
"Declarando que "º verdadeir~ amor agarda", máis de 100.000 
xóvenes americanos fixeron votos a pasada semana a prol dunha 
opción sexual no país: a castidade", informa o xornal THE WAS
HINGTON PosT no seu número do 26 de Xuño, abordando a onda 
de casticismo que está anegar cos Estados Unidos, coa inestimá
bel colaboración de xornais como The Washington Post. 

O xornalista Jonathan Freedland informa do nacimento un movi
mento liderado 
pala igrexa Bap
tista, e cuxa direc
ción está localiza
da no Sul dos Es
tad os Unidos , e 
que propugna a 
castidade e a vir
xinidade entre os 
xóvenes. "Hai 
agora planos para 
pór en marcha un
ha cruzada inter
nacional pro casti
dad e. A Alianza 
Baptista Mundial , 
con 38 millóns de 
seguidores en 
150 países, sina
lou que incremen
tará o seu ámbeto 
de actuación na 
Arxentina o vin
deiro ano", infor
mou o diário nor

ANTHONY RUSSO/THE GUARDIAN te-americano . • 
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MEIOS DE COMUNICACIÓN 

Ao 86°/o parécelle necesária a saída diária, segundo o inquérito 

Os leitores de A Nosa Terra 
reclaman máis e mellor información 

PERFIL DO LEITOR 
. . . . . .. .. .. 

ldade 

- Menos de 25 .. .... .. ... .... ... .... .. 25,4 
- De 25 a 35 ....... ....... .. .. .... ..... 46,0 
- De 35 a 50 .. ...... .... ............... 26,5 
- Máis de 50 ... .. .. ..... ... .. ..... ....... 2, 1 

Sexo 

- Muller ........ ........ ......... ......... . 13,0 
- Home .... ....................... .... .... 87,0 

Profisión 

- Traballador autónomo ....... .. .. 1,6 
- Obreiro industrial ..... ... ........... 7,5 
- Empregado de servizos .... ... 13,0 
- Pequeno empresário .... ...... .. . 2,0 
- Ensinante .... .... ... .... ... .. ..... .... 16,2 
- Funcionário non ensinante .. 12,0 
- Profisional liberal ........... .. ...... 5,4 
- Estudante ........ ... ............. ... . 21 ,6 
- Parado .... ..... ... .. ........ ..... ...... 15,7 
- Outros ...... .... .. .................. .. .... 4,8 

Nivel de estudos 

- Primários .... ................ ... .. ... ... 8,6 
- Médios .. ... ... ...... .. ....... .......... 38,0 
- Superiores ..... .... .. ..... ...... ..... 53,4 

Lugar de residéncia 

- Rural ...... ....... .... .... .. .. .... .... ... 16,3 
-Vila ... .... ..... .. .. .. .. .. ... .. ... ....... .. 16,7 
- Cidade ...... .. .... .. .. .. ........... .... 67,0 

Ademais de min len o periódico 

- Nengunha ... .... .... ........... .. ...... 3,8 
- Un ha persoa ...... ....... .. .... ..... 54,6 
- Duas ........ .. ......... .. ...... ......... 12,4 
- Tres .... .. .. ... ............ ... ... .......... 6,5 
- Catro .. ..... ... ...... .... ............... ... 1,6 
- Máis de catro .... .. .... .... .......... . 6,5 
- Non sabe ...... .. .. .. .. ..... ...... .... 14,6 

A LIÑA EDITORIAL 

Coa sua liña editorial estou 

- Sempre de acordo ..... ... ....... 15,6 
- Case sempre de acordo ..... . 65,4 
- Poucas veces de acordo ... .... 3,2 
- De acordo nalguns temas .. .. 15,8 

A sua liña editorial deberia 

- Informar de todo .......... .... .... 18,3 
- Informar de todo, pero desde un 

ponto de vista nacional ista .. 55,0 
- Ser máis nacionalista ...... ... .. . 3,8 
- Ser nacionalista, pero non tan 

radical ....... ........... .... .. .. .......... 5,4 
- Ser· nacionalista, pero non tan de 

esquerda .... .... ............ .. .. .... ... 4,3 
- Máis obxetivo e/ou pluralista .. 5,9 
- Outras respostas ... .... ............ 7,0 

Nas últimas eleicións votei a 

-PP ... ...... .. ... .......... ..... .. .. ... ...... 0,0 
- PSOE ..... ... ...... ....................... 1,6 
-BNG .. .......... .... ... ....... ....... .... 84,3 
-UG ... ...... .. .. ........... .. .... ... ........ 4,3 
-EU .. ..................... .. .... ... .. ........ 1,7 

- Non contesta ......................... 8, 1 

PERIODICIDADE 

Merco o periódico 

- Sempre .. .. ...... ...... ..... ........... 40,5 
- 9ase sempre .............. ......... 12,5 
- As veces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. 11 ,4 
- Son suscriptor ..... ........ ........ . 35,6 

Gostaria de que fose diário 

-Si ..... ......... ...... ... .... .... ...... .. .. 86,5 
- Non ........... ... .. ... ... .. ....... .. ... .. 13,5 

A saida duas veces á semana 

- Paréceme ben como etapa 
intermédia .. .... ...................... 80,5 

- Debe seguir senda semanal 19,5 

OCONTIDO 

Gostaria de que 
A Nosa Terra tivese 
(admítense respostas múltiples) 

- Sucesos ....... .. ..... ....... ............ 5,4 
- Máis artigas de opinión .. ... .. . 40,5 
- Máis artigas de deportes ... .. 14,0 
- Máis información local .. ... ... . 39,5 
- Páxinas de servicios ........ .... 16,2 
- Máis información cultural ....... 5,4 
- Máis información de ecoloxia 4,3 
- Máis información de Portugal 3,2 
- Outras respostas .... .... ......... 33,0 

o 
U) 

o 
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O exílio que A Nasa Terra tivo 
que sofrir no franquismo apré
ciase tamén entre os seus leito
res: somente o 2% teñen máis 
de 50 anos. En todo caso o per
fil de habituais do semanário 
coincide co de leitores da pren
sa en xeral, de xulgar polas res
postas a este inquérito. Con 
duas matizacións: é máis mas
culino do normal e cun nível de 
estudos tamén sµperior ao co
mún da prensa. E de notar que 
o número de residentes en cida
de parece excesivo, o que pode 
ser atribuibel á que vilas como 
Noia, Betanzos, Montarte ou Vi-

O estilo paréceme 

- Moi denso ........ ..... .... .. .. ... ... ... 7, 1 
- Pouco claro ... ... ..... ... .. ..... ....... 5,4 
- Pouco riguroso ... .. .. ....... ... ..... 9,7 
- Os artigas son moi longos ..... 5,4 
- Está ben en xeral ...... .. .... .... . 72,4 

Habitualmente leo 

- Case todo ... ....... ........ .... .. .... 62, 1 
- Só o que me interesa ..... .. ... 36,2 
- Só o merco porque está 

en gal ego ... .... .. .. .. .......... .. .... .. 1,6 

Creo que é sério 
e con credibilidáde 

-Si ......... : ...... .......... .. .. .. ....... . 71,9 
- Non .. ...... : .. .. .. .. ..... ........ .. ........ 1,0 
- Non sempre ........ ...... .. ......... 27, 1 

O que máis me presta é 
(admítense respostas múltiples) 

- O informe de entrada .... ....... 29, 7 

lagarcia posuen o título decida
des e así o consideran os seus 
residentes. 

No tocante á opción política, 
non é surprendente que a maio
ria de leitores que respostaron 
ao inquérito se identifiquen coa 
máis próxima á liña editorial so
branceira no meio. Recente
mente un inquérito mostraba 
que máis do 80% dos leitores 
de La Voz de Galicia son votan
tes do Partido Popular. 

En xeral obsérvase unha identi
ficación nídia entre os respos-

-As entrevistas .. .......... .......... 34,0 
- A información de Gal iza ....... 61 ,6 
- A información internacional . 18,4 
- A cultu ra .... ... .. ... .. ..... ...... ... .. 38,9 
- Os artigas de opinión ......... .. 40,0 
-A aldea global .. .................... 12,9 
- Outros ... ................................. 8,0 
- Non contesta .. .............. ... ... ... 2,0 

O que menos 
(admítense respostas múltiples) 

- As páxinas de entrada .. ......... 7,0 
- A información pol ítica .... ........ 8,0 
- A información de Galiza ......... 0,5 

tantes e a publicación , cunha 
definición maioritária pala ampli 
tude de contidos e pala mellara 
do tratamento dos mesmos e 
cunha parte de leitores que fai 
fincapé na obxectividade e plu
ralidade de opinións. 

É preciso, en todo caso, relati 
vizar as conclusións da mostra. 
Participar na mesma é a cotio 
un síntoma de identificación . 
En contrapartida, é norma co
mun que os leitores que non 
comparten a liña editorial dun 
meio prefiran non confesarse 
como tales. + 

- A internacional ..................... 16,2 
- A cultura ......... ................... .. 14,0 
- Os artigas de opinión ............. 9, 7 
- As entrevistas ... ... .................. 4,8 
- Outras ... .. .... ............. ..... ....... 31 ,3 
- Non contesta ....................... 32,4 

Nos últimos anos 

- Mellorou .... ........................... 70,3 
- Empiorou ............................... 2,7 
- Está igual ...... .. ..................... 13,0 
- Non contesta ....................... 14,0 

Mellorou en 
(admítense respostas múltiples) 

- Tratamento e amplitude de 
contidos ... .. ..... .. ................... 41 ,6 

- Presentación e deseño ........ 22, 1 
- Obxetividade e pluralismo ... 11 ,3 
- Participación leitores e 

colaboracións ........................ 9, 1 
- Outras respostas ..... ........... 20,5 
- Non contesta .. ................. .... 34,6 

Empiorou en 
(admítense respostas múltiples) 

- Uso da língua ........................ 4,3 
- Obxetividade .......................... 4,2 
- Outras res postas . . .. .. .. . .. . .. . .. 11 ,3 
- Non contesta ....................... 74,6 

Para ler dlspoño de 

- Moito tempo ......................... 26,5 
- Pouco .................................. 25 ,4 
- Regular ................................ 48 , 1 

A DISTRIBUCIÓN 

- Chega tarde ao quiosque .... 12,4 
- En moitos quiosques non 

o hai .. .. .. .. .... .... .................... . 24 ,8 
- É correcta, en xeral .... .... ...... 37,8 
- As veces chégame tarde a 

suscripción ....... ... ........ ... .. .. .. 14,2 
- Case sempre me chega tarde a 

suscripción .... .. ........... .......... 10,8 

A PROMOCIÓN 

(admítense respostas múltiples) 

- Debería anunciarse en 
televisión ....... .... .... ...... .. .... .. 51 ,3 

- Deberianse facer campañas 
entre os posíbeis leitores ... .. 46,5 

- Deberiase promocionar a 
suscripción .. .. ................ .. ..... 30,3 

- Debería anunciarse en 
valados ou similar ... .. ..... .. .. .. 24,3 

A PROPRIEDADE · 

(admítense respostas múltiples) 

- Paréceme ben que teña 
moitos accionistas ....... ... .... . 93,5 

- Deberiase suprimir o límite do 
4% de máximo de accións ..... 2, 7 

- Estou disposto a mercar 
accións .......... ............. ....... .. 21,6 

.. _,, l!"'~U.ÉRITOS RECIBIDOS 370 
(Dados expresados en %) 
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Protexer a natureza 

UNTA 
DE GALICIA u 

. CONSELLERIA DE AGRICULTURA, GANDERIA 

tamén é 
a túa obriga. 

Toda precaución é sempre 

pouca co lume. Se saes de 

excursión, lembra que non 

se pode prender fogueiras 

fóra das zonas habilitadas 

para tal fin, nin botar mistos 

ou cigarros sen apagar. 

PROTEXE A NATUREZA. 
SE VES. LUME, 
CHAMA O 
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Vivimos no mellar 
dos mundos posíbeis 
(Felipe González) 

Hai quen di que. 
este periódico é 
aborrido. Para eles 
esta notícia: o 
grupo de rock Los 
Albañiles saca ·un 
novo disco titulado 
Objetivo tu 
hermana. Na 
portada sa·i un· 
gorila .. Mái.s 
notícias divertidas: 
unha das cancións 
de Los Albañiles 
leva por nome 
Ojalá que llueva JB 
en el campo. O 
crítico musical 
dunha revi:sta 
califica o tema de · 
"facilon e tardío"·. -· 

'f 

As telenovelas 
están de capa -
caída. Perden 
espectadores. O 
quen ven é a 
emisión en directo 
de operacións 
cirúrxicas. Alguns 
coidan qué axiña· 
causará ·turoro 
canibalisf!10; a. 
sodomi.zación en 
directo, os.filmes 
sobre nenas · 
ase si nos e· out ras 
~irgalladas. lso ·si, 
en horário non 
apto para 
menores e un 
pouco antes da 

Ternos que actuar 
"No conflito entre o poderoso e 
o desposuído, o non intervir non 
significa ser neutral, senón po
ñerse ao lado do poderoso". 

O pasado dia 30 de Xuño rema
tou, na Casa das Artes de Vigo, 
un ciclo de conferéncias, víde
os, fotomurais, etc., que baixo o 
título O naso mundo é un pro
xecto solidário organizou, debi
damente subvencionada, a Fun
dación Paz e Solidariedade de 
CC.00. 

O concelleiro Francisco Santo
mé, na sua intervención na clau- · 
sura dos actos, sintefizou a pos
tura global dos organizadores, 
dicendo que non se clausuraba 
nada até rematar coas inxusti
zas no Terceiro mundo. 

Andrés Mellado, presidente da 
Fundación e sindicalista das 
CC.00 ,, repasou sucintamente 
o papel _solidário da organiza
ción cos países subdesenrola
dos, destacando que para que 
unha sociedade sexa estábel 
na democrácia é precisa a sa
tisfacción ·das necesidades bá
sicas e o respeito das liberda
des fundamentais dos seus ci
dadáns. l.nsistiu na necesidade 
da solidar-iedade dos oprimidos 
do Norte cos ainda máis oprimi
dos do Sul , para rematar coa 
opresió.n global. Dixo que esa 
loita comun d:e - · 
ob-reiros .d.o 
Norte e .obrei-

GALIZA E MUNDO 

FRIPONS 
XosÉ CID CABIDO 

Aquel Carlos Andrés Pérez que xu nto co seu amigo Felipe 
González aconsellaba a Fidel Castro para que "democratizase" 
o réxime cubano: collido coas mans na masa. Estoutro ex xefa
zo do Banco Central, Alfonso Escámez, acusado de fals iclade, 
apropiación indebida e delito fiscal , en relación COff Filesa e 
polo tanto coa financiación ilegal do PSOE. E onte Carlos Sotos 
e hoxe Paulina Barrabés , ex presidente de PSV, a cooperativa 
de vivendas da UGT: á cadea por estafa. Así se cumpre o desti
no da social-democracia e do neoliberalismo no mundo. 

Precisamente estes días vén de presentarse o libro de Georges 
Labica sobre Robespierre, traducido ó galega polo profesor 
Francisco Sampedro, quen nos fai reparar na importancia de 
comprender os rápidos e decisivos acontecementos da Revolu
ción Francesa en relación co presente. Unha expresión usada 
en París no 1794, aínda ben vixente, é fripon ou exa arribista 
de esqüerdas, zumezuga da política progresista. Os lambalcu
zas do PSOE que merecen ser d1amados chorizo en ca telán 
teñen agora segundo apelido en francés: fripons. 

Sen relación co anterior. Vénse escoitando hai tempo -m mo 
Guerra o dix:o- que o intelectual, o e critor, outrora figura crí
tica e digna de atención entre os disidentes, xa foi de bancada 
poroutros xeneradores de opinión e por outra da e de creado
re~. Discrepo. ¿Que me decides dun escritor galego que foi 
conselleiro .co gobemo PSOE, e agora membro do Con.sello da 
RTVG_ en nome do partido de Fraga Iribarne?• 

ElSta , " cla .~e ·· , que · xa non pro
ntJn.ci~mos nunca, pois evidén
cia_ a raiz do m_al: ricos oprirnin
do aos pobres. 

Torquemada 
musical 

ros ·do Súl ·é au- · S d -
tenticament·e . o·rpren eu .o Parece _ser que,,a loi.ta de cla-
necesária, nes- contaxiosa ses,_ .neste -novo reparto dos 

Diríxome a vostede coma leitor 
do seu xornal e coma persoa 
vencellada ao entorno da músi
ca folk para expresarlle a miña 
preocupación polo que podería
mos definir como a "resurrec
ción de Mr. Torquemada", trans
formado agora en críti co mus
cial e ca seu apelido mudado a 
Losada. Este señor permítese 
empregar as páxinas da sua pu
blicación a modo de exorcismo 
contra dos músicos "i nfieies" 
que se atrevan a non veneralo. 

