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A última 
en Vilariño de Censo 

O PP segue 
usando 
, tránsfugas para 
ocupar alcaldias 
Vários centos de perso'as foron 
testemuñas apaixoadas da se
gunda moción de censura arga
llada polo Partido Popular para 
desbancar da alcaldia a un repre
sentante do BNG na província de 
Ourense. Manuela González, al
caldesa de Vilariño de Canso, 
convoSQU-O- pleno da moción de 
censura o sábado 27 de Abril, e 
os seus censores limitáronse a 
vota~ sen tan sequer abrí[ a boca 
para contestar as duras acusa
cións de fraude. (Páx. 4) 

O debate das rexións 
enfronta en Porttigal a 
áreas de influén~ia, 
. esquerdq e dereita. 

Todos os agrávios contra o cen
tralismo lisboeta incéndianse 
coa chamada á rexionalización 
que prometera António Guterres 
na campaña eleitoral. Para ma
tar o lume, o primeiro ministro 
recomenda consultas rexionais 
mentres a direita levanta o facha 
contra a divisíón e o separatismo 
e pede un referendo. (Páx. 15) 

O CAPITÁN LOBO 
NEGRO 

Xesús Manuel Valcárcel 
Premio da Crítica Española 

O BNG considera o pacto lesivo e o PSdeG-PSOE qbandona outravolta 
as posturas galeguistas 

CiU e PNV só garantirán a investidura de Aznar 
O cumprimento dos preceptos-de Maastricht serviu para unificar as posturas entre as burguesías 
catalana e basca e parte da española. Contodo, CiU e PNV só se comprometeron, por agora, avo
tar favorabelmente na investidura de José Maria Aznar como presidente. O BNG califica de politi
camente aceitabel o pacto, ainda que considera que os acordes económicos perxudican a Galiza. 

QUERIDA 
AMIGA 

Marina Mayoral 
Premio Losada Diéguez 

Retrato do alcalde 
que comparou 
á muller galega 
coa vaca 

12 de Maio: 
Os sindicatos 
críticos coa 
chegada de 
lunar. Todas as 
centrais coincidiron 
nas suas críticas ao 
futuro governo conser
vador, conforme de
mandaron unha políti
ca de emprego activa 
por parte de todas as 
administracións. 
CCOO e UGT, por 
unha banda, e a CIG, 
pola outra, manifestá
ronse nas sete cidades 
galegas. Pésie a mobi
lizarse en solitário, os 
nacionalistas aventa
xaron en participación 
ás centrais estatais. En 
Galiza, Euskadi e Bar
celona, as manifesta
cións estiveron máis 
concurridas que no . 
resto do Estado. 

O presidente portugués non visitará 
Galiza a causa d9 pasado de Fraga 

O presidente de Portugal, Jorge Sampaio, non visitará Galiza a causa do 
"perfil considerado demasiado conservador do presidente do govemo gale-

. go", segundo informou o Expresso. No seu nümero, correspondente ao 20 de 
Abril, o semanário ,portugués, citando fontes próximas ao palácio presiden
cial, indica que a negativa a viaxar a Galiza, xustificada "ainda que em ter
mos nao explícitos", ten que ver co feíto de que "como se sabe, Fraga Iribar-

. ne foi mi_nistro da lnforma<;.ao de um Govemo do generalíssimo Franéo". 

Na sua xira polo. EStado español Sampaio será recebido polo rei Juan 
Carlos e por José Maria Aznar, asi como polo presidente da Generalitat, 
Jordi Pujol e o presidente de Castilla-La Mancha, José Bono. 

ga x1a 

Adolfo Campos saltou á fama en 
toda Europa grazas ao BNG, di
xo el mesmo no pregón da 11 
Festa da Carne ao Calé:ieiro, ce- · 
lebrada na intimidade (excusou a 
sua asisténcia toda a sua paren- -
tela política) o pasado Domingo 
28 de Abril, lago da polémica do_ 
cartel anunciador do acto. Pero 
Campos é moito máis que un al
calde. Non pode voltar a Vene
zuela, saiu dali palas máas a fi
nais dos anos sesenta, despois 
de ser involucrado na marte dun 
home polo procedimen10· do tra-

Manuel Fraga reune con esta unha nova derrot;;i no plano internacio
nal e polo mesmo motivo que lle impediu pr~sidir o Comité Europeo 
das Rexións. Daquela competía co presidente catalán Jordi Puj ol que 
se alzou coa vitória por un ampic :narxe, despois de ter recordado vá
rios dos representantes das rexións europeas. o pasado dictatorial do 
actual presidente da X unta.+ 

. xe de formigón. (Páx._ 14) 
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O BNG considera que o pacto.é lesivo para Galiza e Francisco Vázquez equipara 
autO-nomiaa municípios 

· CiU e· PNV só garantiz~n a investidura de Aznar 
· com~ preside~te español 

• -0- ALFONSO EIRÉ - PAULA CASTRO 

Os-aco.rdos do PP con CiU e· PNV o único ql!e fan é posibilitar a investidura de José Maria Aznar como presiden-
, te do Governo español, a cámbio . de certas contrapartidas económicas. As liñas políticas de actuación e os 
apoios lexislativos terán que seguir negociándose. Pero estes pactos entre as burguesías española, catalana e 
basca, considéranse lesivos para Galiza, segundo o BNG. No PSdeG-PSOE existen diferentes oponións, pero a 
oficial, representada polo secretário xeral Francisco Vázquez, teima en equiparar a autonomía municipal á auto
nomia política. Fraga pala sua banda, atópase entalado entre enfrontarse ao seu partido ou admitir unha política 
contrária á que. veu propugnando. Escollerá esta última via e tentará publicitar que o acorde foi inspiración sua. 

ara entender os acordes de CiU 
e PNV co PP hai que ter en con
ta as seguintes cuestións: a 
aposta de confluéncia europea, 
apoiada dacididamente pola 
burguesia catalana· e basca; _a 
nova dinámica económica coa 
necesidade do capital de ter 
preséncia en novos sectores; a 
·situación financieira da Genera
litat que podia quedar totalmen
te colapsada no prazo dun mes; 
a aposta po PNV 
por non perder o 
capital político' de 
intermediación se 
quedaba descol
gado e a urxéncia 
histórica da derei
ta española en 
chegar ao poder. 
A isto hai que en
g adir a presión 
de certos pode
res, incluiqa á 
Monarquia, para 
posibilitar a inves
tidura de Aznar. 

investidura, supeditando futu
ros acordos ao desenvolvimen
t o íntegro do estatuto. Nos 
acordos económicos explicita
dos o máis importante é a mo
dificación do réxime estabeleci
do no concerto económico, en
tre o que destacan· a retribu
ción das persoas e empresas 
non residentes en Euskadi e a 
financiación do Acordo lnter
profisipnal Vasco para a For-

mación Contí
nua. No texto 
non se f~la para 
nada da violén
cia. 

A volta 
a 1978 

O pacto suscrito 
polo PP, 9on CiU 
e tamén _co PNV, 

. O BNG conside
ra que a ausén
cia do Governo 
galego nas ne
gociacións que 
propiciaron os 
acordes fai que 
"máis unha vez 

Francisco Vázquez equipara ~os mu· 
nicípios coas autonomias. a pro b 1 e m ática 

galega fique 

o que fai é unica-
mente posibilitar 
a chegada do PP ao Governo._ 
Cataláns e bascos limitáronse a 
cubrir un expediente para per
mitir a investidura de Aznar, re
servándose a interpretación 
dos contidos dos documentos 
asinados,que ven ser o mesmo 
que a duración do· apoio. Este _ 
apoio ao PP leva implícitas un
ha série de contraparticfas, ca
se exclusivamente !3Conómicas. 
No caso de CiU a primeira a 
participación por parte das co"' 
munidades autónomas do 30% \ 
do IRPF, atribuíndoselle tamén 
ás autonomias a capacidade 
recadadora podendo fixar os 
seus próprios impostas e trabu
cos e tendo capacidade norma
tiva nos xa cedidos. Tamén se 
traspasarán ás comunidades a 
xestión dos portos de interese 
xeral, modificando as leis do 
chan e de costas. Tr.ansferirá
selle á Generalitat o lnem e o 
Instituto Social· da Marina. O PP 
tamén se compromete . a nego
ciar que a Generalitat asuma as 
competéncias de tráfico, no 
marco do · modelo policial cata
lán e a sustituir aos governado
res civiles. 

No acordo co PNV, deixase 
claro que só van vot~r a prol na 

arredada dos fo
ros donde se to-
man as deci

sións que van repercutir na na
sa economia, e polo tanto, nos 
nosos .sectores productivos". 
Os nacionalistas galegas· afir
man que o novo sistema de fi
nanciamento "deixa a Galiza 
nunha situación de marcada in
ferioridade'', laiándose de que o 
Governo galego non presionara 
para acadar medidas que com
pensaran dalgun xeito a situa
ción de inferioridade. 

Xosé Manuel Beiras afirmou que 
"estamos coma no 1978. Galiza 
queda de nov.o marxinada no 
proceso de construción do Esta
do que se está a discutir, asi co
mo nacionalidade histórica". 
Pero Beiras resalta un feito dife
rencial, a preséncia dos dous 
deputados do BNG en Madrid e 
a sua capacidade de incidéncia 
e de presión. Beiras tamén se 
referiu a que a .lmportáncia de 
Fraga "non é a de antes, como 
ben quedou demostrado nestas 
negociacións, donde o PP fixo o 
contrário do que el propoñia". 

Nembargantes, a respeito dos 
· pactos en si, o BNG cónsidera 
positivas algunhas medidas co
mo a "xestión dos portos de in
terese xeral", que os nacionalis-· 

tas galegqs xa tiñan solicitado 
en máis dunha ocasión ; "a con
versión dos Governos civís en 
delegacións administrativas" e 
"a reforma da lei 
de costas para 
darlle maiores 
competéncias ás 
Autonomias". O 
BNG sostén que 
"algunhas das 
transferéncias 
outorgadas a Ca
talunya son apli
cábeis a Galiza e 
nesa liña actua-
rá". 

Pola sua banda o alcalde de 
Compostela, Xerardo Estévez, 
diferiu do seu compañeiro ao 
declarar que o pacto non é criti

O deputado Gui
llerme Vázquez 
criticou de novo 
os critérios de 
converxéncia, dis· 
crepando da polí-

cábel en si mes
mo, "polo mero 
feito de que exis
ta", senón que o 
problema está na 
permuta que se 
deu para o apoio 
de CiU, conside
rando que "afec
tará á solidarie
dade e, polo tan
to, á coesión so
cial en España", 
pois o que CiU 
está a dicer que 
"queren exercer 
esa solidarieda

Pujol quere seguir a negociar os de, pero menos". 
apaios ao PP. 

tica de axustes no 
déficit público 
"que vai a empiorar a criación 
de postas de traballo e a política 
de gratuidade dos servícios pú
blicos que vai encamiñada á 
agudización da privatización das 
empresas públicas e servícios". 
Segundo Guillerme Vázquez, 
agora ponse ainda máis de ma
nifesto "a necesidade dun forte 
sector público para Galiza". 

Discrepáncias 
no PSdG·PSOE 

O Secretárib xeral do PSdG
PSOE, Francisco Vázquez, 
asegürou, na sua liña antia-au
tonomista, que o pacto entre o 
PP e CiU pode 
"vulnerar grave-

- mente a Consti
tución , pois mer
ma a autonomia 
financieira e 
competencia! dos 
axu ntamentos" . 
Vázquez foi ·máis 
alá e ao declarar 

- que "se o Estado 
vai desaparecer, 

· é cousa deles, 
pero os conceli'os 
son institucións 
plenamente reco-

O voceiro parla
mentar do PSdG
P SO E, Miguel 

Cortizo, mostrouse moi duro cos 
resultados da negociación consi
derando á Xunta "cómplice e 
protagonista de traición aos inte
reses de Galiza a cámbio dun 
prato de lentexas", calificando de 
insconstitucional a cesión do 
30% do IRPF ás comunidades 
autónomas, pedíndolle a Xunta 
npn só que manteña o recurso á 
cesión do 15% senón que reco
rra este novo acordo. 

As posicións que se dan na Gali
za, son as que poden ollarse 
igualmente no PSOE estatal. 
Mentres o grupo liderado por 
González, apoiado polos cata

láns, critica uni
ca,mente aspectos 
concretos do pac
to, o sector gue-

. · .,,~ rrista está dispos-
t o a abrir xa un 
fronte de confron
tación, coas tres 
autonomias á ca
beza. Pero vai 
máis alá e a revis
ta Temas, que 
preside Alfonso 
Guerra, propugna 
a desaparici'ón 
dos partidos na
cionalistas e a . llidas pola .Cons

titución". Tamén 
afirmou que os 
axurítamentos 
deben ter o mes-

Beiras considera que o modelo de fi. criación dun parti
nanciación autonómica prexudica a 
Galiza. do español de 

mo rango que as 
comunidades autónomas, "pero 
estanse a convertir en meros 
apéndices delas". 

centro. Desde-
Nueva Izquierda o 
que se pretende é 

realizar rio Estado Español unha 
coalición semellante ao Olivo ita
liano, con González á cabeza. 
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Fraga terá que explicar o seu cambio de postura sobre a financiación autonómica. Na foto, xunto con Mariano Raxoi e José Maria Aznar. 
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un depµtado en Madrid, asi co
mo os membros das Xuventu
des e as máis recentes incorpo
racións á dirección. 

As xuventud.es de CDC tiñan 
decidido absterse, pero, á vista 
do acorde, decidiron votar en 
contra. Consideran que non hai 
nengun recoñecimento explícito 
do estado plurinacional nen de 
Catalunya como nación pero 
que no documento do acorde si 
se fala da coesióri española. 
T ampouco se recoñecen as na
cionalidades históricas e os feí
tos diferenciais. Os opositores 
consideran que as reivindica
cións de CiU centráronse na au
tonomía administrativa, non en
trando na aut9nomia política . 
"Colócannos café para todos, 
pero cun pouco máis de café 
para repartir'', en palabras dun 
dirixente nacionalista catalán: 

Pero o medo do PSOE, nestes 
momentos, non é outro que es
tes pactos muden a imaxe do 
PP, o grande capital eleitoral so
cialista nas duas últimas elei
cións xerais1 borrando os pactos 
o medo a sua imaxe cavernícola. 