. ta etapa na que h · mercados mundiais, é pecado, e 
o inimigo, o ca- que C ega a as novas igrexas sindicais espa-
pital, fai tamén ser.a mensaxe llan o Supernovo Testamento 
comun o ámbito inocula_ da nos - entre os explotados que seguen -
da sua explota- crendo nos milagres e nos Re-
cién, senda es- recentes dentares. 
te global .. Quer t. 
dicer que, se os pac o~-· · 
obreiros gale-- sociais: 'No le 
gos qu.e.re.n ~ co- . · .. -
brar _a f.in . do ·quites nada al 
mes, pero hai- rico,- . 
outros obreiros . , .. -
en África w en .·. s~h~anzat~ .. 
Sulamérica1que . con el pobre'; 
case :.oon. ca- _ _- .<•'. 
bran , ~ -p.orque · 
semente. traba- · -

g_u pemso q1,1e .a clave para in
terpretar un mundo inx1,1sto é-. 
entender que teñen que desa
parecer as clases; e os meca
nismos de solidariedade son 
queles qwe pasan pola acción 
di.recta que defende un mundo, 
unha sociedade , sen privilé
xios. + 

EDUARDO CAMESEIJ..E IGLESIAS 
(VIGO) 

Esta comparación, en realidade, 
non lle fai xustiza a Torquema
da, xa que ao menos con el sa
bíase de certo con que se podía 
contar e semente defendía unha 
"fe", non como no caso que me llan para non morrer de fame, 

entón o empresário xa sabe a 
quen cor:itratar ou a onde lev.ar 
a sua factoría. HERMO 

Eu escoitei talar a este "desta
cado" sindicalista que facia, 
de cando en vez, uns amagos 
de fumar unha pipa que non ti
ña prendida (non sei se por 
solidariedade cos índios Yano
mami ou . por un tic), o caso é 
que me surprendeu o conta
xiosa que chega a ser a men
saxe xa inoculada nos recert
tes pactos sociais: "No le qui
tes nada· al rico , ·solidarízate 
con el pobre". · 

- se·ñor Mellado, a b.u.r;oc.rácfa 
subvencionada das vosas orga
nizadóns, que tan. o traballo ·de 
ponte de gomaespuma entre. o 
povo oprimido e o ricos opreso
res que os pagan, xamais vos 
deixará pronunciar unha só ver
ba revolucionária; p·erderíades 
de imediato ós priviléxios de
"n eg ociado·res" que ·tedes. 
M~ntras a Europa d9S Merca
deres afortálese para seguir 
oprimindo aos desherdadós, 
vos invitádenos con palabras 
valeiras a chorar solidariamen
te, collidos da man, o noso pa
ro , as nasas matanzas e as na
sas ·misérias de clase, palabra 

....,,_-._ 
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EX'AlT,i\CiÓN M e<ALrACiÓN 

ocupa hoxe en dia no que nos 
atopamos cun "elemento" que 
muda de crenzas e de pel se
gundo quente o Sol ou muden 
os seus intereses persoais (ho
xe defensor a ultranza da tradic
ción musical máis pura e mañá 
alentador e abandeirado dos ex
perimentos jazzísticos ou salsei
ros na nosa música de raíz) . 

Na derradeira "cruzada" do se
ñor Losada, o inimigo demonía
co ten un nome concreto, Luar 
Na Lubre, un grupo que ten co
metido o "grave pecado" de non 
seguirlle o xogo no seu neo-ca
ciquismo musical. 

Deixando a un lado a irania e 
centrándome seriamente no tra
bal lo do señor Losada, máis 
concretamente na sua crítica ao 
terceiro disco editado por Luar 
Na Lubre, "Ara Solis", (A Nosa 
Terra nº 618), non podo por me
nos que pensar que se trata dun 
artigo escrito con moi má fe e 
sen atisbo nengun de profisio
nalismo periodístico. Afirmación 
como as que fai deberían, para 
non ser gratuítas, contrastarse 
nunha entrevista co grupo, dou
tro xeito estase aplicando a polí
tica (por outro lado moi empre
gada por este señor) de tirar a 
pedra e agachar a man. Opina 
que o son do grupo seguiría a 
ser o mesmo se faltasen dous 
membros que, polo menos diga 
claramente a quen se está a re
ferir , e lles dé a oportunidade 
tanto a eles coma ao resto do 
grupo de explicar o porqué da 
sua presenza (supoño que co-

mo periodista 
debería intere
sarlle). 

O inimigo o que o Losa
demoníaco ten da chama es
un nome: Luar tancamento , 

penso que 
nalubre, un 

grupo que ten 
cometido o 

pecado de non 
seguirlle o xogo. 

non é nen 
máis nen me
nos que unha 
conttnuidade 
no. traballo de 
Luar Na Lubre 
(pobres dos 
grupos, al-
guns xa míti
cos, que caian 

na pluma deste crítico, os Tan
nahill Weavers por pór un exem
plo, serian tildados de ''imobilis
tas"). Ademais, de seglfro que 
se o grupo tentase de misturar 
outro tipo de ritmos e influéncias 
co seu persoal xeito de enten
der a música folk, o mesmo se
ñor acusaríaos de abandono da 
tradición musical (o talar non ten 
cancela). 

Se o Losada está convencido 
de que o novo disco non con
segue momentos de altura, eu 
recomendaríalle que asistise a 
máis concertos de Luar Na Lu
bre para decatarse da acollida 
totalmente favorábel e entrega
da que recebe por parte do pú
blico (quen ao final é o verda
deiro xuíz destas cuestións). 
Cónstame que asistiu ao con
certo dado polo grupo· na Pra
za da Quintana dentro do Fes-

, tival Folk Cidade Vella de San
tiago, ali poderíase ter decata
do do que digo, mais só lle ser
vi u para arremeter de novo 
contra eses dous membros que 
parecen os demos a abater po
lo seu lume divino, no seu arti
go. nº 6'25 do seu xornal. Non 
hai pior cego. que o que se ne
ga a ver. 

Señor Losada, garde a espada 
de lume que pobre. fav.or lle está 
a facer con ela á música da sua 
terra e fáganos un favor a todos, 



aprenda a ser periodista e tale 
de cousas que entenda, non si
ga a mal-informar a xente. Da
dos sobre a desinformación que 
vostede pratica teño abondo, 
mais a xeito de guinda do pastel 
pódome referir ao seu artigo pu
blicado na revista "Ghaita" de 
folk (nº 2, Maio-Xuño, 94) e mú
sicas tradicionais, no que co títu
lo "Pandereteiras" tala dun trofeo 
Mac Allan presuntamente gaña
do por Mercedes Peón no Festi
val lntercéltico de Lorient, cando 
a realidade é ben distinta xa que 
no apartado de gaita galega o 
gañador foi o gaiteiro Suso Vaa
monde e no apartado conxunto 
de gaiteiros asturianos e galegos 
o gañador foi o asturiano "Teje
dor". Este é o "periodismo veraz" 
que vostede pratica. • 

EMII.10 ESPAÑADERO PAZ 
(Ca- DIRECTOR DO PROGRAMA DE 

MU, TCA FOLK LUME NA 
PAUEIRA") 

Precisións de 
Catalunya Lliure 
Fágolle chegar este comunicado 
para correxir unha noticia apare
cida na sua publicación e que 
non se corresponde á realidade. 

No exemplar de A Nosa T erra 
do 9 de Xunio 
(núm 625, 
páx. 4; "Apoio 
ao BNG en 
Catalunya") 
aparecía a re
f erén cia polí
tica que Cata
/ un ya Lf iure 
está integra
da na Assem-
blea d'Unitat 
Popular, cau-

É igualmente 
falso que o 
PSANforme 
parte da AUP. 

sa que é totalmente falsa, xa 
que a nosa organización non 
forma parte . Tamén é igual
mente falso que o PSAN fome 
parte da AUP. Este partido, 
ben ao contrario , é unha das 
organizacións membros de Ca
talunya Lliure, con Maulets, or
ganismo dos xóvenes indepen
dentes. 

Catalunya Lliure naceu en 1989 
e propugna o avance e a conso
lidación da loita de liberación 
nacional e social a partir de ca
tro eixos estratéxicos: 1. lndpen
déncia nacional , 2. Unificación 
nacional; 3. Defensa dos intere
ses do Pobo Traballador; 4. Ac
ceptación de todas as formas de 
lo ita. 

Por outra parte, Catalunya Lliure 
si que ratifica o feíto que, nas 
derradeiras eleicións europeas, 
demandou o voto para las can
didaturas de liberación nacional 
que se presentaban a Catalun
ya, é dicer, BNG ou HG (acorde 
da Coordinadora Nacional do 
27-3-94).• 

}ORDI CA.RLEs BURILI.O 
(CAP DE PRENSA DE CATALUNYA 

.; .. · LllURE) 

~ ~ •· 1 • •,.. I 

Ilégalizar o 
fascismo 
Ante a celebración en Madrid 
do xuízo pÓlo asasinato da imi
grante dominicana Lucrécia Pé
rez a organización S.O.S. Ra
cismo quer manifestar publica
mente a sua solidariedade cos 
familiares , amigos e amigas de 
Lucrécia e con todos .os traba7 

SURPRESA 
NANINA SANTOS 

Non sei se o mostreo elexido seria competente; tampou co sei 
se foi realizado en ámbito rural, urbano ou mixto; sei que o in
quérito feíto pola empresa internacional Max Factor coloca ás 
galegas á frente das mulleres da península ibérica no uso da 
cosmética e a maquillaxe. 

A miña idea das galegas , coincidirá, seguro, coa idea de tanta 
o utra xente: era que había máis mulleres traballadoras que nou
tras partes, máis prestas ao traballo no entorno agrícola ou ga
deiro, compartindo, sempre ou case que sempre, coa faena do
méstica. Que os salários -tendo a taxa de asalarización máis 
baixa do Estado español- están por baixo dos salários mascu
linos daqui e dos femininos e masculinos de alén P01tillas. Sei, 
sabia iso todo que non ha ignorarse. O que non podía imaxinar 
é que antes de sair para o campo, para as cortes, para o hotel 
ou cafetaria , ou mesmo antes de porse sacudir alfombras e fa
cer camas desen en maquillarse e pintar o beizo e mais o ollo, 
maís que as mulleres doutros povos. 

Que explicación terá esta estraña cousa de se pintar e aderezar 
máis que outras mulleres do entorno máis imediato? • 

lladores e traballadoras imigran
tes que están a sofrer diaria
mente situacións discriminató
rias e mesmo agresións físicas 
a mans das bandas de ideoloxia 
názi que, nalguns casos, como 
este, rematan coa vida de per
soas cuxo único delito é ser po
bres e imigrantes. 

Exiximos o máximo castigo para 
os culpábeis deste asasinato, 
considerando como agravante o 
seu profundo contido racista. 

Entendemos que é necesário 
impedir o acceso das persoas 
de ideoloxia fascista aos cor
pos de Seguridade do Estado e 
que deberian ser expulsos de
les todos os que polo seu com
portamento e 
atitudes sim-
paticen ou 
participen 
desta ideolo-
xia. 

Xa é hora de 
as institucións 
competentes 
tomaren medi
das para de
sartellar as 
bandas de ca
bezas rapa
das que se-
mentan o te-

É necesário 
impedir o 
acceso das 
persoasde 
ideoloxia 
fascista aos 
corposde 
Seguridade 

rror nas cidades do Estado es-

pañol. Xa é hora de que se proi
ba a simboloxia názi nos cam
pos de futbol e se deixe de fi
nanciar aos grupos ultras que 
utilizan o deporte como meio de 
recrutar á xente máis nova con 
fins violentos e racistas. Xa é 
hora de ilegalizar aos partidos 
políticos que fomenten o facis
mo e de proibir as suas publica
cións. 

Cremas que é fundamental que 
o conxunto da sociedade se 
conciéncie de que hai que illar 
aes názis e deter o avance das 
suas ideas. 

Non podemos ser indiferentes 
nen vacilantes se non queremos 
repetir a história que viveu Euro
pa hai case sesenta anos. O 
asasinato de Lucrécia Pérez é 
unha lición que ternos que 
aprender. Nunca máis. • 

MANuEL BALLESTEROS 

(COMITÉ LOCAL DE S.0.S. RACIS
MO DE VIGO) 

Stop Hipocrisia 
Non podo crer que despois de 
catro anos reuníndose anual
mente, os Presidentes e Xefes 
de Estado e de Governo dos pa
ís es iberoamericanos non se 

KLROS 
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atrevan a condenar Claramente 
e sen reparos na sua IV Decla
ración Final, o inumano, inxusto 
e ilegal bloqueo que o governo 
dos EEUU mantén sobre Cuba 
desde hai mais de trinta anos. 
Só se me ocorren duas explica
cións: ou non son conscientes 
da gravidade do asunto e/ou 
non lles parece nen inumano 
nen inxusto, e se é asi deberían 
dicelo ; ou teñen medo ao que 
poda facer e 
dicer o gover-
no estadouni-
dense ante 
esa hipotética Parecen unha 
condena, e, 
se é asi, ta- pandade 
mén deberían cínicos falando 
decilo. De cal-
quer xeito pa- de Democrácia 
recen unha 
panda de cí ni-
co s e falsos , 
talando de 
Democrácia e permitindo , por 
activa e por pasiva, esa situa
ción. E se lles enche a boca, e 
lla enchen aos xornalistas, co
rrespondentes e axéncias de in
formación, "monstrando os seus 
desexos" de que Cuba se incor
pore á "corrente democratizado
ra" que percorre o continente. 

Non é cuestión de cansar con 
dados dos países que se supón 
que xa forman parte desa "co
rrente", pero xa que Colómbia 
foi o pais anfitrión, non estaría 
de mais lembrar algunhas cou
sas . Por exemplo, que dunha 
povoación de trinta e catro mi
llóns, un millón carece de viven
cia , once millóns téñena pero 
sen contar con auga cor rente, 
dezaseis millóns sen esgotos; 
que a povoación ar:ialfabeta al
canza o 27%; que o 80% care
ce de seguridad e social; que 
os/as rapaces desnutridos che
gan ao 20%; que o 7% da povo
ación das grandes cidades non 
consume os nutrintes necesá
rios para a vida humana; que o 
1 % dos proprietários son danos 
do 70% da terra cultivábel; que 
millón e médio de famílias cam
pesiñas non teñen terra para 
cultivar; que os principais recur
sos naturais son o carbón, o ou
ro, o petróleo, o platino, as es
meraldas e o gas, e que as em
presas dos EEUU controlan o 
80% da exportación de bana
nos, o 90% da minaría de curo, 
prata e platino, e o 98% da pro
dución de electricidade e gas, e 
o 100% da produción de petró-
1 eo lévano as multinacionais 
(British Petroleum, Texas P.C., · 
Oxy) (dados da Central Unitaria 
de Trabajadores, publicados no 
libró de Ion Arregi ·Voces de-Co
lombia, da ed. Gakoa). E tamén 
non estaria de máis saber que, 
en 1993, producíronse;957 asa
sinatos· políticos, 1.15.0 mortos 
en asasinatos.presumibelmente 
políticos, entre 1988· e 1992 
houbo 981 desapar-icións, etc ... 
(fonte: Comisión lntercongrega
cional Justicia y Paz, ldem). e 
que a impunidade do exército e 
dos comandos paramilitares 
fascistas é total, ao tempo que, 
con novas leis·, se . con verte a 
xustiza nunha total mentira e o 
"estado de direito" é unha sim
ple·s frase sen .contido real (Xuí
zos con tribunais e testemuñas 
encarapu.chadas e sen ·ieJenti- · 
dade). · · 

Ante todo iso, pergúntome que 
será ao que se retiren con "co
rrente democratizadora". A hipo
cresia dos nasos governantes 
non ten límites.• 

IGOR LUGRIS 
( SANTIAGO D E C OMPO. TEIA) 

programación 
re;ixiosa. 

Os hinchas de 
Villarobledales de 
Arriba e os de 
Villaconejos de 
Abajo, localidades 
ambas da 
proví ncia de 
Fachadolid, están 
moi alporizados. 
"Pero quen é ese 
Sergi? Será 
Sergio". Dixo o 
máis ilustrado en 
idiomas. "Vascos, 
vascos! Nen que 
non houbese bos 
xogadores en 
Villaconejos" '· 
respostou lle o 
amigo, que é moi 
orgulloso porque 
ten un tillo 
avogado en 
Madriz. 

"Eu cantei en 
Cartagena de 
Indias -di Joaquin 
Sabina- durante o 
Cúmio. E 
fisicamente todos 
os presidentes 
latinoamericanos 
parecian 
dependentes do 
Corte ·Inglés. ao 
lado de Fidel". 
Sabina que yen .de 
cantar en ~C~ba, 
tamén afirrnou: "o 
resto do mundo é 
repugnantemente 
previsíbel .e aqui 
ainda pasan ; · , .. 
causas 
disparatadas que 
volven tolo a un". 

O director de cine 
Pedro Almpdóva( 
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declarou despois 
de visitar a illa do 
Caribe: 
"Ocorréronseme 
ideas para 150 
guións". 