Xunta fixará oficialmente a pos
tura do Governo Galega, comu
nicándoa seguidamente. Cuiña 
Crespo, o Secretário Xeral do 
PP na Galiza, xa anunciou en 
Madrid, despois dunha reunión 
con Aznar dos presidentes auto
nómicos do PP. que a Xunta es
taria disposta, como primeira 
medida, a retirar o recurso con
tra o 15% do IRPF. Desde o 
sector autóctono tamén se fil
tran posíbeis discrepáncias do 
PP na Galiza, que poderia que
dar enxugadas despois da pró
xima remodelación se Cuiña 
consigue a vicepresidéncía. Se
ria daquelas o tempo de presio
nar a Aznar. Afirman que facelo 

agora podia ser unha mala tácti
ca cara logrqr a sucesión de 
Fraga por parte de Cuiña. De 
momento soa a disculpa, como 
neutras ocasións. 

nen o comunicado ·oficial da 
Xunta poden explicar cales van 
ser as compensacións galegas. 

Critican tamén que no acorde 
non se fale da normalización lin
güística, segundo puxo de mani
festo Alex Vidal-Quadras, diri
xente do PP ria Catalunya. Pala
bras que foron contestadas por 
Pujol afirmando que non se reco
lleu porque "~ un tema xa supe
rado" e por Aznar facendo un 
chamamento para que non en
torpecesen os pactos. Como po
sitivo contemplao desde CiU a 
cesión dos portas, máis de 
17.000 millóns anuais, a modifi
cación da lei de Seguridade do 
Estado e, sobre todo, a inxección · 
rápida de diñeiro e a capacidade 
de lexislar en matéria orzamentá
ria, único xeito de aumentar a 
nacionalización catalana sen que 
dese en qoebra a Generalitat. 

O PP galego garda siléncio 

Os populares galegas gardan si
léncio mentres seguen as reu
nións de Fraga cos chamados 
conselleiros económicos, ainda 
que se dá a circunstáncia de 
que a algunhas destas non asis
tiu o Conselleiro de Economía, 
Xosé António Orza. Fraga ten 
anunciado que no Consello da 

Disculpas son as que anda Fra
ga a percurar para explicar os 
acordes do PP con CiU e PNV. 
O aparato de propaganda, que 
tan bos servícios sempre lle 
deu, xa puxo a circular as liñas 
mestras: "o pacto non é perxudi
cial para Galiza: acópia case to
das as propostas apresentadas 
por Orza na mesa de negocia
ción de 1993. Fraga non é per
dedor, senón que gañou a parti
da". Máis nen os comentaristas, 

_Descontento en CiU 

Convefgéncia Democrática· ·de 
Catalunya caracterízase por ser 
un partido de unanimidades ao 
carón de Jordi Pujo!_. Os discre
pantes víronse na abriga sem
pre de abandonar a· formación. 
Foi precisamente na votación do 
pacto co PP no que se deron 
máis votos negativos, 22, da 
história recente, pésie a que os 
membro·s da Comisrón Executi
va nun puderan intervir en con~ 
tra. Entre os opositores estaba . 

Os nacionalistas cataláns, des
pois de ollar o xiro do PSOE, 
"co que quedou demostrado que 
os acordes non valeron para 
que os socialistas entenderan O 

catalanismo político", temen que 
Aznar, situado na Moncloa, faga 
máis ou menos o mesmo, por 
isa vanlle ir regulando os 
apóios. Uns apoios que o PP 
apresenta para catro anos, Pujol 
afirma que teñen vocación de 
perdurar, pero dependen de no
vas_ conversas, e Fraga xa situa 
o horizonte da lexislatura en tan 
só dous anos.+ 

Un pacto entre burguesias 
Galiza poderia ser beneficiada se se dese un pacto 
político entre CiU, PNV e PP, no que se recoñecese 
tamén o feito diferencial galego como nacionalidade 
histórica. Tamén é impensábel unha autonomía 
política sen autonomía financieira. Pero o que se deu 
agora foi un pacto económico entre a burguesía 
española, a catalana e a basca. Un acorde que non se 
recolle nos doc~rnentos pero que foi o primeiro en 
selarse e no que, non só participaron os 
representantes políticos, senón os poderes 
económicos por máis que os meios de comunicación, 
a maioria nas suas mans, ·a siléncien completamente. 

Este acordo está inserido no contesto da confluéncia 
europea. A burguesiá basca e catalana, representada 
políticamente por PNV e CiU, pero tamén ·polo PP 
halguns sectbres como a banca, ten os acordos de 
Maastricht como o principal eixo do seu espallamento 
económico, apostando igualmente por unha 
interrelación política que lles permita defender 
directamente os seus intereses. Catalunya está 
situada ademáis nun eixo previlexiado pala UE, dentro 
do Estado, o Mediterráneo. O capital operante neutras . 
latitudes peninsulares non sae tan beneficiado desta 
c9nfluéncia. Tanto é asi que sectores do próprio PP · 
(como ocorre en Inglaterra) son renuentes con 
Maastricht e non só por. cuestións de soberanía 

A confluéncia ten que levar consigo unha redución no 
déficit público, quer dicer, 1:mha nova distribución de 
gasto. Estes acordes fixan a distribución dos recursos, · 
pero, sobre todo, permítenlle á Generqlitat e, en menor 
cunatia a Ajuria Enea, dispar dos seus próprios 
recursos financeíros, algo moi importante para 
comunidades desenvolvidas. 

Para nivelar ¡¡¡ balanza do gasto público vaise proceder 
a unha privatización do sector público. ("(\s empresas 
públicas perden cinco veces máis diñeiro que o 
montante da financiación autonómica", afirmou 
Rodrigo Rato). Foi este outro eixo cardinal nas 
negociacións. Os cataláns por medio da Caixa, 
comezaron a tomar posicións nos principais 
monopólios estatais (Telefónica, Repsol, Gas, . 
Comunicación ... ). En Euskadi, cun sector privado máis 
forte, apostaron tamén decididamente por este campo 
através dos seus bancos, principalmente o BBV, e por 
con.seguir parte do control e dos impostas das 
empresas públicas radicadas en Eusk~di, hoxe 
deficitárias, polo que non apo~tan pola privatización . 

O diñeiro das privatizacións queren que sirva para 
acadar os baremos da confluéncia. Pero existe outro 
aspecto tan importante como os anteriores, que é a 
necesidade do capital financieiro (a banca) de volt~r a 

, P?!íti~ªP!-1~ ~~ci9~~l.[s.m~ ." ... .. ; .., , .,. _ . !~U)1~rticiPJipló~ ~.9.Y s~9t9r~s i~d~~t~i~.~ s .. pesp_~is ?.~ .. 

desprenderse a banca en todo o mundo da sua parte 
industrial, pola reconversión da própria estrutura 
capitalista, agora aposta de novo, decididamente, 
polos sectores industriais en auxe, principalmente as 
novas tecnoloxias e as comunicacións, aspectos 
básicos no futuro. Até de agora estes sectores 
principalmente nas mans do Estado español, polo que 
a privatización é básica para este capital, 
representado polos Bancos e, no caso catalán, tamén 
palas caixas. 

Galiza, sen grupos empresariais potentes e cun 
Governo que fai deixación da sua posició'n , non só 
queda impedida para entrar no entramado económico 
estatal en reconversión, senón que olla como ~s 
empresas públicas radicadas no naso país, van pasar 
a depender de capital catalán, basca ou español. 
Apontalar o noso tecido productivo é unha das 
principais apostas hoxe da Galiza. A voz do BNG 
clamando en Madrid servirá para aumentar a 

· conciéncia nacional, sobre todo á vista: da posición do 
PSOE e a claudicación do PP na Galiza. O grave 
problema é que non só nos estamos xogando o futuro 
político, senón o de Galiza como nación, sen o 
verdadeiro poder político que defende os nasos 
intereses e sen unha burguesía con conciéncia 
nacional.+ 1 

ANOSA~ 
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Vários centos de persoas foron teste
mu ñas apaixoadas da segunda mo
ción de censura argallada polo Partido . 
Popular para desbancar da alcáldia a 
un representante do BNG na1 província 
de Ourense. Manuela González, alcal
desa de Vilariño de Conso, convocou 
o pleno da moción de censura o sábado 
27 de Abril, e os seus censores lim!tá
ronse a votar sen tan sequer abrir a bo
ca para contestar .as duras acusacións 
de fraude realizadas no salón de plenos. 