Xurxo Parada, 
governador civil de 
Pontevedra, fala 
na rádio e nomea 
Panjon e 
Sangenjo e 
ninguén lle di 
nada. En cámbio a 
un mozo de 
Santiago detéñeno 
por botarlle a 
língua á policia. O 

· asunto chegou ao 
xuiz e o informe da 
comisaria foi 
acompañado dos 
datos de rigor: "Vai 
poraícos 
insubmisos, 
manifestouse na 
toma de posesión 
de Fraga, acude a 
cotio a locais 

t " noc urnas .... 
Botarlle á lí ngua a 
po.licia é menos 
grave que 
controlar a vida 
dos cidadáns e 
menos vergonzoso 
do que unha 
autoridade 
despreciativa coa 
toponímia oficial do 
seu sufrido país.• 

•• ••••• •••• •• • 

A catarse 
do bakalao 
Espiando a miña cara de sur
presa, o rapaz (17 anos), viciño 
e amigo, que me trata de carca 
porque teño uns anos máis ca 
el e non me gastan as discote
cas ruidosas, nen os "pubs " 
que che impeden falar, introdu
ciu , con certa clandestinidade, 
unha fita de música no casete 
do coche. 

Surprendeume cunha série de 
sons repetitivos e ritmos cons
tantes , que non distraerian a 
miña atención 
ao volante se 
el non me ad-
virte con inxé- Descobren 
nuas observa-
ción s, que xeitos de 
aquilo fara evasión que xa 
posto para im-
presionarme , forman parte 
e entón deca- da história. 
teime de que 
alí , no "Clio" , 
fora do seu 
meio natural , 
aqueles son carecian de todo 
sentido, faltáballes o acompa
ñamento de flashes , luces es
cintilantes e multicores , fume, 
bebidas e, quizá, algun alucinó
xeno que lle axudase a cumprir 
coa misión catártica para a que 
foran feítos. 

Por primeira vez no tempo que 
levo ouvindo falar da música 
"Bakalao", ese dia dinme conta 
de que os máis "ultra-moder
nos", posibelmente sen se deca
tar descobren maneiras e xeitos 
de evasión que xa forman parte 
da história, daquelas culturas 
primixénias nas que, ao son de 
golpes con madeiras ou con pe
dras, os angustiados e agonian
tes paisanos danzaban sen per
der un mesmo e constante rit
mo, en purificadora catarse, co 
fin de expulsar de si tensións e 
medos. lsto mesmo que tamén 
se facía naquelas procesións do 
medievo, para expiar os peca
dos a golpes de látigo e son de 
tambores ; ou aquelas outras 
festas agrárias que nos fixeron 
chegar personaxes como os pe
liqueiros que, co seu desenfrea
do ritmo, impoñen o son das 
chocas; toda esa série de dan
zas que forman parte da máis 
pura cultura etnográfica, que só 
teñen como fin liberar da pre-

N1N CR1~To 
SAl-T-A 

CLEMENTINOS 
X OAN PrÑEIRO 

Non hai máis para onde ir. Coa vi ta nos U A a enchente 1 -
mentina ocupa canta tertúlia, páxina e noite de TV e no pon 
por <liante. É un vello sistema. Os que no império romano ofe
recian pan e espectáculos, subministran agora pingas de subsí
dio e moita World Cup, que todo o que se avanzou niso en 
dous milénios fo i pura electrónica. Se fan memoria verán co
mo, xa no noso tempo, só cámbian os actore e os deporte : 
Zarra cando o gasóxeno, Di Stéfano cando a guerra fria , a e -
caladas de Bahamontes cando as folgas mineiras a raqueta de 
Santana cando a execución de Grimau, Ángel ieto cando Rea
ce, Indurain cando Fil esa e o IV A retroactivo. E a i ata o cle
mentinas, esa selección única no mundo que non move os bei
zos cando soa a música dun bino castrense do que ninguén co
ñece letra nengunha. 

Pero os de Clemente son algo máis que unha falta de estrofa 
que se levará boca, máis que un sucedáneo ou unha válvula 
para esquecer a realidade de non ter que facer declaración de 
renda nengunha porque as peonadas non dan para eses míni
mos, os clementinas son mesmo unha metáfora da política que 
canea en paralelo coa tal selección. Asi, por exemplo, Felipe e 
Clemente coinciden en mirar a Cataluña buscando maiorias. A i 
se CiU é o cerne do poder felipista, o Bar~a F.C. é a xenuína 
base clementina. Asi se Nadal é expulsado e deixa o pelotón 
en minoría, roca pode desmarcarse e facer outro tanto. E se Mi
chel é o grande ausente, que outro calificativo lle pode cadrar 
mellor a Alfonso Guerra? E se a Clemente lle vence o contrato 
no 96, a que Felipe asinaria agora mesmo por chegar a ese ano 
na choupana monclovita? 

E postas a seguir a enleada, só se os clementinos acabas n eli
minados asi de primeiras, a xente , en vez de mir:ar cara a Chi
cago, retornaría ao sentido da realidade. En lugar d ci car 
en Clemente , rebotaría o noxo en Felipe e a sua grea. P d 
que pareza unha delirante conclusión, pero con gañar a Bolívia 
os clementinas provocaron que se perdese unha ocasión histó
rica. Só bastaba con que fosen eliminados por goleada , dis
pensando o de Roldán e família, non babia mellor detonant 
para acabar dunha vez co felipismo . + 

sión cotiá e relaxar ao persoal 
de cara a unha nova etapa de 
labor. 

pos modernos nos forzan ao 
longo da semana. 

No caso do "bakalao", apoiado 
Pero, quen libera a quen?, pois 
non me queda claro se o "Baka-

con todo tipo 
de meios 
técnicos e 
modas de 
consumo, os 
repetitivos 
sons preten
den liberar 
da tensión 
laboral á 
que os tem-

r----------------------- ---, lao " libera 
Envíos a: : da tensión 
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ANOSA TERRA 
Apart. 1.371 36200 Vigo 

ou através do Fax: 
(986) 22 31 01 

1 do traballo 
semanal ou, 
debido ao 
trepidante 
ritmo a que 
abriga cal
quer das 
moitas e vá-

-------------------------- rías "rutas" é 

o traballo o que libera da ten
sión do fin de semana. 

Foi Aristóteles quen dixo que a 
traxédia grega era a mellar me
dicina para conseguir a catarse, 
pois ao ver os problemas so
ciais que ali se representaban, o 
espectador sentia unha certa li
beración interna, comprendia 
que outros males hai maiores 
que os deles e chegaba a com
padecerse dos personaxes que 
ali se interpretaban. Claro que, 
no tempo de Aristóteles, a traxé
dia víase nun cenário e agora 
atácanos por surpresa nas es
tradas. 

O mao, penso eu, é que se bus
que a evasión illándose en 
substáncias químicas ou na ve
locidade dos coches, e non tra
ten de encontrala no teatro. 

O mao é cando a catarse se con
verte nunha liberación que con
duce á eliminación da persoa. • 

F RANCISCO ANTONIO VIDAL 

Proposta aberta 
Este escrito é umha proposta 
aberta ao diálogo e ao entendi
mento: é aberta porque o ache
g amento de 
posturas que 
procuramos 
no n se pode 
levar ª cabo Procuramos un 
dese poleiros 
de fachenda; é consenso, 
aberta tamén unha soluzón 
porque non re-
ducimos o no- unitária 
so posíbel ám-
bit o aos tres 
ou catro colec-
t ivos de sem-
pre. Procu ra-
mos un consenso, umha solu
zón unitária que faga frente a 
Normativa de Achegamento ao 
Hespanhol. Já que lego, roga
mos-lhes que resposte as no
sas intenzóns . Abonda ja, de vi
rar-nos as costas arreo. E unha 
proposta totalmente accesíbel 
e que aqueles colectivos cos 
que non pudemos pór-nos en 
contacto (pola nosa própria ig
noráncia), nos remitan, tamén 
eles, a sua postura.+ 

XABIER Cm FERNANDEZ 
RUADO PROGRESO , 66, 6-A 

32003 ÜURENSE 

~ -----.. ~ 
Radio Fene Tlf. (981) 34 25 15 - 34 25 81 

Centro cultural "Electo Carballo" 
15174 o Portazgo Casa do Co ncello 34 24 11 - 34 30 56 
CULLEREDO (A Coruña) 15500 Féne (A Coruña) Telefax (981) 34 27 51 
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En Padrón, o concello renega 
de Rosalia de Castro como filla predilecta 
O PP rexeita durante doce anos consecutivos unha proposta nacionalista 
Luz e progreso en todas partes .. º} pero as dudas nos corazós. Estes versos de 
Rosalía ainda poden server para entender que sucede en Padrón coa sua 
lembranza. Van xa doce anos consecutivos que a vila que acolle a Casa
Museu se a presenta unha moción, primeiro do MCG e agora polo BNG, para 
que o pleno do concello, con alcalde do PP, nomee Rosalia de Castro "Pilla 
adoptiva e predilecta" da vila. A resposta nas doce veces foi o non. 

• LUPE GóMEZ 

Se Rosalia vivise asombrariase 
das dúbidas que as autoridades da 
vila ·na que vivu teñen sobre ela. 
Xesús Villamor, alcalde do Parti
do Popular, interrogado por A Na
sa Terra recea de facer declara
cións e con voz alporizada retru
ca, "eu só digo que esta moción 
foi apresentada polo BNG en 
Maio deste ano. Votouse e decla
ramos que non era urxente". Non 
quer Xesús Villamor considerar as 
once mocións anteriores apresen
tadas polo concellal Xosé Garcia 
Lapido (durante anos representan
te do MCG e hoxe integrante do 
BNG) preferindo o siléncio. O re
xeitamento da proposta naciona
lista de conceder a Rosalfa de 
Castro un honor que xa ostentan 
en Padrón personaxes como Ca
milo José Cela, non foi argumen
tado con nengun tipo de razóns 
por parte do presidente da Corpo
ración . Según Tata, responsable 
local do BNG en Padrón "esta 
moción foi presentada pola orga
nización lnzar -integrada no 
BNG- e negada por votación." E 
engade que "a concesión a Rosalja 
de Castro <leste tíduo honorifico 
non deberia ser xa votado senón 
debatido polos distintos represen
tantes do concello padronense". 

Sixto Seco non soubo 
nada en doce anos 

Agostiño Sixto Seco, presidente do 
Patronato Resalía de Castro, ainda 
que se mostra completamente a fa
vor de que se saliente a figura da 
poetisa, non participou mrectamen
te en nengun tipo de debate sobre a 
proposta nacionalista. Confesa que 
recén soupo desta moción pola 
chamada telefónica dun xomalista. 
"Cando me enterei causoume moi
ta sorpresa e extrañeza. O concello 
de Padrón é membro rector deste 
Patronato e coida da harta da casa 
de Resalía. Eu non me opoño á po
síbel medida pero o asunto éme 
alleo por completo". 

García Lapido non acredita na 
sorpresa de Sixto Seco, "agora di 
que non sabe do asunto e ninguén 
pode creelo. Despois de doce anos 
seguidos presentado e mesma mo
ción,. na que tamén se pecte a cria
ción dun Prémio Rosa/ia de Cas
tro para poetisas xóvenes, qu,en 
pode crer que non se ia inteirar? 
Paréceme unha atitude cínica". 

Trato máis xusto 
para Rosalia· 

Pasaron anos desde que Rosalia de 
Castro escrebeu aquel poema a 
Padrón no que se despedía simboli- . 
camente da vila dicindo: ''Moito te 
quixen e quérote,/ Eso ben o sabe 
Dios;/ Mais hoxe, 6 pensar en ti/ 
núbraseme o corazón:/ Que aterra 

-~st(removida,/ Negra e sin frols". 
A. vontade do concelleiro naciona
lista, :Gar~ia Lapido, que tamén é o 
presidente do Comité de Empresa 
de Picusa, foi "impedir que se con
virta a Rosalía, a ollas da socieda
de, nunha figura semellante á dun
ha santa cuberta de pó nunha igre-

xa que os seus fieis rezasen sen 
pensar nas palabras que rosman". 

A última moción apresentada ten 
data do 13 de Maio <leste ano, e ase
gura textualmentL: "Non é necesário 
mcer nesta escrita quen foi Rosalia 
de Castro, pero compre recordarlle 
a esta Corporación que as mentes 
máis lúcidas e con sentimento cultu
ral deste pavo están a esixir que se 
tome o acordo de nomear á nasa ben 
querida poetisa filla a,doptiva e pre
dilecta da nasa vila". 

A escritora Ursula Heinze mani
festa que a concesión <leste tíduo 
"paréceme unha idea moi válida. 
Levala a cabo é algo que caí de 
caixón. Rosalía de Castro é qui
záis a única escritora muller, gale
ga, coñecida por todo o mundo 
adiante." 

Para Carme Blanco, autora dunha 
tese doutoral sobre a imaxe da rnu
ller na literatura galega contempo
ránea, a moción é acertada xa que 
"Rosalía non só merece tal distin
ción senón moito máis, non só de 
Padrón senón de toda Galicia. 
Através das suas institucións débe-
1le un trato máis xusto e intelixen
te á memória dunha das persoas 
que máis fixo por manter a digru
dade comunal de Galicia". 

"Tráedea para aquí", di 
Maruxa Villanueva 

Coidando a Casa-Museu da Ma
tanza en Padrón está a diário Ma
ruxa Villanueva, unha muller que 
recita de memória a poesía de Ro
salia e que garda un certo resenti
mento porque di que actualmente 
non se está a ter nen comprender a 
Rosalía. Maruxa ten moito que di
cir e protestar, ten raiba e fala de 
Rosalia de Castro como dunha 
muller ainda viva, presente. Recla
ma que o que pide a poetisa é que 
os seus restos descansen en Pa
drón. Para Maruxa isto é moito 
máis importante que o feito de de
clarala Filia Predilecta de Padrón 
ou non. "Eu estou loitando por ela. 
Traédea para aqui. Este povo dei
xouna marchar, a ela que é tan de 
Padrón". 

Ainda non existe un prémio para 
mulleres poetisas galegas. Se ben o 
Concello de Padrón ten aprobado 
un certamen .deste tipo que levaría 
o nome da escritora o Certame Ro
salía de Castro, ainda hoxe non foi 
realmente convocado. A moción 
redactada polo concelleiro do BNG 
e rexeitada sen debate, tamén fai a 
petición de que se tome o ·acordo 
de convocar o prémio dunha vez 
cunha dotación de 600.000 pesetas. 

Carme Blanco, reticente a calquer 
tipo de concu~so literário porque 
coida que os prémios non son úti
les para dar pulo a unha literatura, 
argumenta pala contra que "tendo 
en canta o noso contexto cultural 
no que este tipo de actividades 
son normais, o Certame.Rosalía 
de Castro estimularía sen dúbida a 
criación das mulleres e renderia 
homenaxe á iniciadora da tradi-

. ción literária feminina galega".+ 

,. 
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• Concedido o 
Prémio Ourense 
de Banda 
Deseñada 

Miguel Angel Femández 
Robledo, un mozo ourensán, 
acadou o Prémio Ourense de 
Banda Deseñada coa sua obra O 
anel encantado no certame 
convocado pola Casa da 
Xuventude de Ourense e pala 
Area de Educación e Xuventude 
do concello. Esta historieta, que 
será publicada, consta de duas 
páxinas e as viñetas están 
integradas nunha estrutura 
arquitectónica que narra unha 
história sobre os últimos anos de 
Carlomagno. 

Das corenta e sete obras 
presentadas foron premiadas 
outras catro: De labios cerrados 
do portugués Jase Carlos 
Fernándes: Fame de Miguel 
Angel Garcia Chaler; Rosario de 
Manuel Pena Villar e Lar de 
Alberto Rodríguez Guitián. + 

• Seminário sobre 
literatura galega 
en Mondoñedo 

Baixo o título Literatura galega: 
literatura nacional ou 
subalterna?, celebrarase un 
seminário en Mondoñedo dirixido 
por Suso de Toro os días 5,6 e 7 

de Setembro. Neste curso 
reuniranse conferenciantes de 
diferentes países e pecharase 
cunha mesa redonda onde 
participarán Manuel Rivas, Víctor 
Freixanes, Antón Reixa e Dolores 
Vilavedra. 

Segundo o organizador, o 
encontro pretende avaliar a 
situación actual da literatura 
galega en relación coa aceitación 
na sociedade. + 

• Proxecto para 
frear o encaro 
de Návia 

Octavio Alvárez Gómez, un 
empresario de Navia de Suarna, 
encabeza a iniciativa de construir 
unha granxa-escola para mozos e 
unba residéncia para vellos na 
beira do río Navia. Segundo 
Alvárez Gómez, a-ameaza dun 
encaro sobre Navia de Suarna foi 
o que lle impulsou a facer público 
este proxecto. 