Bieito·Seara e Manuela González, d~smentiron e~ 
Maceda e Vilariño as ~cusacións do PP de que ian 
promover a mobilización para-evitar as mocións. 

Ventura Sierra prometeu o seu cargo. En toda a 
moción apenas pronú!lc:iou quince palabras. Ao pleno 

de Vilariño de Conso asistiron vários centos de viciños. 
Na foto a saida entre aplausos da antiga alcaldesa. 

GALIZA~ 

A direita consagra o seu método de aceder ás alcaldias niediante tránsfugas 

O PP. presento_u en Vilariño de Consc;> 
unha fotocópia da moción de censura.de Maceda· 
-0- XAN CARBALLA 

Había case duascentas persoas, 
nun espácio de sesenta metros 
cadrados, divididos en duas meta
des os partidários de Ventura Sie
rra ( PP) e. Manuela González 
(BNG). A espera de case 40 mi
nutos converteuse nunha regueifa 
entre uns e outros, con insultos, · 
acusacións voceadas e ovacións:. 
Paradoxicamente moitos dos que 
apoiban a Ventura Sierra aplau
dían aos poucos minutos o qiscur
so acusatório de Manuela Gonzá
lez con acenos de asentimento. 

Atornillados aos seus asentos 
desde moito. antes de empezar o 
pleno, os tres edís do PP e o 
tránsfuga do PSOE, Luciano Es- · 
tévez, asistian ao acto agardan
do que a moción fose- un simples 
trámite no que erguer o brazo e 
sair. Ventura Sierra respondía 
aos berros de "chaqueteiro", con 
risos e poñendo . a sua casaca 
enrriba da mesa. 

A entrada de Manuela González 
e o resto da corporación fíxose 
entre aplausos, e apesar dos 
nérvios que recoñecia a rexedora 
nacionalista soubo templar a si
tuación, "non quero que nengun 
viciño se enfrente a outro por un 
posto .n concello. Somos un pavo 
con cultura democrática e o acto 
que. irnos celebrar está contem
plado pala lei" 

Unha m·oción fotocopiada 

O alQalde de Rairiz de Veiga, Xo
sé Hixínio Vázquez (BNG), pre
sente con outros dirixentes da 
frente en Vilariño, xa pode coñe
cer o texto que no futuro pode 
apresentarlle o PP se consigue a 
fichaxe dun concelleiro do PSOE, 
que Saltar cobiza. En Vilariño 
confirmouse que as mocións de 
censura son fotocópias, con pon
tos e comas, da inaugural ensaia
da con éxito en Maceda. -

O secretário de Vilariño de Censo 
deu leitura a un texto burocrático 
no que se fala de que "estamos_ 
nunha decisión difícil ... pero ago
ra conseguiuse unha nova maio
ria e hai que mudar de alcalde 
polo ben do pavo". Instado por 
Manuela González a argumentar 
unha decisión de tan fondo cala
do Ventura Sierra retrucou ";on 
hai nada máis que argumentar. 
Todo está no escrito" .. 

A alcaldesa leu un alegato acusa-
- tório, no que apenas fixo referén
cia á querela criminal apresenta
da no Xulgado de Trives hai quin
ce dias, e que fixo cambalear ao 
dirixentes do PP. O groso da sua 
intervención foi para a inoperán
cia de Sierra nos dezaseis anos 
que estivo na alcaldia. 

Ulo os cartos 
das licéncias do embalse? 

· Vilariño de Canso foi notícia o ve
rán pasado por un grve accidente 
producido polo estoupido dunha 
das conduccións subter:ráneas de 
auga do encaro, que levou por 
diante a aba dun monte. Precisa
mente o embalse do Cenza da 
empresa lberdrola, construido 
baixo o mandato de Ventura Sie
rra, serviulle de argumento a Ma
nuela González que se perguntou 
diante dos viciños ''por que- non 
se cobrou a licéncia de obra dun
h a construción proxectada en 
15.000 millóns e que case che
gou aos 25.000? Por que tampo
co se cobrou por esa diferéncia e 
se esixiu a revisión do proxecto? 
Serian perto de 400 millóns dos 
que hai que perguntarse por que 
non foron para as arcas do con
cello. Nós, por exemplo, cobrá
moslle 2,4 millóns palas obras de 
reparación do accidente". 

Fixo un pequeno percorido por 
obras como o pavillón de depor
tes, "aberto con moito boato pero 
que non ten nen duchas nen 

·-

Un ronsel de mocións 
En menos dun ano o Partido 
Pop_ular ameaza con lle dar a 
volta ao mapa eleitoral munici
pal pala via das mocións de 
censura pivotadas en tránsfu
gas. Chantada, Maceda e Vila
riñ·o de Canso son as xa trun
fantes, sempre para tumbar al
caldes nacionalistas. En todos 
os casos os agoiros da dereita, 
sobre a intransixéncia dos edís 

. censurados, vi use abaixo coa 
convocatória limpa dos plenos 
e a transmisión .democrática de 
poderes. A vantaxe poi ítica ob
tida é que, por primeira vez en 

moitos anos, as posicións caci- _ 
quís teñen que ser defendidas 

. diante dunha povoación forte
mente politizada, e como no ca
so de Vilariño, o novo alcalde 
ten que se enfrentar ás acusa
cións en público. 

Agora Saltar di que el ten as 
mans limpas e que non vai haber 
cámbios en Rairiz de Veiga, Me
lón ou Castrocaldelas. Agora o 
PP ten no ponto de mira Redon
dela, e os tránsfugas desta loca-
1 idade (Puch e Lemos) andan 
tanteando as me llores ofertas+ 

vestiários"; e sobre os gastos en estas duas matérias nos anos 
viaxes e comidas "que ainda se - - 93, 94 e tres primeiros meses do 
xustificarian se trouxesen benefí-, . 95, cun total de tres millóns de 
cios para Vilariño, pero non hou- pesetas, e despois de explicar 
bo tal". Relatou as partidas por brevemente o fraude denunciado 

ALfO;\SO EmÉ 

r:ias obras do Museu Etnográfico 
Manuela González apelou a Lu· 
ciano Estévez, o tránsfuga que 
facilita a moción, "polo honor da 
sua família ainda está a tempc 
de mudar seu voto", que case 
provoca as bágoas do concellei
ro tránsfuga que tivo por todo 
programa ·eleitoral "evitar que 
Sierra sexa alcalde". 

Non houbo réplica de Ventura Sie
rra. Se en Maceda se entrara nun 
carpo a carpo dialéctico, desta vol
ta o Partido Popular marcou a con
signa de converter a política nun 
acto administrativo. Dias despois o 
novo alcalde acusaba nos xornais 
"o BNG aglutina o voto de extrema 
direita de Vilariño de Canso". 