Através de reunir a mozos e 
vellos , esta fundación pretende 
defender a história, cultura e 
medio ambiente destes pavos. A 
fundación quer potenciar a 
artesanía, as exposicións e as 
concentracións xuvenís. + 

• Diferentes rotas 
para coñecer 
Carnota 

As Aulas de Medio Ambiente dos 
coléxios de Camota e Lauro 
veñen de publicar Camota. Guía 
de itinerarios . Este boletín 
pretende ser unba guia de 
coñecemento do concello de 
Camota e o seu entorno, xa que 
pola sua ubicación oferece unha 

Itinerario 4 : 

grande riqueza de ambientes e 
ecosistemas. 

A guía oferece cinco itinerários 
distintos para coñecer esa zona 
andando. Todas as rutas están 
ilustradas detallada e 
coidadosamente destacando 
aspectos da vexetación, fa una, 
xeoloxia, história e, incluso, 
antropoloxia enriquecida con 
lendas e mitoloxia. 

Montes do Pindo é o primeiro 
itinerário da guia con diferentes 
rutas alternativas. A subida ao 
cúmio do Pindo, á Moa ou a 
Penafiel son ilustrados con todos 
os elementos que povoan o 

camiño: os 
piñeiros, os 
carballos, as 
cabezas de 
granito ou 
os cabalas e 
porcos 
bravos, que 
a topan 
nestes 
montes 
inmellorábel 
refúxio. 

As praias de 
Camota e as 
marisma de 
Caldebarcos 
son 
es tu dada 
no segundo 
itinerário, 
prestando 
especial 
atención á 
variedade de 
ave 
acuática e 
de 
eco i tema : 
praia, duna , 
mari ma e 
zona 
intermareal. 
O terceiro 

itinerário vai do camiño de 
Camota a Serres, onde atopamos 
os petroglifos da Laxe escrita e 
podemos pensar na po íbel 
existéncia de vía romana . 

Mallou-Lira-Portocubelo é a 
cuarta rota que nos ofrece e ta 
guía onde se nos introduce no 
interior dun vello muiño de auga, 
descóbrense os restos dalgun 
castro ou o enorme hórreo de Lira. 
A última proposta vai de Lariño 
ao Ancoradoiro, no sur da zona. 
Esta guia pode conseguirse 
dirixíndose ao coléxio de Camota, 
Praza de San Gregario s/n 15293, 
Camota ou ao teléfono: (981) 85 
70 44.+ 

• Noites de cine 
no Parque de 
Castrelos 

A partir do 25 de Xullo e ata o 28 
de Agosto, só interrumpido na 
primeira semana deste mes, 
Ca t:relos convertirase mm cine ao 
aire libre. Todas as noites , ás once, 
proxectara e unha película dentro 
dun ciclo organizado por Chano 
Piñeiro. A pantalla, que será 
colocada no Auditorio, ten 180 
metros cadrados e a proxeccións 
estarán acompañadas de efectos 
visuais semellantes aos que 
acompañaron á película "Camiño 
da e trela " de Chano Piñeiro. 

Esta obra do director galega abrirá 
o ciclo que contén títul o como 
Na bu ca do lume, Bailando con 
lobos,O último emperador, Os 
santos inocente , Cidadán Kane 
ou Tomates erdes Fritos. • 

• Nova do 
audiovisual 
gal ego 

O coruñé Xurxo Maroto produ e a 
curtametra e Carran::.e para El 
Latido Creacione Visuale de 
Madrid. Esta curtametraxe en 35 
mm, que e ainda e e tá rodando, 
conta coa re pon abilidade na parte 
técnica de dou galego : a cámara é 
da coruñesa Marta García e a foto 
fixa do vigué Femando Femández. 

Por ourra banda. pendente da ua 
estrea definitiva, a longametraxe 
galega Dame Lume de Rector 
Carré, vai participar no concur o 
oficial da Semana de Cine de 
Xixón que e celebra do 15 ao 22 
de Xullo. Anteriormente e tivo 
pre ente na mo tra de Novas 
reali:adores do fe rival Cinema 
do Mediterráneo.+ 

Criación feminina nunha sociedade de homes 
Celebrouse en Lugo o Encontro Internacional de Mulleres Escritoras 
• E.L. 

Durante cinco días , do 
27 de Xuño ao 1 de 
Xullo, celebrouse o 
Encontro Internacional 
"Mulleres Escritoras" no 
campus de Lugo. Esta 
xuntanza, na que 
participaron vinte 
escritoras de diversos 
países, tiña como 
obxectivo presentar a 
ampla perspectiva da 
creación literaria 
feminina . A tradición da 
literatura feita por 
mulleres foi tratada 
através dun percorrido 
cronóloxico e espacial , 
xa que foron obxecto 
de. estudo escritoras 
europeas, americanas e , 
en especial, galegas. 

Susana Reisz abriu o encontro 
cunha charla na que amosou a va
riedade de atitudes que se apré
cian na literatura feminina; desde 
modelos tradicionais até os máis 
opostos. A importáncia dalgunhas 

De esquerda a direita, María Xosé Queizán, Pilar Vázquez Cuesta, Carme Blanco (directora), Luz Pozo Garza, Pura Vázquez 
e Oiga Novo (secretária), várias das participantes no Encontro. 

autoras nas culturas grega e roma
na foi o tema da seguinte confe
réncia, a cargo de Aurora López, 
da Universidade de Granada. 

Escrita e periféria 

A posíbel filiación femini sta de 

Concepción Arenal , baseada nos 
seus contactos con asociacións de 
mulleres, foi tratada pala investi
gadora do CSIC de Madrid, María 
del Carmen Simón Palmer na se
gunda xornada. 

Rosalía de Castro foi calificada de 

novelista do seu tempo por Kath
leen N. March, da Universidade 
de Maine, que salientou a indiscu
tíbel implicación social da narrati
va rosaliana. Posteriormente, Ma
rina Mayoral destacaría a figura 
de Emilia Pardo Bazán polo seu 
esforzo e valentía nunha socieda-

de cu lturalmente dominada polo 
home. 

A e critora bra ileira ecília Mei
rele e a ingle a Virginia W lf 
foron as fig ura literária d écu
lo vinte lratadas na última xor
nada . A traduclora Marla Pessa
r rodona represen tou e n Wo lf o 
ex íl io interior próprio de toda mu
ller criadora. 

Tres me a redonda moderada 
por Carmen Blanco, directora do 
encontro , erv iron para poñer o 
ponto fi nal á xornada . Nunh a 
delas debatiu e o tema de escrita e 
periféria, facendo fi ncapé nas di
feréncias creati vas por ser m uller 
ou po r ser galega entre outras. 
Cinco prosistas galegas protagoni 
zaron a última mesa: P ilar Vaz
quez Cuesta, María Xosé Queizán, 
Margarita Ledo , Ursula Heinze e 
Helena Villar. 

Un recital poético serviu de clau
sura para este Encontro Interna
cional "Mulleres Escritoras" coa 
andaluza Julia Uceda, a catalana 
Marta Pessarrodona e as galegas 
Pura Vázquez, Luz Pozo Garza e 
María do Carme Kruckenberg. Pa
ra Carmen Blanco cumpríronse os 
propósitos do encontro ao confluir 
os puntos de vista das criadoras 
galegas coa ollada das escritoras 
americanas e europeas.+ 



Repaso 
irónico pola 
clase média 
Selva Negra 
de Suárez Abel 
Miguel Suárez Abel é un daqueles 
escritores que intenta chegar a un 
máximo de público. As suas obras, 
que estexan conseguidas ou non xa 
é outra causa, nunca poñen un pro
blema uplementário ao leitor. E -
tán concibida , maiormente, dun 
xeito inxelo: uxeito, verbo e pre
dicado. De forma clara para que 
todo o mundo entenda a hi tória 
que e e tá a contar. Tal acontecía 
na ua última novela. Tal acontece 
no eu novo libro, Selva Negra< ''· 
Libro de relato , catro, que en rea
lidade on tre : unha novela curta 
e dou relato longos. 

A novela curta on o dou pri
meiro relato , "A alemana" e o 
que lle dá rírulo ao libro, Selva 

egra". Ben que e texan coloca
do como relato autónomo , en 
verdade conforman unha novelera 
e non ó porque o principai per-
onaxe exan o me mo , enón 

porque o final aberto do primeiro, 
que gañara un Mode to R. Figuei
redo, fécha e no egundo. 

O dou relatos, dele falarernos 
corno novela curta ceñen como 
principai per onaxes ao ere 
membro dunha família: pai e fi
lia. a primeira parte a filla e tá a 
e tudar na Galiza mentre o pai 
moran na Alemaña. Comeza por 
narrar e en primeira per oa. A 
"alemana" e plica o eu proble
m no in titulo (de FP) por culpa 
do profe or de galego. Pa a logo a 
relatar e unha cena na ca a do 
pai , na Alemaña. imaxe introduci
da por un narrador mái ou meno 
omni ciente. Fécha e coa ine pera
da chegada da filia á c a do pai . 

~L~eit~ura~s~111~~~~~-

Miguel Suárez Abel 

No segundo relato (na segunda 
parte) os pais tornaron ao país na
tal e montaron un bar. A filla ca
sou, o marido anda embarcado, e 
ten un fil1o. Ela "codéase" con 
elementos in-
d es ex á beis, 
que non son 
do agrado dos 
pai . O mari
do, ausente , é 
un xan, polo 
que explican 
o sogro , 
nun diálogos 
que informan 
das más rela
c i ó ns entre 
eles. Esta se
gunda parte 
está narrada 
en terceira 
per oa. A no
velera non es
tá plenamente 
conseguida, 
sobretodo na 
primeira parte, 
debido ao 
cámbio de 
per oa narrati-
va. Mai o au-

A Suárez 
Abel véxoo 
como 
guionista 
dunha série 
televisiva 
sobre os 
costumes 
da nosa 
clase 
média. 
Unha série 
que, abofé, 
seria 
divertidísima 

tor. intelixentemente non carrega 
tinta en momento nengun. Todo 
o contrário, á vece dilue mo
mento mái ou meno inten o 
nun bumori mo que e bara cara o 
negro. 

En conxunto a novelera lese con 
agrado, mália a aparición de cer-

tas cenas unha miga forzadas, 
porque o autor, que sofre dun cer
to tirón cara o sentimentalismo, 
non cai totalmente nel e fai apare
cer unha feble ironía e situacións 
que se resolven humoristicamente 
ainda que non sexa o caso da cena 
final. Os personaxes, ben que non 
en profundidade, están deseñados 
de tal maneira que son verosímeis 
e, en última instáncia, plasman a 
dupla tese que se propuña (?) o 
autor: a emigración (ainda que se 
retome) é sempre un fracaso, e as 
relacións familiares son un caos. 
Un caos no que a miséria conta 
moito. 

O terceiro (en puridade, segundo) 
relato tamén foi premiado no Mo
desto R. Figueiredo: "O Quinqui
riquí". Narrado en diversas voces 
narrativas e por diferentes perso
naxes, Suárez Abel ceiba -aqui 
sí- un humor negro que acada o 
cúmio no remate. Usando dunha 
linguaxe sinxela, de palabras tira
das do idiolecto popular para dar 
máis verosimilitude aos persona
xes, consegue un bon relato. So
bretodo a parte narrada, escrita, 
polo Quiquiriquí -un esquizofré
nico-- cuxos feítos son desmenti
dos acto seguido pola carta que a 
irmá del escrebe á nai. Carta que 
deita un humor retranqueiro, e 
que demostra que é nesta clase de 
humor onde mellor se move Suá
rez Abel. 

O último relato, "Os caprichos de 
Laura", é un retomo ao mundo en 
que se desenvolvía a última nove
la do autor: Sabor a ti: a clase 
média, con ínfulas intelectuais. A 

1 dona amargada, Laura. O marido, 
profesor -o ecoloxista, como lle 
chama ela-, incapaz de ser sin
cero consigo próprio, de confesar
se a sua frustración, a sua covar
dia, e que enche o seu monólogo 
de grandes palabras e conceitos 
para agachar o seu vacio. Por últi
mo, o personaxe cínico, que é 
aquel que en verdade coñece a al
ma de Laura, da clase média: o 
xefe dela. Un personaxe que apre
sen ta como o único positivo no 

relato. Non porque o autor teña 
simpatías cara el, ou porque se lle 
escape das mans. É positivo por
que é o único que mira de frente a 
realidade -evidentemente para 
se servir dela. 

Miguel Suárez Abel entrega desta 
vez un libro que se le dun tirón. 
Primeiro porque non intentou es
tirar os fólios e meter máis do que 
debía. E, sobretodo, porque é un 
libro que deita humor e sentimen
to, fuxindo dun sentimentalismo 
que facia estragos noutras obras 
suas. Selva Negra deita unha mi
rada irónica cara un mundo que 
se ben o seu autor non considera 
o mellor dos mundos posíbeis, 
tampouco o ten como pior. Suá
rez Abel abala entre a comédia 
americana e a comédia italiana. 
Quer dicer, entre o humor e a sá
tira de costumes. Nesta última é 
onde rnellor se move o noso au
tor, e onde mellor se realiza como 
escritor. Un escritor que non quer 
revolucionar a literatura (ainda 
que demostre coñecer técnicas 
narrativas e verbais, máis estas 
últimas) senón alargar o público 
leitor. E para iso, simplesmente, 
deitando unha feble ironía e unha 
crítica do mundo e dos persona
xes que o povoan, quere facer pa
sar un rato agradábel ao leitor, e 
que recunquen no próximo. 
(Compre engadir que fuxe, afor
tunadamente, de todo "kitsch", 
q uer dicer, das grandes ideas e 
dos grandes ideais). E no presente 
consígueo. Polo humor, pola fe
ble ironia, polo sarcasmo e pola 
sátira, e por uns diálogos moi ben 
acadados. 

Quizais Suárez Abel poda chegar 
máis lonxe; contodo, eu véxoo co
mo guionista dunha série televisi
va sobre os costumes da nosa cla
se média. Unha série que, abofé, 
de seguro era divertidísima. Non 
sei que esperan os directivos da 
TVG para fichalo. • 

XGG 

(1) Edicións Xerais de GaJjcia. Vigo, 1994. 
142 páx. 

CRONICA 

A crónica intensa, crúa e apaixonante dun xornalista galego que tivo que fotografar 

corpos destrozados, socorrer feridos e actuar de correo nas guerras de Croacia e 

Bosnia. Delmi Álvarez recolle en perto de cen fotografías a experiencia dese vello 

xornalismo que está máis cerca da morte que de ningún outro- lugar. 

NA MESMA COLECCIÓN 

REPORTEIRO DE GUERRA 
EN IUGOSLAVIA 

XERAIS 

~" ~~ Delmi Álvarez NAUTILUS 1892 - 94 
Bernardo Máiz 

O PIRATA DA MOUREIRA 
Jorge Parada Mejuto 
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canta de libros 

Relato de viaxeiros 
Galaxia segue a publicar novos libros 
na sua colección Galiciano espello, 
na que se recollen as impresións dos 
visitantes de fóra que chegan ao noso 
país. A ventureiros e Curiosos é o 
título principal da escolma realizada 
por Gustavo A. Garrido que recopila 
textos de persoas desde o século XV 
ao XX: Domenico Laffi, Alexandre de 
Laborde, Silveira da Mota, William 
Darlymple ou Cosimo de Médicis 
entre outros. • 

Regreso 
das entrevistas 
A editorial Nigra agasállanos con dous 
libros de conversas, senllas antoloxias 
das entrevistas que en diferentes 
épocas e meios concederon Eduardo 
Blanco Amor e Alvaro Cunqueiro. 
As edicións non só recollen a escolma, 
tamén fornecen información 
complementária sobre estes e outros 
textos dos autores. Victoria A. Ruiz de 
Ojeda e Ramón Nicolás son os autores 
das escolmas que inauguran unha nova 
colección da editorial viguesa.• 

Prémio 
Martin Códax 
Dario Xohán Cabana gañou o recente 
Prémio Martín Códax que fináncian as 
Bodegas Vilariño. Agora sae o seu 
libro na colección Dombate de 
Galaxia. Canta de cerca a morte é 
presentado por Méndez Ferrin como 
un «libro destinado a fundamentar a 
sentimentalidade de xeracións futuras, 
ten a textura lisa e alienta das patacas 
novas e un estraño ulido a turbeira 
irlandesa, a Atlántico acalmado no 
agosto e a bágoas que un ánimo 
estoico sabe reten>.• 

Reedición 
de Cabanillas 
Sae Da terra asoballada o poemário 
onde ecoa o espírito potente e 
nacionalista de Ramón Cabanillas. A 
edición crítica sae en Xerais, na 
colección Biblioteca das Letras 
Galegas, dirixida por Xosé Ramón 
Pena, que tamén fai nesta ocasión o 
estudo crítico, «agora Cabanillas 
escrebe versos que conectan 
decisivamente co espírito do 
nacionalismo verbalmente exaltado, 
raiando no misticismo e sempre na 
dignificación mítica da terra». • 

O último de Caneiro 
Estación Sur é o título do último 
poemário do verinense Xosé Carlos 
Caneiro. «Este é un libro de amor. 
Todo os libros de poesía son libros de 
amor. Libros comprometidos. Eu, a 
pesar dos pesares, sigo apostando pala 
poesía do compromiso, pola poe ia 
rebelde, a poesia capaz de remover o 
futuro», afirmou na presentación do 
libro. A edición é do Concello de 

· Ourense, e recebeu no seu día o 
Prémio Cidade de Ourense no 1992.+ 
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Ferrín dá 
testemuño 
da estirpe· 
de .nós 
O poema adicatoria que abre o Ól~ 
timo regalo poético de Ferrín po
deríanos valer o mesmo tempo de 
resume, a semellanza de tráiler ci
nematográfico, do que lié espera ó 
lector ó voltar a páxina. 

Estirpe é unha unidade de nove 
poemas preñados de feítos, mitos, 
lendas e memorias dos escuros 
tempos da nosa orixe. A maneira 
de grande mestre o "vello que sa
be" vainos ir amosando o que 

" ... segue escrita nas laxes desta terra 
para instrucción e aviso da mocedade ... " 

onde se pode ler o pasado dos no
sos dun xeito espiral nun eterno re
greso xiratorio de luz ás pedras, ós 
concheiros, ás serpes, ás illas, ós 
cervos, ós cabalos tan amados polo 
autor, á espada que agarda pola 
man que a faga redentora, ó labi
rinto onde mozo Faramontao terma 
das nacións e das linguas. A epo
peia da estirpe ten o seu primeiro 
tempo rematado e así se certifica 

... compre arastrora certificar o cornén da derrota 
un tempo terminou cando houbera noticias 
presencia polo sul dun exército de verbas 
de ferro e de rigor que agora teñen casa 
na mente do que le este poema e sente 
todo o peso da estirpe no seu lombo ... 

Jerry Lee Lewis sérvelle a Heri
berto Ferrín de desculpa para rei
vindicar o rock coma rebeldía e 
darlle caña a ese sector da moci
dade de "rock and ron ~e granxa". 

"Quai des brumes" fora xa publi
r;ado no ano 92 no Boletín Galega 
de Literatura (nº 7) que dirixe An
xo Tarrío. IncluÍanse tamén os po
emas "Buscalque", "Despedida ao 
Castro Laboreiro" (no boletín ci
tado" ... a Castro Laboreiro"), "En 
las orillas del Sar" e "Sorga". Na 
versión actual pódese atopar algún 
pequeno retoque que non inflúe na 
sustancia nin na estructura dos pe
omas nomeados. 

"Quai des brumes" publicárase 
daquela como un só poema. Na 
edición de Xerais aparécenos dis
tribuído a xeito de once poemas 

diferentes baixo un mesmo título. 
Sexa do xeito que sexa, o poema é 
unha fermosa homaxe ás illas, ós 
piratas galegos, á literatura de 
aventuras e ata entra no saco don 
Xosé Mª Castroviejo e mesmo al
gunha taberna de Cangas que o 
poeta coñece ben. 

No "Testamento do ghebo" irnos 
de viños con Ferrín e os seus ami
gos. A idea da morte e da despedi
da, aínda que é unha das constantes 
da obra poética ferriniana, vai aca
dar un maior peso neste poemario, 
e amais deste testamento está pre
sente en poemas coma "Despedida 
ao Castro", "En las orillas del Sar", 
"Acougo" e 
"A gorda que 
desata". 

"Pontevedra", 
"Homenaxe a 
Fidel Castro", 
"Buscalque", 
"O Cambedo" 
e "Miña casi
ña, meu lar" 
tráenos de vol
ta ó Ferrín do 
compromiso 
n~ denuncia 
do inxusto. No 
último dos po

O poemario 
máis 
maduro de 
Ferrín 
~corpora 

"novas 
temáticas 
que van da 
inmediatez 
e 
actualidade emas citados 

aproveita o de- ata a 
saloxo duns 
campesiños epopeia de 
ocorrido hai son 
poucos anos, pondaliano 
feito terrible 
máis propio da 
idade media 
que do século 
XX, para conxurar ós nosos gran
des poetas e voltalos ó lugar onde 
sempre estiveron, esto é, ó lado 
dos que sofren, mal que lle pese a 
algún que anda a descafeinalos. 

"Sorga", "Acouga" e "Curro de 
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Morgadáns" (outra vez os caba
los" son lugares que xa forman 
parte do autor mentres que con 
Don García rei, Perceval e Prisci
liano lévanos outra vez á historia 
das cousas nosas. "Seitura" e "Ir
landa" son fermosas e sentidas 
lembranzas e "Colofón" un bri
llantísimo, ó tempo que cáseque 
imposible pola súa dificultade, 
exercicio lingüístico. 

Este libro que ven de publicar Xe
rais é o poemario máis maduro, 
rotundo e fermoso que ten saído 
da pluma de Ferrín. Sen renunciar 
para nada á liña versificadora de 
modernidade que encetara en 
"Con pólvora e magnolias'', incor
pora novas temáticas que van de 
inmediatez e actualidade ata a 
epopeia de son pondaliano. Rit
mo, métrica, rima e figuras son 
<lomeadas polo autor coma tenros 
bimbios cos que vai ir tecendo 
(que grande tecelán!) as cestas nas 
que gardar as fermosas verbas da 
nosa lingua debulladas con agari
mo e xeitura. 

Os debuxos e deseño de Gonzalo 
Arauxo son páxinas de pedra, pe
troglifos modernos tinguidos de 
ocre ouricela ou negro brión. Ta
mén están as Illas e o solpor e os 
paxaros e o mar e as espirais en 
perfecta conexión de sentimentos 
entre poeta e ilustrador. 

O verán é un excelente momento 
para que os profesores de galego 
poñan ó día os seus coñecementos 
e aproveiten pra preparar o curso 
vindeiro pois este libro xa saíu do 
prelo incorporado á historia da li
teratura galega. O libro por supos
to debe ser lido por toda aquela 
persoa que goste da boa poesía. 
Absterse desleigados e pijoslight 
(pronúnciese pijoslai). + 

XOSÉ M2 DE CASTRO ERROTETA 

EDICIÓNS ESPIRAL MAIOR 
p o E s 1 A 

HELOÍSA 
MARÍA XESÚS PATO 

E s e R 1 T A p o R 

Hetoísa, segunda entrega lírica 
de Chus Pato, unha poética entre a 
tensión do mito e a forza da 
palabra simbólica e esclarecedora. 

Das últimas mareas, tamén 
segunda entrega da autora, o regreso 
de AnaRomanf á luz poética dunha 

sensibilidade de extremado valor 

Envío de pe 
dwos contra reein 

expresivo. 
factura) 

bolso (con 

M u L L E R 

DAS ÚLTIMAS MAREAS 
ANAROMANÍ 

E s 

As privadas 
fora da lei 
Parece evidente que a Leí de Tele
visión Privada aprobouse para de
sautorizar as iniciativa que non 
obtiveron unha concesión televi i
va e dar tarefa aos traballadore 
do B.O.E. , pero non para facer e 
cumprir, xa que desde aquela as 
empresas beneficiárias teñen pra
ticado todo tipo de manobras ile
gais. Unha análise rigorosa, en re
lación coa Leí, sobre a programa
ción e a titularidade das respecti
vas sociedades concesionárias le
varía a afinnar rotundamente que 
nengunha das tres cumpriu a Lej 
na sua totalidade; algunhas nen 
sequer a cumpriron ao inicio das 
suas actividades. 

Seguindo coa mesma orde que a 
Leí 10/1988 de Televisión Privada 
estabelece, hai que deterse primei
ro no seu artículo cuarto, no que 
determina a obrigatoriedade das 
concesións para prever a emisión 
de prográmas para cada unba das 
zonas territoriais do Estado, isto é, 
unha cobertura de carácter a uto
nómico; sen embargo, as televi
sións privadas vulneran manifes
tamente o seu deber: no hai un só 
programa para Galiza (nen para a 
maioria das outras comunidades) 
nas sintonías de Antena 3, Tele-5 
ou Canal Plus. 

Avanzando na Leí, o Governo, 
através do artículo 9, acorda adxu
dicar as licéncias a prol da oferta 
máis convenientes para o interese 
público. Pero non parece razoábel 
elexir en beneficio dos cidadán e 
por <liante de outras ofertas, unha 
canle de pago (Canal Plu ) fora 
das posibilidades de boa parte das 
economías domésticas. 

EDITORIAIS 
EN DISTRIBUCIÓN 

Edicións Espiral Maior 
Edicións Laiovento 
Edicións da AS-PO 
Edicións Sementeira 
Edicións Toxosoutos 
Edicións PP. CC. Artesa 
Cademos da EDG 
Edicións Elsinor Teatro 
Editorial Hiru Argitaletxea 
Edicións de autor 
Revistas culturais galegas 
Edicións bibliográficas 

PRODUCCIÓNS CUL TURAIS 

A R T E S A 
Rua A. Martínez Salazar, 3 

15011 A CORUÑA- GALIZA 
Telf. (981) 27 83 99 
Fax (981) 25 02 12 

ANXO IGLESIAS 

Seis artículos de poi , no 15, im
ponse o sentido comun (ainda que 
con pouco éxito na prática) limi
tando o tempo de emisión de tina
do a publicidade, non podendo er 
superior ao dez minuto dentro 
de cada hora de programación. 
Cronómetro en man pódese com
probar que Antena 3 e Telecinco 
superan dabondo o límite autori
zados ainda mái se á publicidade 
comercial (spots, patrocínio , o
breimpre ións ... ) lle engadimo os 
mini-e pazo promocionai de 
programa po teriore ; a cadea 
de televisión non poden negarlles 
a ua condición de publicidade 
porque con e e propósito o incor
poran de cotio á ua programa
ción: tráta e de auto-publicidade. 

Progresando no texto da Lei de 
TV Privada, damo atopado o artí
culo 19 que, ponto a ponto (e ten 
catro ), e infrinxe. Irnos reví alo: 

-Art. 19.1: "Só poderán ser accio
nistas das sociedades conce ioná
rias, dunha banda a per oas físi
cas e doutra aque1a persoa xurí
dkas que revistan o xeito de o
ciedade anónima". Pergunta: onde 
encaixa a Once e a ua participa
ción en Telecinco? 

-Art 19.2: "Nengunha per oa fí
sica ou xurídica poderá er titular 
de accións en mái de unha o ie
dade conce ionária". Polo tanto, 
alguén terá que explicar por que 
Prisa di pón 
de acción en 
Canal Plu di-
rec tamente e 
atravé da de
s aparecida 
Antena 3 de 
Rádio en An
tena 3 de Te
levisión. 

- Art. 19.3 : 
"Ne ngunha 
persoa física 
ou xurídica 
poderá ser ti
tular de máis 
do 25% do ca
pital dunha 
sociedade 
concesioná-
ria". O feito 

Non hai 

u 

de que Banesto conseguise contro
lar directamente o 25% das ac
cións de Antena 3 TV e financiase 
con créditos especiais a adquisi
ción doutro 25% da sociedade para 
Antonio Asensio (hoxe en dia di
rector xeral da mesma) non é pre
cisamente un acto de excepcional 
celo no cumprimento da norma. 

-Art. 19.4: "A totalidade das ac
cións de titularidade estranxeira 
non poderá ser en nengun intre su
perior ao 25% do capital dunha 
sociedade concesionária". Entón, 
por que Silvio Berlusconi conta 
cun 25% das accións da mesma 
sociedade (Telecinco) na que Jac-
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ques Hachuel controla o 10% se 
nengun dos dous distingue un pa
sodobre dunha sevillana? 

A Lei, fora dos seus vinteseis artí
culos, fai referéncia ao romántico 
espírito que presidiu a sua elabora
ción e que hoxe debería avergoñar 
aos directivo das cadeas de televi
sión (privadas e públicas) que con
verteron en loita feroz pola au
diéncia (e polos cartas) aquílo que 
no preámbulo da Lei se define, en 
relación co artículo 138 da Consti
tución, como un servizo público 
esencial que ten como finalidade 
satisfacer o interese dos cidadáns e 
contribuir ao pluralismo informati
vo, á formación dunha opinión pú
blica libre e á ex tensión da cultura. 

Non hai dúbida de que a Adminis
tración cen tral e desentende u 
comp letamente do preceito legal 

que a abriga ao "control e inspec
ción da observáncia, pola parte 
das sociedades concesionárias, 
das regras que articulan o desen
volvimento da televisión privada". 
Por que? Algun inxénuo poderá 
pensar que se deba á incompetén
cia do sistema administrativo, pe
ro ' a verdadeira explicación hai 
que buscala nese pacto tácito polo 
que a parte contratante (o govemo 
de tumo no Estado) amasa unha 
comprensión ilimitada cos infrac
tores televisuais a cámbio do in
dulxente trato informativo conce
dido pola parte contratada (as so
ciedades concesionádas). Desgra
ciadamente, desea maneira, a leí 
pasa de ser un in strumento ao ser
vizo dos cidadáns a transformarse 
nun elemento coaccionador en be
nefic io dos intereses do poder.+ 

ANTÓN CORTEGOSO 

conta de discos 

lk d Ví n zuela 
·'Cantos do pobo" é un disco da 
cantante lnarhú adicado á música 
tradicional venezola. on existen 
moitas po ibilidade de poder escoitar 
pcza do folclore de e país e, polo 
1amo, a iniciariva de editar un di co 
de ta caracterí tica é de agradecer. 

Mágoa de que a in 1erpre1e non es texa 
á altura das circun táncia e o seu 
e tilo se afaste do folk de raíz para 
cair, agás nun par de ocasións, nun 
e tilo folclórico", con todas as cargas 
pexorativas que ás veces contén ese 
termo. lnarhtí non é má cantante, mais 
tampouco obrancea ne a faceta, 
acostumados como estarnos a escoitar 
voce de cantantes americanas de 
moito maior fu te. • 

In pector Tuppence 

-o- Contos de 
indianos 

/ 

{Jfe,¡a¡e-itJ cfoüfo 8fal((}IJ 

tfn exercicio 
de desmitificación 
e de reinvención 
da memoria. 

pretensións, é a receita da fo rmación, 
que alinea ben as voce e os seus 
instrumentos para es tes mesteres. Do 
que se deben esquecer é de adentrarse 
noutro tipo de ritmos, os lati nos, 
como no rema "Caramba", que saiu 
bastante descafeinado.• 

Candeal: 
Polo Camiño 
de Santiago 
Volume 2 

Candeal recria neste di co a música 
dos pavos de Castela integrantes da 
rota Xacobea nas províncias de 
Burgos, Paléncia e León. O Carniño 
de Santiago r.ivo unh a grande 
tran cendéncia na vida cultural destes 
lugare , e na música reflíctese parte 
de a importáncia. O grupo mergúllase 
no folclore ca tellano e adícalle 
ba tante atención ao ritmo de xota. 
Unha chata da mú ica de a rexión é 
que oa moi repetitiva e o traballo 
reílicte, á vece , e te problema, 
c n eguindo noutro ca o afa tar e 
cunha in trumentación ba tante 
qui librada . De de logo e ta obra é 

·uperi r á rei teración , á que no 
tcn a ostumado o grupo Nuevo 
Mester de Juglaría. A voce de 

andeal cumpren a ua func ión e 
cntr o lema hai que alicnlar o 
fcm1oso "e tanda eu de Servizo", da 
zona de León a mái de comentar a 
inclusión do popularísmo "O 
Trébole". • 

ÓSCAR LOSADA 
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O Concello de Santiago impede 
a representación de Electra 

Villanueva pref eriu ter 
o local pechado dous dias 

Uvegá Teatro non pudo representar a obra que tiña programada para os dias 5 e 
6 de Xullo no Teatro Principal por proibición expresa do Concelleiro de Cultura, 
Facenda e Persoal Xosé Manuel Villanueva. Os enfrentamentos ocasionados palas 
críticas que os membros desta compañia fixeron sobre anteriores actuacións 
deste concelleiro, e os contidos da própria obra parecen ser os motivos que 
levaron á suspensión da representación. As causas reais descoñécense xa que 
Villanueva non fixo aclaración nengunha ao respeito. 

• PAULA CASTRO 

Cando os programadores do Teatro 
Principal apresentaron ao conce
lleiro de Cultura, Xosé Manuel Vi
llanueva, a lista de representacións 
programadas para este trimestre, 
receberon con surpresa a anulación 
da representación da obra Electra 
do U vegá Teatro. As repercusións 
foron de considerábel transcendén
cia para os actores, pero tamén pa
ra o próprio Teatro Principal , que 
con menos de unha semana de an
telación non pudo cobrir o oco 
oca ionado por esta baixa. 

A explicacións do Concelleiro fo
ron vagas neste sentido, argüindo 
que Electra xa estivera en cartel en 
Santiago. Vicente Montoto, direc
tor da U vegá-Teatro asegura que 
"se ese fo e o critério que se aplica 
desde o Teatro Principal seria acei
tábel, pero non é certo". Tal eco
mo afirman non lles queda máis 
que recorrer ao seu "direito ao pa
taleo", ao careceren de papeis asi
nados que deoonstren a existéncia 
do compromiso de actuar durante 
eses dias. Adernais, Montoto con
sidera que o impedimento de ac
tuar non ten que ver cunha causa 
formal, senón porque "Vi11anueva 
está ferido palas críticas que fixe
mos ás suas actuacións anteriores 
connosco, e en lugar de dar a sua 
versión dos feítos esperou ao mo-. 
mento da vinganza covarde''. 