A moción votouse, o novo alcalde 
xurou cunh man na Constitución e 
outra na chaqueta que tiña enrriba 
da mesa, e a Manuela González 
volveulle pedir aos viciños que non 
se enfrentaran e emprazou o cám
bio para unhas futuras eleicións. • 

. O -PSdeG antiautonomista 
Francisco Vázquez, secretário xeral do PSdeG-PSOE, 

.afirmou, referíndóse ás negociacións para formar gover
no estatal, "fálase de Catalunya, Euskadi ou Galiza, pero 
ninguén fala de España''. O PSOE na Galiza mostra asi, 
máis unha vez, a sua.verdadeira faciana antiautonomis~ 
ta. Por un lado tentando equiparar cidades a autono
mias, por outro asumindo o papel de gardiáns do centra
lismo máis recalcitrante. Non é nova esta postura, nen o 
papel do PSOE na Galiza e, menos, o de Francisco Váz
quez. Só hai que recordar a Manuel Cordero, deput;;i.do 
socialista galego que foi o roáis belixerante contra do Es
tatuto do 1936 ou o cl.~ Francisco Vázquez aliándose con 
Alfonso Guerra ·contra Ceferino Díaz e a maioria do 
PSOE galego en 1980 para relegar a Galiza do papel de 
nacionalidade histórica, sen esquecer a polémica da capi-

-'· •• , • -'- r 

talidade é o coruñesismo ou a sua teima contra o idio
ma. Para completar o panorama, na revista Temas (sec
tor guerrista) propoñen nada máis e nada menos q~e 
acabar cos partidos nacionalistas. 

Réstanlle deste xeito toda credibilidade, tanto aos in
tentos dalguns socialistas de galeguizar o partido, como 
ás próprías declaracións formais, afirmando que os inte
reses de Galiza van primar agora sobre os puramente es
tatais na política do 'PSdeG. Como xa ocorreu neutras 
ocasións, as · afirmacións chocan vivamente coa realida
de na primeira vez que deben de contrastarse na prácti
ca. Non son os únicos collidos nesta contradicíón, 
UGT, CC.00 e EU-UG, teñen a mesma dualidade po
lítica, pésie aos enunciados federalistas.• 
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ENSIN9 

A Xunta fala de financiamento privado e ainda adebeda perta de 10.000 millóns 

Piñeiro Permui quer que as universidades 
negócien (ada ano os seus orzamentos 
9* ARANTXA ESTÉVEZ 

Liquídase o financiamento plurianual co plano1989-1996, do 
que ainda se adebedan cartos, e ábrense as portas ao capital 
privado. "Non sempre vai ser 'o erário público quen ature o 
peso da Universidade", di o conselleiro Xan Piñeiro Permui. 
As equipas rectorais das tres universidades esperan aconte
cimentos pero quéixanse dos cartas que debe a Xunta. O rei
tor compostelán, Dario Villanueva, fala da tendéncia europea 
a acadar un 20% dos ingresos do financiamento privado. Des
de Educación din que non poden cargar co ensino superior. 

Dous ou tres anos para saldar a 
débeda e, ademáis, cada univer
sidade terá que negociar coa 
consellaria as suas necesidades 
ano por ano. Neses termos ex
presouse o conselleiro de Edu
cación no último pleno do Parla
mento. Respostaba dese xeito 
ao requerimento do deputado do 
BNG, Xesus Vega, que defendía 
os planos plurianuais porque 
permitían unha maior planifica
ción e evitaban clientelismos das 
universidades cada ano. Para 
Piñeiro Permui, o plano de 1989-
1996 respostaba a circunstán
cias especiais, a división en tres 
universidades. Non se vai repetir 
ese tipo de financiamento. 

dos orzamentos que se destinen 
anualmente. Para o economista 
e ex-vicerreitor de Asuntos Eco
nómicos na equipa de Ramón 
Villares na Universidade de San
tiago, Xaquín Fernández Leicea
ga, esta afirmación agacha un 
engano. "Di que vai pagar os 
cartas para inversión máis a dé
beda pero esquécese de dicer 
que non hai plano de financia
mento. Polo tanto, el poderá ma
nexar as cifras de xeito que, re
cortando a inversión, poida dicer 
que paga a débeda", comenta. 

O capital privado 
non paga salários 

rio de cara a implantar novas ti-. 
tulacións, construir centros ou 
contratar novo profesorado". Ta
mén opina que o conselleiro está 
equiparando planos plurianuais 
con maior cantidadé de cartas. 
"Non ten porque ser asi. As uni
versidades están superando a 
fase de .expansión. Agora chega 
a de consolidar a calidade do 
ensino, de modernizar. Pode ha
ber unha solución pactada que 
non convirta ás universidades 
nunha_ carga que non poidan 
aturar os orzamentos", di. 

A negociación ano por ano dos 
cartas destinados ás universida
des-pode levar ao clientelismo, ,~ -
segundo ere Xesus Vegá O con
selleiro negouno no Parlamento. 
Fernández Leiceaga di que as 
universidades son autónomas e 
dese xeito teñen que continuar. 
"O financiamento plurianual dis
tánciaas do poder político, algo 
que non acaba de entender o 
conselleiro. El ere que son cen
tros de ensino médio aos que po-
de controlar", di. En relación á fi
nanciación privada, o ex vicerrei-
tor ere que non é de recibo intro-
d uci la no Parlamento cando " 
non quer talar de financiamento 
plurianual e, en todo caso, o ca
pital privado vai ser marxinal, co-

ANOSATERRA 

• Unitat del Poble Valenciá prémia ao BNG · 
Pilar Garcia Negro e Domingos Merino fbron os encargados 
de recoller o Premi Libertats Nacional, que outorga a Unitat 
del Poble Valenciá. A UPV recoñeceu a traxectória política 
da formación en defe~nsa dos direitos nacionais do pavo ga
lega na recuperación da sua soberanía. O mesmo prémio, 
pero no ámeto valenciá, foi para o Sindicat de Treballadors 
de l'Ensenyament del País Valenciá-lntersindical, pola de
fensa dos direitos e reivindicacións do povo traballador. • 
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A. IGLESIAS 

• Cal é o mellor modelo de transporte? 
Durante dous días, 11 e 12 de Maio,. debatiranse en Lugo 
as conseci.Jéncias ambientais do modelo de transporte 
dominante. Nas xornadas, organizadas por ADEGA, 
escolleuse esta cidade polos conflitos que tiveron lugar 
perlo, en Baralla e Val do Neira, polo trazado da Autovía . 
do Noroeste. ADEGA é partidária de dinamizar o 
transporte colectivo e pouco contaminante como o 
ferrocarril, e de rematar con novos proxectos de vias para 
tráfico rodado. Nestas xornadas sobre o modelo de 
transporte, participarán persoas de todo o país e de fóra 
del para poñer en común experiéncias e alternativas. Para · 
quen lle interese, hai que inscribirse antes do 8 de Maio ás 
d1,1as da tarde, senda a cuota xeral de tres mil pesetas, 
reducida á metade para estudantes, ,parados e sócios de 
ADEGA ou do colectivo Leira. Se, ademáis de ser sócio, 
se é parado, custa mil pesetas. Pódese chamar ao 
teléfono 981-570099 para ob1er máis información.• · 

Pero un dos problemas actuais 
da Universidade é a débeda que 
arrastra. O deputado nacionalis
ta Xesus Vega cífraa en 7.000 
millón s e os t res re iteres en 
9.000. O conselleiro di que vai 
pagala en tres anos a maiores 

Para o que fora vicerreitor en 
Santiago, a financiación anual é 
un retroceso , opinión na que 
coincide con Xesús Vega. Fer
nández Leiceaga sostén que "os 
planos plurianuais permiten ter 
un horizonte máis despexado 
económicamente. lsto é necesá-

mo até agora, para proxectos es- • • 'd d 
pecíficos. o sector privado non · . • Prestac1on1stas na Sam a e 
vai pagar os gastos correntes".• 

O Curso de Adaptación Pedagóxica, necesário 
para dar clase, terá o acceso restrinxido 

Os estudantes universitários co
mezaron a mobilizarse neste 
días pola reforma do Curso de 
Adaptación Pedagóxica. Tanto 
na universidade de Vigo como 
na de Santiago, onde se xunta
ron tres mil persoas na protesta, 
constitu íronse plataformas con
tra a refórma do CAP. Este cur
so, que é necesário para os li
cenciados que se adiquen á do
céncia, sofrirá unha transforma
ción de acordo cun decreto do 
mes de Novembro. Ampliase a 
sua duración, limítase o acceso 
ao mesmo e califícase con nota. 
Os estudantes consideran que 
as trabas selectivas son un 
atranco no desenvolvemento 
académico e no futuro laboral. 