Dependéncia 
das subvencións 

Uvegá-Teatro apresentara, ~o mes 
de Xaneiro, un proxecto para repre
sentar Electra a "prezos sociais'· 

que permitisen aos estudantes uni
versitários e de ensillo rneio asistir. 
Xunto co proxecto solicitábase un
ha subvención do Concello, pero ao 
non obter respostas tiveron que re
correr a Xerardo Estévez para que 
presionase a Villanueva e este ac
cedese a reunirse con eles e discutir 
o programa. Villanueva asegurou 
que haberia subvención se se consi
deraba a obra de interese didáctico, 
e remitiunos á Delegación de Cul
tura do Concello, para que esta va
lorase se o material era ou non de 
interese. Superada esta condición 
prévia esperaron a que Villanueva 
aprobase a concesión da subven
ción. "Tivemos que sentar diante 
da saída da sua oficina para obriga
lo a respostar. Díxosenos que habe
ria axudas para Electra", asegura 
Montoto, engadindo que "non po
diamos seguir representando a obra 
na Sala Galán se non contabamos 
con subvención porque as entradas 
para institutos e universidade eran 
moi baratas, e non podiamos asu
miJ: os custos". 

As representacións na Sala Galán 
completáronse á espera da tan de
sexada subvención, pero até o úl-

timo dia de actuación non recebe
ron a comunicación de que final
mente non se lles concedería axu
da de nengunha caste. A raíz deste 
suceso os membros de Uvegá-Te
atro criticaron duramente a actua
ción de Villanueva " pois eremos 
que provocou a actual proibición 
de actuar no Principal". 

Mabel Ribera, representante da 
Asociación de Profisionais do Tea
tro , destaca a importáncia que te
ñen as subvencións para as compa
ñías teatrais, pero insiste en que os 
que "máis subvencións receben son 
os Concellos, que son os encarrega
dos de canalizalas para actividades 
culturais, sen especificarse a canti
dade que se debe destinar a teatro". 
Isto ademais imposibilita, segundo 
manifesta Mabel Ribera, a consoli
dación de circuítos teatrais, provo
cando que haxa compañis que só 
teñen dous contratos ao ano. 

O grupo do BNG no Concello foi 
o único que criticou publicametne 
a actuación do concelleiro de cul
tura. Encarna Otero considera que 
as suas decisións "son excesiva
mente persoalistas, ademais de su
por unba gra.ve descalificación do 
encarregado de elaborar a progra
mación do Principal e de toda a 
sua equipa". Tamén considera que 
existe un desprezo total palas ma
nifestacións culturais galegas, tan
to no Concello coma no Teatro 
Principal. "Concébese o Principal 
como unha propriedade privada e 
non como unha entidade pública. 
Alguns grupos galegas participan 
porque a Xunta puxo esta condi
ción a cámbio da sua participa
ción na remodelación do teatro".+ 
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E¡ once dias despois 
do Dia das Letras 

Galegas cando o galego 
reanudou a antiga 

presenza cultural de 
Galiza en terras 

escandinavas. No 
concello sueco de 

Sunne, sesenta 
quilómetros ao norde 

do Lago Vaenern, a 
xente acudiu a unha 

Festa de cabaleiros 
medievais. No 

variadísimo programa, o 
penúltimo espazo .antes 

dun torneo real foi 
aditado ao relato duns 
dramáticos sucesos na 
Galiza dos anos 1482-

. 83: ·a toma da fortaleza 
da Frouseira e o 

degolamento, sen 
,formulación de causa, 
do señor da mesma: o 

· Marechal .I~ardo :de 
Cela. 

GALLAECIA- SCANDINAVIA 

A representación do "Romance de Pardo de Cela" én Suécia fíxose durante. unha festa medieval 

Poesia medieval galega 
. , . 

a ·pral da :libefdade-na Escandinávia 
o· Roman.e:e de.Pardo de Cela 

.. .. -·· .:. 

cantado -en galeg.o reclama autonomia para a Terra de Vaermland 
•D.M. 

Diante dun decorado que evocaba 
o enfrentamento das espadas, o 
violinista Johnny Nilsson e o et
nólogo Staffan Morling acompa
ñaron a Xosefa Otero, quen por 
primeira. vez no Norte de Europa 
fixo vibrar aquela letra do século 
XV, A min chaman Toda Mira, 
Afón de Santa Maria e Vinte e 
dous fo ron chamados. As tres pe
zas foron interpretadas con melo
dias arranxadas ' én modo menor, 
unha das escálas non normaliza
das que semellan carregadas de 
señardade e malencol]Ja e que en 
tempos. pas~dos foron pró.prias 
dos alalás galégos. 

Formando parte do relatO" era 
apresentada unha tradución rima
da a língua sueca de cada can
ción, antes de que Xosefa Otero a 
inter.pretase en galego mindo
niense. O público permaneceu 
atento, e o drama e o enigma da 
vida e morte do Marechal impri.., 
mian un toque de Ingmar Berg
man á representación. 

O tema de A Frouseira invitou á 
reflexión de Morling que realizou 
nunha intervención final a peti
ción dun parlamento próprio para 

aquela Terra de Vaermland, de 
ondeé nativo. 

30 anos de compromiso 

O compromiso de Xosefa Otero e 
o seu home Staffan Mürling, co 

tema de Pardo de Cela, parte do 
seu estudo daqueles versos bai
xomedievais, que no 1965 .deu a 
coñecer Xosé Maria Alvarez 
Blázquez. Identificaron conceitos 
como o de Toda Mira e Señora 
de gran tesouro que o filólogo 

tudense deixou sen concretar. O 
exame máis interesante resultou 
ser o que realizaron dos cuarenta 
e dou s versos, comezando con 
Vinte e dous foron chamados. A 
colaboración do danés Leif Soen
derg aard da Universidade de 

Oden e, permitiu di tinguir un 
mito, que dá a uns acomecemen
tos caótico unha orde e un en-
o, e que o povo entend e como 

explicación ati factória. O mito 
tamén expre a a nece idade dun 
povo ou dun grupo ocia! de re-
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clamar comprensión dos valores 
normativos, que regulan a vida 
en sociedade. 

Mürling é coñecido como etnólo
go no noso país polo seu libro As 
embarcacións tradicionais de Ca
liza (Conselleria de Pesca, 1989). 
Para concretar cales eran os valo
res da sociedade baixomedieval 
que infrinxiron os vintedous trai
dores criados do Marechal , Mor
ling valeuse dos Conceitos para o 
estido da cultura rexional, do an
tropólogo da Universidade de No
va Iorque, Claudia Lomnitz Ad
ler. Este entende que a clase alta 
tiña a sua cultura íntima e os la
brego a sua, distinta, mais que 
amba e taba unidas entre si a 
meio da cultura das relacións so
ciais e era dentro desta que se es
tabelecian os vencellos de poder. 

Vi ita á F rouseira 

De de a ua primeira visita á 
Frou eira no l 989 o tema engaio
lou definitivamente a Xosefa e 
Staffan. Ver ali, catrocentos me
tro por riba do Valadouro, que 
non re taban mái que rebaixas na 
rocha da que debeu er a principal 
fortaleza de Pardo de Cela, con
moveunos. Outra importante fonte 
de inspiración era a investigación 
histórica actual, iniciada por Fran
cisco Mayán e levada a importan
tes esclarecementos por Eduardo 
Ladrón de Guevara. 

Como ' rebelde contra a sua von
tade" definia Pardo de Guevara ao 
Marechal, cando resumía novos 
dados documentais nunha xoma
das históricas en Foz en Marzo de 
1993. Nun colóquio do mesmo dia 
manifestou a sua convicción de 
que Pardo de Cela ergueuse contra 
os abusos e a ignoráncia do gover
nador na Galiza dos Reis Católi
cos. Esta opinión de Guevara pa
rece apoiada por unha testemuña 
do pleito Tabera-Fonseca no 
1526, que afirma que os castelos 
de A Frou eira e Vilaxoán "se lle
vantaran contra el rey".• 

:································································~· . 

Maruxa Otero gravando o cantar para a TVG no mesmo cúmio no que asen
tou o castelo da Frouseira 

A Frouseira e 
a poesia popular galega 
•S. MORLING 

Recentemente o arqueólogo Xo
án C. Castro Carrera examinou os 
restos da que debeu ser a fortale
za máis forte do marechal, o cas
tel o de Pena Frouseira. Desco
breu nada menos que tres recintos 
defensivos, que ocupan máis de 
nove mil metros cadrados e están 
rodeados por tres lados de gran
des costentas. Desafortunada
mente o concello de Foz non le
vou a cabo a necesária consolida-

• ción dos restos, e na actualidade 
estanse a desintegrar os funda
mentos duns muros, cuxo dramá
tico protagonismo na história da 
Galiza o povo non esquenceu. 

O asédio que o govemador Acu
ña puxo á Frouseira no 1481 cos
tou moitas vidas. Cando se fixo 
coa fortaleza, alegaba un rumor 
que fora entregada por vintedous 
dos seus defensores, sobornados 
polo mercenário francés Muda
rra, a quen Acuña tiña ao seu ser-

vizo. Este rumor deu lugar á poe
sia popular sobre Pardo de Cela. 

Consiste en tres cantares ou frag
mentos de tales. O primeiro é de 
catro estrofas cuartetas de rima 
alterna e encomeza cos versos A 
min chaman Toda Mira. O filólo
go Alvarez Blázquez chámao O 
cantar do Mariscal. Tamén é co
ñecido como O lamento da Frou
seira, pois que as palabras se 
imaxinan postas na boca do mes
mo castelo. Por outro lado Alva
rez Blázquez desentrañou dun 
texto en prosa un romance de boa 
andaina rítmica e con asonáncia 
en -á. Chámao o Romance de 
Pardo de Cela. Unha primeira 
parte de doce versos, comezando 
Afón de Santa Maria, relata como 
os vintedous traidores chegaron a 
un acordo con monsieur Mudarra. 
Segue unha segunda parte que en 
cuarenta e dous versos, comea
zando por Vinte e dous foran cha
mados, fai diversos consideran
dos sobre os traidores criados.• 

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

Vaermland quer autonomía 
Xunto a outra bi barra arredor 
do Lago Vaenern, Vaermland for
ma parte dun cerritório con carac
terí tica culturai particulare . 
Durante todo o éculo XIV e te 
território formou unha unidade 
política con olidada pola cons
trucción do ca tela de Ed holm no 
1376. A tradición, aglutinando as 
terra en tomo a Vaenem, volveu 
manife tarse no 1524, cando a 
xu tiza de Vaermland, xunto co 
seu homólogo e vário noble de 
Vaestergoetland rebeláronse con-

tra o poder central de Estocolmo. 
Cuarenta e un anos despois do 
axustizamento de Pardo de Cela 
en Mondoñedo, estes representan
te da Suécia atlántica foron deca
pitado por arde do monarca de 
Estocolmo Gustavo Vasa. 

Na actualidade, Estocolmo con
centra o recursos do estado sue
co na parte do país que olla ao 
Báltico e despreocúpase relativa
mente das rexións con saida 
atlántica. A administración cen-

O desencadeante do descontento en Vaermland co governo do estado sueco, 
fol o rexeltamento de Estocolmo á exuda que precisaba o enlace ferroviário da 
siderúrxica de Hágfors 

tral negouse a incorporar aos fe
rrocarrís estatais a liña que comu
nicaba a siderúrxica vaermlande
sa de Hágfors coa rede nacional. 
Por non levarse a cabo esta incor
poración o Ferrocarril de Hágfors 
tivo que pechar en 1990. Sen ace
so ao transporte ferroviário o 
complexo de altos hornos de 
Hágfors perdía competitividade, 
e a maior parte da sua produción 
foise para Austria. Cinco mil pos
tas de traballo se destruiron. Nes
te ambiente producíronse atitudes 
críticas de impottáncia sobre o 
xeito con que Estocolmo trata a 
Vaermland,.entre el.as a da empre
sa forestalWestwood, que ven dé 
subtiñar nu;1 comunicado que dá 
traballo a vaermlandeses e que os 
donos son de Vaetmland. 

"Na Galiza, A Frouseira e o Mai'e
-. cha:l Pardo de Cela chegar~n a ser 
_ motivos de concienciación sobre a 

identidade galega e a reivindica
ción dos direitos históricos", dixo 
o 28 de .Maio Staffan_Mürlin en 
Suhne. "Un dos ' resultados desta 

, refviridicaicón é o parlamento de 
Santiago de Compostela. Quizais 
un parlamento en Karlstad, conce
dendo aos vaermlandeses meiran
des competéncias sobre a xoia das 
terras da Suéda, daría á nosa re
xión mei randes· posibilidades de 
desenvolvimento ". • 

A voz de Xosefa e o violin de Johnny Nilsson de Sunne brindaron ao público 
sueco a ocasión de ouvir o Romance de Pardo de Cela interpretado en modo 

A singular cantiga de Xosef a Otero 
Desde a sua infáncia na Illa de Ons, 
Xosefa Otero gostou de-0uvir como · 
cantaban as vellas nas vodas. Por 
elas, e tamén polo seu pai e o irmán 
máis vello, acostumouse á escala en 
Fa-Menor, habitual nas cancións · 
antigas de Ons. Parece que era esa 
tonalidade á que se referia Alvaro 
das Casas na sua reportaxe de Ons 
no 1932, cando descrebeu o xeito 

-de cantar dos illeiros, "cando o fan 
danlle ás cantigas un deixo de in
finda melanconía". 

Foi un éxito devolver á letra popu
lar do século XV, un xeito tradicio
nal galega de interpretala. Convi
dada pola agrupación "Amigos dos 

Castelos de España" a unha excur
sión a Foz. e á Frouseira, Xosefa 
Otero volveu recitar as tres canti
gas. A interpretación na Frouseira 
foi gravada pola TVG no 1991, e 
emitida o 12 de Xuño daquel Xuño 
con importantes mutilacións. 

O resto das representacións foron 
xa en Suécia, onde ela desenvol
ve o seu método de corte, conce
bido en Ons, nun obradoiro pró
prio de confección de vestidos de 
gala e traxes de noiva: recital 
nunha reunión de artistas, grava
ción nos estudos RFM de Karls
tad e a actuación de Sunne o pa
sado 28 de maio. • 
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Convocatórias 

Prazas de aloxamento 
da U niversidade de 
Santié'.go 
A Unive1sidade de Santiago de Com
postela ven de facer pública a Con
vocatória de prazas de aloxamento 
no Sistema de Residéncias Integra · 
do para o curso 1994-95, a cal ofer
ta un total de 1 .530 prazas en sete 
centros pertencentes aos Campus de 
Compostela e Lugo, abertas a todas 
as persoas da comunidade universitá
ria. O prezo fixado para o aloxamen
to dos estudantes de primeiro, segun
do e terceiro ciclo, vai segundo as 
suas posibilidades económicas das 
4.000 ás 15.000 pta. por mes en habi
tación dobre, e das 5.000 ás 19 .500 
pta. en habitación individual. A es
colma de admisión atende á situación 
económica, o rendemento académico 
e ao feíto de estar afectado por al 
gunha. discapacidade que afecte á sua 
movilidade. A convocatória inclue 
as prazas da Residéncia Universitária 
de próxima apertura no campus de 
Lugo. O prazo para mandar as solici
tudes fica aberto até o 29 de Xullo. 
Maior información no Vicerrectorado 
de Estudantes e Servizos. Casa da 
Balconada. Rua Nova, 6. 15705 San
tiago. Teléfono (981) 57 39 06, Fax 
(981) 57 13 10. 

Revoltallo de música 
emerxente 
O centro veciñal Valadares de Vigo 
(co apoio das rádios de Oleiros, Cer
ceda, Culleredo, Rádio Medellin de 
Santiago e Ecca, amais das casas dis
cográficas Edigal, ECO, The Plástico 
Guay, Can Records, Beltaine, Gal & 
Cía, Trevoada, e a revista 32 Pistas), 
organiza o primeiro Revoltallo de 
música emerxente. O teu gozo no 
monte dos pozos do 15 ao 22 de 
Agosto no Monte dos Pozos, un lugar 
privilexiado do Concello de Vigo, 
cunhas vistas únicas sobre a Ria e as 
Illas Cies, parque forestal, lago nave
gabel , auga, electricidade e cantina. 
O revoltallo comprende unha acam
pada, do 15 ao 22 de Agosto cunha 
cuota mínima de 2.500 pta. que co
rresponde ás tendas de catro prazas, 
pódese reservar praza no Centro Ve
ciña I e Cultural V aladares (CVCV. 
Estrada de Valadares, 233. 36314 Vi
go. Fax: 986-46 94 55) ou facer a 
inscrición na mesma semana do re
voltallo na caseta da organización; 
tamén no revoltallo terá lugar a Feira 
de música independente, do 17 ao 
21 de Agosto, que oferece unha série 
de casetas de balde para discográfi
cas, tendas de discos, fanzins, revis
tas musicais, etc. Os interesados ex
poner os seus produtos pódense diri
xir ao CVCV do 26 ao 30 de Xullo. 
Amais o encontro oferta unha série 
de cursos de iniciación e perfeccio
namento de danzas do mundo, xogos 
de rol, escalada en rocha, corredoiris
mo , jazz e música moderna , gaita, 
instrumentos de cordas, guitarra eléc
trica e percusión. O prazo de inscrip
ción para os cursos pecha o 25 de 
Xullo, e os prezos van das 900 ás 
6.000 pta . Completa o revoltallo a 

Mostra/concurso de música emer
xente, do 19 ao 21 de Agosto, coa 
asisténcia de 30 grupos dos máis va
riados estilos musicais de Galiza e o 
norte de Portugal. Para participar na 
mostra/concurso hai que se inscre':Jer 
no CVCV antes do 25 de Xullo. Os 
cinco prémios do concurso van das 
35.000 ás 100.000 pta. Maior infor
mación no CVCV: (986) 46 86 84. 