Até agora, o CAP duraba entre 
tres meses e un ano, dependen.
do da modalidade; o novo decre-: 
to estabelece nas suas bases 
unha duración que pode chegar 
aos dous anos. O CAP pasa a 
chamarse Curso de Cualificación 
Pedagóxica e a ser considerado 
como un título profisional, onde o 
acceso estará res.trinxido depen
dendo de variábeis como a oferta 
de prazas públicas. "lsto q,uer- di-

Os estudantes 
de Santiago 

saíron á rua o 
Xoves 25 para 

manifestarse 
en ,contra do 

novo CAP 

cer que se ese ano a Xunta, que 
é a encarregada de adaptar as 
bases do decreto, convoca, vinte 
prazas para as oposicións, só se 
admitirán vinte persoas no cur
so", di Xulio Noia, estudante. de 
5ª de Filoloxia e membro da Pla
taforma contra o Novo CAP no 
campus compostelán. 

No campus de Vigo; os membros 
da plataforma da Faculdade de 
Humanidades eren que só pode
rán facer o Curso de Cualificacion 
Pedagóxica as persoas con moi 
bon expediente académico e os 
que poidan permitirse pagalo du-

A. PANARO 

rantes dous anos. · Os estudantes 
solicitan que, se se amplia o tem
po do curso, a Xunta debe prever 
axudas económicas para levalo a 
cabo. En Santiago, a Plataforma 
contra o Novo CAP ten unha reu
nión prevista para o dia 1 O de 
Maio con Luis Framil, director xe
ral de Ordenación Educativa de 
Centros. Xa se reuniron con dous 
vicerreitores, Celso Rodríguez e 
Miguel Anxo Santos Rego. "Eles 
dixéronnos que estaban en con
tra desta reforma pero, como lles 
vai chegar feita, seremos os estu
dantes quen teremos que mobili
zarnos", di Xulio Noia. • 

A CIG ven de denunciar o intento da consellaria de Sanidade 
de ocupar prazas vacantes nos hospitais con prestacionistas. 
A central opina que, ante a grande demanda dos obxectores 
para a PSS, o Governo converte prazas sanitárias en prazas 
de acollida social, onde seria necesário persoal cualificado. + 

• Cen millóns de ~anza para Vicente Quiroga, 
ex alcalde de Lugo 

O ex alcal~e de Lugo, Vicente Quiroga (AP, primeiro, CG, 
despois), ten que facer frente a unha fianza de cen · 
millóns de pesetas no marco do proceso contra del, xa 
que está acusado de falsidade e comichura. 
A Audiéncia de Lugo abriu o xuízo oral, e as principais 
acusacións céntranse ter recibido 51 millóns de pesetas 
entre 1983 e 1991 (cando era alcalde), reinvertido os 
cartos e de non tributar por eles. O fiscal pede tres 
meses de arresto maior e cen millóns de pesetas de 
multa polo deHto de comichura e un ano e seis meses de 
prisión menor e duascentas mil pesetas de multa por 
outro delito de falsidade. O encausado considera 
que o importe da fianza imposto (cen millóns) é moi 
elevado e ó xulgado non acordou que facer se esa . 
cantidade non é depositada.• 

• A AMI homenaxea aos mártires galegos 
Aproveitando o cento cincuenta aniversário do fusilamento dos 
Mártrres de Carral, a agrupación local de Compostela da Asem
blea da Mocidade -lndependentista, AMI , organizou unha homena
xe a todos os mártires galegos. O acto - unha manifestación- -ce
lebrouse ás oito da tarde do Venres 26 de Abril e discorreu entre a 
praza do Tour~! e as Platerías, en Compostela. 

Cos lemas Mortos/as pala liberdade e Non podemos nen quere
mos esquecer, a manifestación era o primeiro acto público da AM I 
de Compostela e contou coa asisténcia de meio cento de persoas, 
entre as que a organización independentista resaltou a presenza -
de militantes das Jugas, MNG, FPG, Estudantes Independentistas 
e Autonomia· Libertária. • 
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OPtNIÓN 

NO PERÍODO QUE VAI DESDE 1991A1995, ISTO É 
TODA A DÉCADA DOS 80 E O COMENZO DOS 90, 
A POVOACIÓN OCUPADA, É DICER, O EMPRE, 
GO, SOFRilf PROFUNDAS TRANSFORMACIÓNS 
TANTO NOS SEUS VALORES ABSOLUTOS co,· 

MA NA SUA ESTRUTÜRA SECTORIAL. A SO, 
CIEDADE GALEGA, A ESTRUTURA PRODUTI, 
VA E SOCIAL DO PAÍS, CAMBIOU DE MANEIRA 
SIGNIFICATIVA NESTES ANOS, o. QUE supu, 
XO UN CÁMBIO CORRELATIVO NO EMPREGO, 

RADIOGRAFIA DO EMPREGO 

O primeiro dato a destacar é a continua e 
acelerada caída do emprego que dada a súa 
persisténcia ·no tempo xa se convirteu nun 

· dato permanente, estrutural, da economía ga
lega. Analizando un periodo amplo de tempo 
aparece un dato estremecedor: en Galiza esta
se destruindo empregos desde o ano 1973, isto 
é, desde hai 25 anos. 

A destructión de emprego, iniciada ·coa crise 
economica de 1973, converteuse nun feno
meno contínuo que se resiste aos cámbios do 
ciclo e ás fases expansivas da economía. 

· O balance das últimas décadas non pode ser 
máis preocupante: nci período 1973/1985 des
truíronse 250.000 empregos, moitos máis .dos 
que se xeraran na fase de crecemento 
1960/1973, de tal xéito que o número de per
soas ocupadas en Gali"za é hoxe inferior en 
245.000 ás que habia en 1960. 

Centrando a análise no periodo 1981/1995, o 
dato máis relevante volve ser a destrucción 
acelerada do emprego: nestes 14 anos a povoa
ción ocupada caeu en 141.000 persoas, o que 
supón a desaparición do 13% dos empregos de 
1981. Neste periodo hai alguns anos nos que se 
producen lixeiras recuperacións coa criación 
neta de emprego, como consecuéncia de fases 
expansivas da actividad economica. Por exem
plo, entre 1987 e 1989 creceu algo o emprego 
porque o PIB estaba crecendo o 5 % anual. 

Sen embargo e moito máis intensa a resposta 
negativa de destrucción de emprego nas fases 
recesivas nas que se perden máis empregos e 
de xeito máis rápido que cando se crian .. O ba
lance final, · terribelmente negativo, resúmese 
nun só dato: Galiza acada en 1994/1995 con 
só 916.000 empregos o nivel máis baixo de 
ocupación de toda a nosa história moderna. 

O segundo . elemento que cómpre destacar e a 
profunda transform~~ión da ocupación e do 
emprego nos últimos catorce anos, periodo no 
que se produciu un c~mbio radical na distribu
ción das personas ocupadas nos diferentes sec
tor es econó~icos. En 

MANUEL LAGO 

como média a Unión Europea e o 8% no Es
tado Español, fronte ao 28% en Galiza, son 
diferéncias tan forres que mália a especializa

. ción gandeira/pesqueira da economia galega, 
sinalan un camiño probabel de reducción da 
ocupac~ón neste sector nos próximos anos. 

1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1-993 
1994 
1995 

Povoación ocupada por sectores 

Agricult. Industria Construc. Servicios l'otal 
Pesca 

448 175 102 335 1.058 
459 168 95 340 1.062 
480 175 81 334 1.070 
485 164 71 330 1.050 
474 159 69 334 1.036 
429 152 65 360 1.006 
409 148 79 390 1.026 
408 150 87 396 1-.042 
383 155 92 413 1.044 
337 157 93 443 1.029 
306 158 104 445 1.013 
282 160 9a 434 974 
285 142 89 433 949 
262 132 90 432 916 
259 138 93 427 917 

Fonte EPA. Médias Anuais. Miles de persoas. 
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2) A e~olución do emprego industrial no pe
riodo 1981/1995 sinala un lento pero sostido 
proceso de desindlistrialización da economía 
galega; en correspondéncia coque, na década 
dos 80 e princípios dos 90, está a suceder na 
economía española e doutros países europeos. 

A diferéncia no noso caso é que Galiza non 
acadou nunca uri nivel suficiente de desén
volvemento industrial, mantendo sempre · ci
fras de produción e emprego neste sector sen
sibelmente inferiores, polo que esta caída do 
emprego industrial é especialmente negativa. 

Entre 1976 e 1987 destruíronse 54.000 postes 
de traballo nas empresas industriais, o que su
pón unha caida do_27% do emprego, isto é, 
mais de 1 de cada 4 empregos industriais que 
se perderon nese período. A fase recesiva do 

ciclo económico e as 
concreto, neste . período, 
Galiza sofreu un intensí
simo proceso de terciari- · 
zación da actividade o 

. que provocou q"ue en 
1989, por primeira vez na 
nosa história, fosen os 
servícios o sector que· 
ocupase a máis persoas, 
desprazando do primeiro 
pesto ao sector primário. 
Nunha análise séctorial 
de la evolución do em
prego haberia que desta
car as seguintes cuestións: 

'En 1994 e.1995 
confírmase o 

políticas de axuste e re
conversión industrial 
explican esta forte re
ducción do emprego na 

. prime ira metade da dé
cada dos 80. Entre 1987 
e 1992 estabilizase con 
tendéncia a alza o nivel 
de ' emprego industrial 
con unha característica 
destacada: que fortes 
crecementos da produc
ción industrial que se 
dan neste período non 
x;eran practicamen"te 
novos empregos. 

estancamento 
do emprego nos 

servícios, consolidando 
o seu límite de 

ocupación en niveis 
inferiores aos do início 

da década dós 90" 
1) O sector primário, 
agricultura e pesca, sofre 
un auténtico descalabro, 
xa que no período 
1981/1995 perde 187.000 empregos, 0,42% 
dos -que tiña ao início, isto é perde 42 de cada 
100 empregos do sector. Sen embargo, este 
proceso de perda de emprego, parece que ain
da non rematou se se ten en conta o diferen
cial de Galiza en relación co entorno econó
mico no que estamos integrados. 

O esgotamento da ex
pansión económica dos 
anos 1986/1992 e o iní-

cio dunha nova recesión profunda da activi
dade económica e industrial,_ volven a provo
car outra fase de destrucción intensiva do em
prego industrial. Entre 1992 e 1995, o empre
go industrial sofre a sua crise máis grave ao 
perdérense máis do dobre dos· empregos cria
dos na fase alcista da actividade económica. 

O 4% cle emprego-no sector-primário que ten Esta perda tan intensa·provoca unha caida do 

emprego industrial de dimensións históricas: 
as 138.000 persoas ocupadas na indústria sitú
an o emprego industrial no nivel máis baixo 
desde que existen estatísticas, ao baixar o em
prego industrial perto do nivel existente nos 
anos 50, e dicer, antes do ptoceso de desen
volvemente Industrial dos anos 60 o 70. 

3) O sector de s.ervícios converteuse, con gran 
diferéncia, na actividade máis xeradora de em
prego da economía galega. En correspondéncia 
co proceso de terciarización da actividade nas 
últimas décadas, o emprego neste sectot prota
gonizou un crecemento moi importante. 

No periodo 1981/1992 os postes de traballo <les
te sector medraron en case 100.000, un incre
mento do 30%, co que os servícios a partir de 
1989 se converteron no primeiro sector da acti-

. vldade e do emprego. Sen embargo a inda non 
parece que este proceso de terciarización teña 
rematado se se compara a situación en Galiza 
coa média do Estado e doutros países da UE. 

En Galiza o sector ocupa o 45% do total de 
empregos, fronte ao 58..S de média en Espa
ña e o 70% na UE, polo que é posibel supo- -
ñer que nos próximos anos o emprego neste 
sector terá que aumentar de xeito significati
vo. Esta evolución previsibel contrasta sen 
embargo ca evolución real do último perío
do. Xa que logo de 1 O anos de crecementos 
acumulativos de emprego, en 1992 e 1993 
destruese emprego neto no sector. En 1994 e 

. 1995 confírmase o estancamento do empre
go nos servícios, consolidando o seu ·límite 
de ocupación en niveis inferiores aos do iní
cio·da década dos 90. 

O esgotamento dos procesos de descentraliza
ción das actividades de empresas industriais, a 
conxelación do emprego público e en especial a 

-inviabilidade dun modelo de economía de serví
ciós sen unha solida base industrial para Galiza 
son, entre outros, factores explicativos da perda 
de dinamismo do emprego nos servícios. + 

MANUEL LAGO é economista e 
membro de CCOO. Nas pasadas eleicións x'erais 

encabezou a lista de EU-EG pola Coruña. 

2 DE MAIO DE 1996 

ESTADO 
NEFANDO 

X.F. PÉREZ OIA 

Un inquérito do Economist menciona 
que mentres a maioria dos europeus con
sideran que o governo debe intervir para 
correxir as diferenzas de ingresos (o 80% 
na Austria e Itália e entre o 60% e o 
70% no Reino Unido e Alemaña), ·só o 
29% dos estadounidenses se manifesta a 
prol da intervención. Estado de opinión 
que abraia ainda mais cando lembramos 
que se produce no final dunha década 
que afondou as desigualdades sociais e 
medrou en termos r lativos e absolutos 
o número de norteamerican s que viven 
en situacións de pobreza. O peso das ide, 
oloxias de fronteira, dunha moral de dar
winismo social, dun puritanismo calvi
nista retributivo e punitivo non só 
gozan de prestíxio senon que o reforza
ron nestes anos. 