Campamentos de 
educación ambiental 
Comprenden obradoiros de natureza, 
xogos predeportivos e cooperativos, e 
roteiros ecolóxico-culturais. Veñen or
ganizados pala Sociedade Coopera
tiva de Educación Ambiental (CEM) 
e terán lugar en Muxia e Cabana, do 9 
ao 15 de Xullo e do' 6 ao 12 de Agos
to. Infonnación no (981) 26 56 40. 

Prémio de Narrativa 
Torrente Ballester 
A Deputación da Coruña convoca a 
sexta edición do prémio de narrativa 
Torrente Ballester, dotado con 
2.500.000 pta. , ao que poden conco
rrer todos os interesados con orixinais 
escritos en galego ou en castellano. A 
temática das obras é libre, poden acce
der ao prémio novelas, relatos ou con
xuntos de relatos. Os orixinais apre
sentaranse baixo plica, por triplicado 
e en exemplares separados, en tamaño 
DIN A4, numerados e grapados ou en
cadernados. A entrega farase antes do 
15 de Xullo de 1994, nun sobre que 
indique !V Prémio de narraliva To
rrente Ballester na Deputación Pro
vincial da Coruña. A venida Alférez 
Provisional , s/n. 15006 A Coruña. 
Maior información na Deputación 
(981) 18 33 OO. 

Galiza desde a 
emigración ao retorno 
A Confederación Intersindical Gale
ga (ClG) organiza o curso Caliza 
desde a emigración ao retorno do 18 
ao 22 de Xullo no paraninfo da Uni
versidade de Vigo. O curso compren
de as charlas de Arturo Cuadrado 
Moure (escritor e editor), María Re
za Torrado (Profesora de História), 
Manuel Suárez Suárez (Secretário 
Técnico do Consello da Cultura Ga
lega), Ana Santorun Ardone (Licen
ciada en Filoloxia Hispánica), María 
Clavería Prada (Sicóloga), Luís Pé
rez Leira (Coordenador da CIG-Mi
graeión) e Manuel Mera (Secretário 
Confedera! da CIG). Maior informa
ción nos teléfonos do Campus de Vi
go (986) 81 36 03, Campus de Ponte
vedra (986) 86 32 10, e Campus de 
Ourense (988) 25 11 11. 

Prémio de xornalismo 
sobre ecoloxia 
A Asociación Cultural Penas de 
Rodas de Gaioso (Outeiro de Rei. 
Lugo) convoca o ll Prémio de xorna
lismo sobre ecoloxia ao que poden 
acceder todas aquelas persoas que 
publiquen os seus traballos en galega 
ou castellano, en xomais ou revistas 
do Estado español. Os traballos han-

axenda 
se referir a temas sobre ecoloxia en 
xeral dos que o xurado valorará espe
cialmente os adicados a defensa do 
património natural , paraxes pintores
cas e o lugar de Penas de Rodas e os 
seus arredores forestais. A dotación 
económica divídese nun primeiro 
prémio de 100.000 pta. e un segundo 
de 50.000 pta. Os orixinais, que han 
de ser publicados con data posterior 
ao 1 de Xaneiro de 1994, remeseran
se ao Centro cultural Penas de Rodas 
(Gaioso. Outeiro de Rei. Lugo), até o 
15 de Xu llo de 1994. 

Prémio Blanco Amor 
de novela longa 
O Concello de Vigo convoca a XIV 
edición do prémio Blanco Amor de 
novela longa dotado con 1.500.000 
pta., aberto a todos os autores que 
apresenten unha ou várias obras iné
ditas (extensión mínima 150 fólios a 
dobre espazo) escritas na normativa 
oficial. As obras enviaranse por co
rreio, antes do 30 de Xullo de 1994, 
sen remite, baixo lema e por quintu 
plicado ao Concello de Vigo-Conce
llaria de Cultura, Praza do Rei s/n. 
36202 Vigo, nun sobre que indique 
Prémio de novela longa Eduardo 
Blanco Amor. Nun sobre adxunto, 
pechado e baixo o mesmo lema virán 
os dados do autor. O concello re ér
vase a facu ltade de adxudicar o con
trato da primeira edición da novela 
premiada baixo os princ ípios de 
igualdade da licitación , concorréncia 
de ofertas e igualdade dos propoñen
tes. O prémio pode ficar deserto de 
non existiren obras de calidade ao 
xuizo do xurado. Nese caso o impor
te do prémio utilizarase para divulgar 
a obra de Eduardo Blanco Amor en
tre as escalas e centros culturais de 
Gal iza. 

Bolsas para a prender 
italiano no verán 
A Dirección Xeral de Relacións Cultu
rais e Científicas oferta unhas bolsas 
para seguir cursos de língua italiana 
durante o verán de 1994 na própria 
Itália. As bolsas van dirixidas a titula
dos superiores, estudantes de últimos 
cursos da carreira ou estudantes de ita
liano, e menores de 35 anos con coñe
cemento do italiano. A duración das 
bolsas será a do curso elexido, cun 
máximo de 2 ou 3 meses entre Xullo e 
Setembro. Pódense solicitar até o 8 de 
Xullo na Dirección Xeral de Relacións 
Culturais e Científicas (Servizo de In
ter-cámbio e Becas): José abascal, 41. 
28003 Madrid. Teléfono (9 1) 441 90 
44, extensión 104 ou 157. 

Aperta, 
educación ambiental 
O Colectivo de Educación ambiental 
Aperta ten aberto o prazo de ínscri
ción para os seguintes campamentos 
na Casa da Terra (Antas de Ulla. Lu
go): do 21 ao 27 de Xullo para xente 
de 6 a JO anos, do 17 ao 31 de Agosto 
dirixido a idades de 11 a l4 anos, e do 
17 ao 31 de Agosto de 15 a 17 anos. 
Inscricións e información no (981) 24 
69 95, días laborábeis de 17 a 22 h.• 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Pedimentos a: 

A NOSA TERRA 
Camiseta 800 pta Príncipe 22, baixo 
Sudadeira 1.500 pta 36202 Vigo 
(Máis gastos de envio) 

através de cheque 
• • bancário e 

• especificando talla: 
• pequena, mediana, • . . 
• grande ou cativos • • • • • • • • • • • ••••••••••••••••••••••••••o••••••••••••••••••••••••• 

O trinque 

Libros 
Espiral Maior publica Das 
últimas mareas de Ana 
Romaní e Heloísa de 
María Xe ús Pato. Saen 
nos mesmos días nos qu 

Anúncios de balde 

• Se queres viaxar por Europa eu 
tenho coche e vou ir a Bélgica o dia 
13 de Julho. Busco 2 pessoas para 
compartir o ga tos da viagem que sai
ria máis ou menos a 6.000 pta. cada 
um. Se estás interesado/a chama ao te
lefone (981) 37 10 98. 

• Vendo aparato de masaxe adelga
zante con cinta inter-cambiábel a bo
la .18.000pta.(986)210669. 

• Vendo máquina de coser industrial. 
Marca Singer. Perguntar por Laura, de 
17 a 22 h., no (986) 22 62 28. 

• Alugase piso para o verán en Vigo 
na rua Torrecedeira, con vi ta á ria. 
Teléfono (988) 23 95 20. 

• Grupo de xoves cataláns (de 3 a 4 
persoas) buscan piso de aluguer, ou 
pensión, para a segunda quincena de 
Agosto, nas Rias Altas ou Bai as, xa 
sexa na vila ou na cidade. Perguntar 
por Marta no (93) 491 06 83, ou e cre
ber a: Marta Viña! . Travesera de la 
Corts, 136 ótano l º . 08028 Barcelona. 

• Cómprase Gran Enciclopédia Ga
lega completa. O interesado poden 
chamar ao telf. (986) 47 02 98 de 15 a 
16 e de 21 a 23 horas. 

• Casa de reposo La Levada. Esta
mos abertos todo o ano, oferecemo 
distintas actividades: cursos de foto
grafía, taller artesán e actividade de
portivas (descenso por corda, rotas en 
bici e dacabalo, descenso por ria). Po
sibilidade de realizar curas de xexun, 
consulta de médico hixienista. Teléfo
no e Fax: (986) 66 64 13. 

•Brigada de Solidaridade José Mar
tí 1994. Do 10 ao 30 de Setembro. 
Prazo de inscrición: até o 1 de Xullo. 
Prezo: sobre as cen mil pesetas. Orga
niza: ICAP (fnstituto Cubano da Ami
zade entre os Pavos) e a Asociación 
de Amizade Galego-Cubana "Fran
cisco ViHamil' . Información e in cri
ción nos locais da Asociación. Vigo: 
Policarpo Sanz, 22-2º oficina 1 O, telé
fono (986) 43 28 92 . Compo tela: 
Ruado Vil ar, 29- 1 º B. 

• Mestre busca desesperadamente un 
traballo relacionado co ensino ou cal
quer outro: livrarias, editoriais, con
ductor ... (981) 69 56 82. A Coruña. 

• Merco bicicleta estática para xim
násia. Perguntar por Marisol a partir 
das 3 da tarde no (986) 25 34 69. 

na pátria pequena de 
Rosalia o concello 
repúdia criar un prémio 
de poesía para mulleres e 
n ; galle o pan o al á 
autora de Folla Novas.+ 

• Brigadas de solidaridade a Cen
troamérica . Se te anima a botar unha 
man aos esforzos das xentes que que
ren mudar por i própria a suas más 
condicións de vida, e queren facelo co
lectivamente; de e lar interesada ou in
tere ado en ter unha maior informa
ción do proxecto ponte en contacto 
con nó : Comité de Solidaridade (CO
SAL): 63 71 75 e 23 60 84 da Coruña, 
74 70 92 da Co ta da Marte, 24 83 48 
de Ourense, 54 82 55 e 53 74 97 de 
Santiago, e 20 48 03 de Vigo. 

• Alugo chalet perto da praia. ampo
anco . Me e do verán (986) 62 70 40. 

• Aula de inglés para recupara
ción con profe ore nati o . n Vi
go. (986) 4 7 12 62. 

• Alugo casa perlo da de embocadu
ra do Miño, en Campo aneo . Per
guntar por María Xo é, de 13 a 15 e de 
20 a 22 h., no (986) 62 71 07 . 

• Alúgase estúdio en Vigo, con cale
facción, auga quente, oleado, céntrico. 
Ideal para e tudante. (986) 49 06 88. 

• Percuro ente coa que montar a 
película en un pe o. Se te coñece
mento de cine ou vídeo (na área de 
fotografía, cámara, on e maquillaxe}, 
chámame ao teléfono (986) 22 69 81 a 
partir das 8 do erán. e pergunta por 
Xan Leira. 

• Andamos a andar a terra na pro
cura de in estigar e catalogar aque
les recunchos onde a história e de
tivese con forza no eu dia e que hoxe 
durmen o paso do éculo . Fuxindo 
de facer prática arqueolóxica e de 
alterar o entorno e coa fin antedita, 
olicitámo vo no e cribade infor

mándono daquele lugare o peito-
o (pedrafita , anta . mámoas, etc.) e 

meio perdido do que teñade refe
réncia. Viaxe éltiga -. parlado 
1364. 15007 

• Oferecemo charla· obre a · itua
ción do ócio-lingüí tica do alego e 
do bretón a i com de a pecto e
rai · da Bretaña contemporánea (en 
galego ou franc ) para centros de en-
i no de t da aliza. 1 abe! e eal. 1-

gál ia de abaixo, 2 -2 º . antiag . 
(981) 56 07 69. 

•Vendo chalé de 2 plantas máis a
raxe, 2.500 metro cadrados de terre e 
unha ca a vella. Na Ria Baixa . 
(923) 26 76 57 .• 

S.vie os seus avisos, anúncios, 

actos e todo tipo de 

convocatórias 

con 7 dias de antelación, 

por correo ou polo número de fax 

(986) 22 31 01 

ANOSATEBBA 



Cinema 

O Ministério 
do Medo 
De Fritz Lang (EUA 1943), pódese ver 
o Mércors 13, ás 8,30 do serán, no au
ditório do Concello de Vigo (na Casa 
do Concello) . O pase ven organizado 
polo Cine clube Lumiere. O seguinle 
filme escollido polo cine clube, Canoa 
de Felipe Cazals, proxectarase o Mér
cores 20. A entrada de cada ses ión 
custa 300 pta., e o abono mensual vai 
a 1.000 pta. 

Leí 627 
O día 13 , ás 19,15 e ás 22,15 h., no 
Auditório da Caixa Madrid en Ponte
vedra, o Cine Clube Pontevedra pasa a 
película Lei 627 de Bertrand Tavernier 
(Franza 1992). + 

Teatro 

Commedia 
Tra o grande éxi to na Galiza coa obra 
Commedia, 1111 xoguete para Goldoni, 
a compañia Ollomollranvia oferece 
tre actuacións fóra da Galiza: en Al
magro (dia 27), Logroño (dia 29), e 
Burgos (o 30). 

Cu1t s 
Peza de tcatr individuai . ou de com
pañia o dias 7, 8 e 9 de Xullo, ás 9,30 
da noite, na sala Galán de Santiago. 
Participan Manuel Lourenzo. Facto
ría Teatro. E pácio Aberto, Tripi
tripticos Malbarate, Patricia de Lo
renzo e Blanca Cendán, Quico Ca
daval e Materile Teatro. 

Música 

ir da ru 
Aprcs ntan os u prim iro L.P. A 1w
drilla de Pepa a Loha, ditado por 
Wc. t Rcc rd , Ycnrc 15 de Xull , 
ás 11 ,30 da noit , no Ca~ Liccum do 
Porriño. Entrada gratuíta. 

A Qu nlla 
Folk, odia 10 de Xullo, ás 10,30 da 
noite, na Praza de Ca telao de Rianxo. 
A actuación ven comprend ida no pro
grama do \lerán Cultura( Rianxo/94. 

Primera Nota 
O grupo de Barcelona acrua o dia 7 de 
Xullo, ás 12 da noiLe na Praza do Toral 
(Santiago). Actuación encadr~da no ci
clo Raíces musicais europeas do Con
cello de Santiago. 

Calicanto 
Un grupo que ven a revitalizar a músi
ca tradicional no território véneto (nor
te de Itália). O 15 de Xullo, ás 12 da 
noite na Praza do Toral (Santiago), e o 
16, ás 11,30 da noite no Café Liceum • 
do Porriño. 

Fía na Roca 
Os próximos concertos do grupo-folk 
Fia na Roca: o 8 de Xullo en Vilagar-

axenda 
Exposicións 

Santibáñez na Nova Sala de Exposicións de Caixavigo 

Para] oseph Beuys 
Obra gráfica de trinta arti stas intema
cionais, a partir do 7 de Xullo na Casa 
da Parra (Santiago). 

O libro galego 
en América 
Mo tra aberLa até o 1 O de Xullo, na 
Ca a do Coxo de Rianxo. 

antibáñez 
A ova Sala de Exposicións Caixavi
go acolle do 12 ao 25 de Xullo amos
tra de óleos Santibáñez, unha pintura 
impresionista-figurativa. De Luns a 
Sábado de 19 a 22 h. 

ean Graig 
Acuarelas, até o 17 de Xullo, no Café 
Rua ova de Santiago. 

Pepa a Loba 
O pub Pepa a Loba de Santiago acolle 
até o 17 de Xullo unha mostra de pin-

Joan 
Hernán
dez 
Pi juan 
no 
Auditório 
da 
Galiza 

Páxinas coordenadas por 
IAGO LUCA 

tura de Manuel Rodríguez Vareta. 

De Cuba a Galiza 
Todo o mes de Xullo no Café Liceum 
do Porriño. Unha mostra representati
va das propostas artísticas actuais en 
Cuba cunha grande variedade en te
mas e técnicas_ Pintores primitivistas 
con outros figurativos ou abslractos 
representan a realidade dun povo de 
culrura afro-latina e o resultado do la
bor artístico cultural da Revolución 
Cubana. O taller cultural Luís Díaz 
Oduordo de Santiago de Cuba e o 
complexo artístico El Batey en Mella, 
agrupan estes artistas que veñen de 
expoñer por Alemaña, Itáli a, Hun
gría, Franza, etc. Participan na mostra 
Israel Tamayo, Berto Luís Ruano, 
Alberto Lescay, José Seoane, Jorge 
Knight, Jorge Luís Chávez e Gret
tel Arati. 

Primera Nota de Barcelona na Praza,.do Toral en Santiago 

cia de Arousa, o 9 en Évora (Port~- Amord~scos (zona dos Viños). 
gal) , o l ·l en Guimaraes, e o 12 en 
Coimbra. A Pedra 

Banda de música de 
Cabral 
Actua o Sábado 9, ás 9 da noite, na 
Praza de Compostela de Vigo. 

Barón Rojo 
Actuan en Vigo, o Venres 8, ás 11 da 
noite no pub Planta Baixa (R/Lepan
to), e o Domingo 10, ás 9 da noite, no 

O bar A Pedra (Estrada de Bembrive, 
134. Vigo), oferece dous concerios 
nesta fin de semana: Eboli, o Venres 
8, e Creepers, o Sábado 9. Os dous ás 

-11 da noite. 

Paquita la del Barrio 
O 8 de Xullo no Playa Club da Coru
ña, Poquita la del Barrio apresenta o 
seu disco Volvo ao tequila.+ 

Preséncias 
Obra de Amador Magraner, até o 23 
de Xullo, na galería Trinta de Santiago. 

Luís Carré 
Fotografias na Casa das Artes de Vi
go, de Luns a Venres de 11 a 14 e de 
17 a 21,30 h., Sábados só de tarde e 
Domingos de mañá. Aberta até o 24 
de Xullo. 

O Novo Canogar 
O Museu do Povo Galego (Santiago) 
amosa até o 25 de Xullo as pinturas 
máis recentes de Rafael Canogar. 
Aberta de Luns a Sábado de 10 a 13 e 
de 16 a 20 h. Pechado no Domingo. 

Memória 
de paisaxe 
O Auditório da Galiza expón até o 27 
de Xullo de Martes a Domingo de 12 a 
19 h., obra de Joan Hernández Pijuan. 

Escola Mestre Mateo 
A Galería Sargadelos de Santiago ex
pón até o 1 O de Xullo, deseños de 

Actividades 

Heinz Dieterich 
na Galiza 
A Asociación de Amizade Galego
Cubana Francisco Villamil anúncia a 
estáncia na Galiza de Heinz Dieterich 
(Profesor titular de socioloxia na 
U .N.A.M. de México, Director da re
vista América la patria grande, Presi
dente do Foro pola Emancipación e 
Identidade de América Latina), autor 
do libro recén editado (Ed. Txalaparta, 
1994) Cuba ante la razón cínica . A 
asociación conta coa sua preséncia en 
tres actos púbhcos nos que apresentará 
o libro: unha tertúlia en Compostela, 
o 11 de XuUo ás 19,30 h., no pub Be
llas-Farto; un colóquio nun local a de
tenninar no Barco, o 12 de Xullo ás 8 
do serán; e unha conferéncia en Vigo 
o dia 13, ás 8 do serán, na galería 
Sargadelos. Maior información- na 
Asociación Francisco ViHarniL Poli
carpo Sanz, 22-2º, oficina JO_ 36202 
Vigo. Teléfono (986) 43 28 92. 

III Festival solidário 
Galiza-Cuba 
Tamén organizado pola Asociación de 
Amizade Galego-Cubana Francisco Vi
llamil, para o que conta coa colabora
ción da Concellaria de Relacións Cida
dás do Concello de Vigo. O festival co
meza o Sábado 9, na finca de San Ro
que (Vigo), coa acruación de Paodere
teiras Muiñada de Saiáns, os grupos 
folk Chouteira e A Quenlla, e Gema e 
Pavel de Cuba, tamén nesta xornada 
poesia e títeres. O Xoves 14, ás 8 do se
rán, na galería Sargadelos de Vigo, Re
gla Díaz (responsabel de prensa da Em
baixada de Cuba en Madrid) falará so
bre Actualidade e perspectivas do 
proxecto cubano. Todos os actos son 
públicos e con entrada de balde. 

Lisboa/94 

Ex osicións 

O Grande Teatro do Mundo ou Os 
Clássicos em Lisboa, até o 30 de Se
tembro no Museu Nacional do Teatrn. 
Fernando Silva Pereira, pintura;' até o 
16 de Xullo, na Galeria BarataXisboa 
Subterránea, até o 31 de Decen1bro; 
no Museu de Arqueología (07-351-1-
362 00 00). Lisboa em Movimento, 
até o 30 de Outubro no Museu da Ci
dade (07-351-1-759 16 17). Os Fina
listas até o 23 de Xullo na Sociedade 
Nacional de Belas Artes. Máquinas de 
Cena, cenários e aderes;os do Grupo de 
Teatro O Bando, até o 31 de Agosto no 
Culturgest (07-351-1-848 02 18). Do 
Cacacu ao Novo Peso-Numismática 
Mexicana e Os Meios de Pagamento 
do Tempo de D. Maria U, até o 9 de 
Xullo no Banco de Portugal. Retros
pectiva World Press Photo (1956/93) 
na Cordoaria Nacional. 

Teatro 
Europa Nao! Portugal Nunca!!, es-
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xoiaria da Escola de Arte Mestre Ma
teo. Horário: de Luns a Venres de 
10,30 a 14 e de 16,30 a 21 h. Sábados 
só de mañá. 

Euroamericana 
de gravado 
Até o 20 de Xullo na Estación Maríti
ma da Coruña. 

Rafael Miranda 
Expón os seus óleos na galería Mino
tauro (Santiago). Até o 9 de Xullo, de 
12 a 14 e de 18 a 22 h. de Luns a Ven
res; e de 19 a 22 h. aos Sábados. 

Jalísia 
Fotografias de Xurxo Lobato, na sala 
de Caja Madrid en Pontevedra. 

Esculturas, 
gravados e 
acuarelas 
Até o 8 de Xullo na Casa da Cultura 
de Burela. Esculturas de Alfonso Ca
loca , gravados Cristina Moneo e 
acuarelas de Castelo. 

Reporteiro de guerra 
O Xoves 7, ás 19,30 h., no hotel Cida
de de Vigo (Concepción Areal, 5. Vi
go), Delmi Alvarez apresentará o seu 
libro Reporteiro de guerra, na compa
ña de Carmen Parada, Xulio Ríos e 
Manuel Bragado. 

Irmandade Cultural de 
Moaña 
O próximo Sábado 9, ás 9,30 da noite, 
no restaurante Xil Ríos de Moaña, vai 
terá lugar a cea da V 11 l lrma ndade 
Cultural de Moaña. No acto institui
ranse vários prémios de carácter local 
e un de ámbeto nacional, asinarase o 
Protocolo de adesión á língua. O pré
mio de ámbeto nacional corresponde
ralle a Xosé Luís Méndez Ferrín polo 
seu libro Estirpe. As entradas (2.500 
pta.) pódense pedir nos Centro sócio
culrural Daniel Castelao; (986) 31 43 
46 e 3142 50. 

Feira do libro 
en Vigo 
Do 1 ao 10 de Xullo na Praza de Com
postela de Vigo, celébrase a XX Feira 
do Libro en Vigo . t 

Mundial de futbol 

Copa do Mundo 
dos Estados Unidos 
Nesta semana xóganse os seguintes 
partidos: Dia 9. Holanda-Brasil, e 
España-ItáJia_ Día 10. Roménia-Sué
cia, e Alemaña-Bulgária. As semifi
nais xóganse os dias 13 e 14, e a final 
odia 17.• 

pectáculo de humor de Mário Viegas, 
no Teatro Municipal de Sao Luiz 
(07 -351-1-347 12 79). O mozo que 
chegou de lonxe de J. M. Sygne, en
eenificadá poF Rui Mendes, no Tea
tro da •Ma's!aposta (07-35.1-1-938 84 

: 07): fümt de Martín Shetrnan,-no Te
atro d·a Graca (07-35 1-1-87 56 26). 
Auto da India de Gil Vicente, por 
Blanco Gil , no Teatro Ibérico (07-
351-1-858 25 31 ). Orpheu, textos de 
Fernando Pessoa, Mário de Sá Car
neiro e José Régio, por Ricardo Bra
gao,· no Teatro Recorda<;:.ao d'Apolo 
(07-3 51-1-362 43 15). Oleanna de 
David Mammet, ericenificada por Jo
ao Lourem;:o, na Facultade de Letras 
(07-351-1-797 09 69). Ode poética, 
te¡<.tos de Camoes, Pessoa, Florbela 
E~panca, Almeida Garrett e Bocage 
entre outros , no Teatro ABC (07-
35.1-1-346 67 45) . • 

Información xeral 
dos actos de Lisboa/94 no telt'. 

(07-351-1) 346 06 50/41. , 

• 
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Promocións Culturais Galegas S.A ANOSA TE 
Leo Brouwer, 
pai musical da Nueva Trova Cubana 

'Fixemos a milagre de facer culta a música popular' 
•RAFAEL BASCON MORALES 

M úslco, intérprete e 
director, o cubanrn,Leo 

Brouwer é un dos compositores 
contemporáneos máis 
destacados desta fin de século. 
Director do ICAIC e da Orquestra 
da Habana, ten colaborado cunha 
chea de formacións de todo o 
mundo, sendo na actualidade 
titular da Orquestra de Córdoba. 
Na revista Nueva Música 
comenta a sua traxectória 
profisional e a situación de Cuba. 

Como viviu a sua etapa ao 
frente do Departamento de Mú
sica do ICAIC Cubano? 

Hai que ir vinte anos atrás. Pablo 
Milanés, Silvia Rodríguez, mes
mo eu, formamos parte dun gru
po importante na música popular 
cubana. Sara González, a Janís 
Joplín cubana , Noel Nicola, os 
jazzistas como Emiliano Salva
dor, que morreu hai pouco, Leo
nardo Acosta un dos musicólo
gos máis importantes. Era un 
grupo moi heteroxéneo, pero to
dos eles inciden nunha análise 
moi simples . Era imposíbel reuni
los e poñelos de acordo e esa foi 
a milagre. O meu traballo foi fa
cerlles descobrer as suas cuali
dades e os seus pontos débiles, 
a criación do colectivo e o siste
ma de traballo. O estudo do mer
cado parte dos Beatles para acá, 
que foi unha constante paralela a 
Brasil, foron como os dous polos 
entre os cales se colocou un ha . 
análise a fondo da música latino
americana, e o resultado foi que 
sairon estes talentos que xa exis
tían. Criouse un novo senso pa
ra a música popular máis culto e 
interesante, porque nese mo
mento houbo un oca na produ
ción da canción popular que se 
detivo, como lle pasou á ranche
ra ou ao tango, que de non ser 
por Troilo e Piazzola, un pai ar
tístico· do outro, ainda non se terian recu
perado. Igual pasou en Cuba. O que fi
xen foi provocar, un facerse sentirse cul-, 
pábel das cualidade artísticas e ademais 
asumilas. Desde entón Pablo e Silvia n,on 

foron os mesmos. Unha causa é campar 
polo gasto de facelo e outra por necesi
dade. Eu reunin eses dous términos . 

Vostede compuxo a música de Como 
agua para chocolate. Como é a sua re.
lación co cine? 

É moi antiga. Fixen máis de cen bandas 
sonoras, a partir do instituto do Cine Cu
bano en coprodución con paises do mun
do inteiro. Colaborei nos primeiros filmes 
de . Gutiérrez Alea (director de Fresa y 
Chocolate). A música cinematográfica 
non significa un paralelo coa música ee 
concertos, permanece case anónima e 
ese é o seu mérito. Se está por riba da 
imaxe non funciona, ten que se integrar, 
desdoblarse, ser fondo e invisíbel. 

Que papel xogou na sua vida o ensino 
' musical? 

Cando trunfou a revolución no 59 regresei 
un ano máis tarde dos EEUU onde estu-

daba e ensinaba, pois non me sentia a 
gosto cunha estupenda carreira en pers
pectiva, en Nueva York ou Conneticut. 
Regresei a devolverlle a Cuba a rT}iña dé
beda coas suas raices musicais . E o que 
pasa a Milanés e outros artistas. Ensinei 
en Cuba oito anos e deixen semiado un 
método que me,encheu de satisfacción. 

Como ve a sua música no panorama . 
actual? 

Hai un termo cercano ao jazz que é a fu 
sión, que fixo un matrimónio entre o pop, o 
jazz e a música clásica totalmente lícito, 
mulato, híbrido e aí está unha das riquezas 
desa unión que deu como resultado unha 
síntese que xa a preparei hai vinte anos. lso 
hoxe os musicólogos clasifícano como pos

moderno, que é superposición so
bre culturas múltiples, que vive en 
tempos, linguaxes, persoas, cores, 
que conviven sen contradición. 

Coñecer Cuba 

Como ve a imaxe que se refre
xa da sua terra no exterior? 

Hai como dous bandos. Un, de 
xente que ama ao meu país, co
ñecendo moitas causas e desco
ñecendo outras. Outra série de 
xentes que o ignoran e o rexeitan 
con medo de coñecer e aprofun
dar. Cuba non é un eslógan, un 
«beba Coca-Cola", ese é un me
canismo que me parece espanto
so. Todos saben que hai trinta 
anos, Cuba era unha espécie de 
burdel norteamericano como ou
tros paises do Caribe, pero o 
sentimento das raíces criou un 
fondo moi forte; mesmo os disi
dentes intelixentes de Miami , 
dentro da sua crítica, teñen que 
valorar ao noso país. 

Vostede é un músico compro
metido co seu tempo. Coida que 
a sua obra forma parte desa no
va cultura que a revolución cu
bana tentou desenvolver? 

Cando se inícia a revolución xa 
tiña certa obra, non me fixen con 
ela, pero si me integrei e formei 

parte dela. lnfluin n ensino e na explos::·' 
musical que ian arredor da revoluci' , 
non coa burocrácia. Xa levo vários a os 
desligados da revolución , pero no da 
actividade crítica.• 

/ / / 

A SANXENXO, POLA V/A RAPIDA .. / 
... POLA AUTOESTRADA DESDE v1c;o 

EN 30 MINUios. 

SANTIAGO 

Utilizando a AUTOESTRADA DO 
ATLÁNTICO enlazará en Curro coa 

vía rápida do Salnés. 

Acérquese a disfrutar dos atractivos 
de Sanxenxo, Portonovo, O Grove, 
A Toxa e toda a comarca do Salnés. 

AUTOPISTAS DEL ATLÁNTICO 
O camiño que une Galicia 

I 

. I 

as 
AUTOPISTAS 

DEL ATlANTICO 

Ruado Príncipe, 22 , planta baixa 
Apartado postal 1371 (36200 Vigo) . 
Tel.: Administración , Subscricións 

e Publicidade (986) 43 38 30*. 
Redacción (986) 43 38 86 - 22 24 05. 

Fax (986) 22 31 01. 

TRES EN RAIA 

Empresarios 

• VICTOR F. FREIXANES 

M anolo Rúa e Daniel Romero 
traballan dende hai tempo 

nun libro de conversas con empresa
rios galegas. Queren que os empresa
rios talen, que constrúan o seu mode
lo, que expliquen o seu proxecto. Este 
país ten carencias graves tamén nes
te eido. E incomprensións, que acaso 
-con información- aínda esteamos 
a tempo de corrixir. 

A vella teoría simplista de que o obrei
ro é bo por ser obreiro -víctima do 1 

capital- e o patrón é malo por serpa
trón e explotador, ademais de ser mo
ral e intelectualmente impresentable. 
está a ser seriamente revisada, o que 
non quere dicir que non siga habendo 
tensións, problemas, inxustizas e con
tradiccións. 

Pero un empresario é algo máis ca un 
especulador financeiro. Unha empre
sa é un proxecto. Só aí podemos en
contrarnos traballadores e patróns 
¿Cantos empresarios hai en Galicia? 
¿Cal é o proxecto que o empresariado 
galega ten para o seu país? ¿Existe 
tal proxecto? ¿Existe o empresariado 
galega? Os autores tañen serias difi 
cultades para concluír o seu traballo 
coma eles quixeran . Entre outras ta
zañas, quédalles aínda por escalar o 
muro dos silencios.• 

VOLVER AO REGO 

N as beiras dos camiños das 
aldeas de Cedeira (Redon

dela) non se ve, por primeira vez 
neste tempo, o millo alto. Pero nunha 
tenda de comestíbeis hai un arcón 
cheo de mazarocas etiquetadas no 
Val do Loira (La France). 

Todas as semanas chega a Vilagar
cia un barco con millo de Kansas pa
ra os silos das granxas avícolas e 
porcinas de Galiza. O principal pro
d u1or de millo de Europa é Suíza : 
Corn Flakes de Nestlé. Mentres , 
aquí, marre unha cultura: a das pa
pas de mil!o, a de namorar nos mui
ños e entre as millaradas.+ 