Os economistas servidores do poder si
tuan a realidade esmagadora do paro 
crecente como un problema dos cám
bios de forzas do mercado, natural
mente sacrosantas e intocábeis, e das 
políticas económicas dos governos. 
Nas suas teorizacións, a agudización do 
paro débese a factores tecnolóxicos 
externos, inexplicados e inexplicábeis, 
que incidiron sobre o mercado, pero, 
sobre todo, á manchea de erros políti
cos do ineficaz, hipert~ófico, megaló
mano e nefando Estado do Benestar. 
Os que gozan de estabeis e ben pagos 
postos universitários recoméndannos 
reducir o paro cunha maior desigual
dade social. 

As xeremiadas da maioria dos econo
mistas estadounidenses sobre os altos 
niveis de déficit público dos in ensatos 
europeus, veñen acompañadas dunha 
extraña amnésia selectiva. Esquecen 
que a envidiábel e sábia criación de em
prego da Reaganconomia foi debida á co
existéncia de altos tipos de interese que 
lles permitía aliviar un déficit record de 
coma corrente con baixo tipo (subsi
diados) de interese real para o investi
mento doméstico, a trave o dun amplo 
abano de axudas fiscais. + 

XosÉ FERNANDO PÉREZ ÜIA é economista, 
ex-Xefe da Sección dos paises do Sul da Europa na 

Comisión Económica para Europa (CEPE) da ONU 
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Centos de perguntas sen resposta amasan o oscurantismo do governo 

A Xunta responde 
ás perguntQs da oposición cos números de rexistro 
-0- CARME VIDAL 

A centos se acumulan as perguntas e peticións de documenta
ción dos deputados ao governo da Xunta sen obter resposta. 
A falta de transparéncia do governo foi debatida en numero
sas ocasións no parlamento a iniciativa de membros da oposi
ción que ven coutada a sua función de control. Nos arquivos 
particulares durmen as perguntas sen contestación e tamén 
esas outras respostas pintorescas que eluden co uso de dados 
sen releváncia a aclaración de temas de actuación do governo. 

O PSOE estuda acudir ao Tribu
nal Constitucional para impedir 
que a falta de transparéncia da 
Xunta siga a entorpecer a diná
mica do Parlamento mentras o 
BNG intentou durante este perio
do de sesións mediante distintos 
mecanismos conseguir que o PP 
deixara de "actuar coa maioria 
absoluta de forma absolutista". 

Os parlamentários rep iten as 
suas demandas en distintas ini
ciativas sen por iso conseguiren 
ter contestación dos consellei 
ros que tan caso omiso ao regu
lamento que os abriga a respos
tar en vinte dias ás perguntas 
da oposición . Neste. mes de 
Abril est ivéronse tratando de 
forma oral en comisión pergun
tas apresentadas no pasado pe
riodo de sesións o que supón, 
ao d. ·'3r de Alfredo Suárez Ca
nal do BNG, "un desfase da ac
tividade parlamentar que é res
ponsabilidade directa da actua
ción oscurantista do governo". 
Para o parlamentário nacionalis
ta non é o número de iniciativas 
da oposición que non son aten
didas o importante senón o que 
trasluce a atitude do governo. A 
concreción dalgunhas das per
guntas choca coa ambigüidade 
e falta de información das res
postas . Cando o BNG lle de
mandou ao governo a especifi
cación das subvencións da 
axéncia de extensión agrária de 
Santa Comba encontrou como 
resposta o número de expedien
te do caso sen que aparecesen 
nen cifras nen beneficiários. 

A pregunta sobre os contratos 
homologados de compra e venda 

de productos galegas respónde
se "recibíronse oito solicitudes, 
concedéronse subvencións a cin
co delas estando as outras pen- · 
dentes de completar a documen
tación cunha partida presupostá
ria que se considera adecuada". 
Sobre a mellara de estruturas 
agrárias sábese pala conselleria 
que se concederon 47 emprésti
mos pero non a quen, nen para 
que, do mesmo xeito que das 
axudas ao sector da serra só se 
sabe o código de adxudicación. 

Para Suárez Canal chama a 
atención esta serte de respostas 
cando o que se pide o desenvol
vemento dunha arde que ten que 
constar de forma concreta nos or
denadores da administración . O 
BNG quixo correxir esta actua
ción de distintas maneiras ato
pándose en todo momento co 
freo do grupo de governo que ne
gou calquer posibilidade de que o 
control da oposición sobre o exe
cutivo fose efectivo. "Apresentou
se un proxecto de reforma do re
gulamento, unha proposición re
clamando que o executivo res
postase en tempo e forma, leva
mos tamn o tema con preguntas 
e fixemos algunha protesta mar
chando da comisión de Agricultu
ra para deixar patente que non se 
podia permitir a actitude da con
selleria" di Suárez Canal, quen 
advirte sobre a postura oscuran
tista do PP na Galiza "que choca 
co que eles mesmos reclamaron 
neutras instáncias políticas". 

Temas perigosos 

Dan canta os deputados dos gru
pos da oposición que para a Xun-

Alfredo Suárez Canal (BNG), denunciou o retraso de vários meses en responder. 

ta hai certa matérias mais "sensí
beis" que outras á hora de dar da
dos. Suárez Canal sinala como 
"pontos negros" a concrecion de 
partidas presupostárias -pon co
mo exemplo claro os convénios 
coas deputacións para infraestru
tu ras deportivas que foron cre
cendo en ambigüidade- o que su
pón manter a "discrecionalidade" 
no reparto de subvencións e todo 
o desenvolvemento de determina
das ardes, datos que terian que 
ser de fácil. resposta para a Xunta. 

Pará o voceiro do PS de G
PSOE, Miguel Cortizo, "todo o 
que se retire aos convénios pasa 
a derivarse fóra do control parla
mentário, tamén ocultan as audi
torias económicas, como no ca
so da Adega A Patena, e as ma
térias e cantidades das asistén
cias tecnicas que poden incurrir 
en todo tipo de perversión de 
fondos públicos e tamén en bas
tantes misérias". Segundo Corti
zo tamén é significativo o silén
cio da Xunta sobre "os convénios 
asinados cos meios de comuni
cación que tamén é un tema moi 
delicado porque pode deixar á 
vista o control sobre a informa
ción e a manipulación que se es
tá a exercer". Son estes algu ns 

oboación· 

dos temas que pasan a engrosar 
as máis de 600 perguntas que o 
deputado socialista estinia sen 
contestar. _O mecanismo de con
verter as perguntas ·escritas en 
orais en comisión, que está a ser 
uriha dinámica habitual para os 
deputados da oposición, non es- · 
tá a ser tampouco solución para 
o· problema xa que, segundo 
Cortizo" resp~nden como que
ren, sen dar dados e o trámite 
convértese nun esperpento da 
actividade parlamentar. Pergun- · 
tas que se poderian contestar en 
dous dias tardan dous anos e o 
oscurantisrno da Xunta provoca 
mesmo que aumente cada día o 
número de iniciativas de petición 
de documentación". Por isa, o 
grupo socialista está a estudar a 
presentación dun recurso de am
paro diante do Tribunal Constitu
cional "porque se está imposibili
tando o traballo da oposición no 
Parlamento". 

A intencionalidade política deste 
ocultamente de información só 
pode responder, en opinión de 
Miguel Cortizo, a que se están 
desenvolvendo por parte da 
Xunta actuacións "ou política
mente impresentábeis, ou inad
misíbeis legalmente.+ 
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e_. Núm·Doc. 5191 
É o código dunha pergunta de 
Alfredo Suárez Canal no Par
lamento e semellante a moitas 
respostas que o governo dá 
aos deputados da oposición. 
Co fin de chamar a atención 
sobre o escurantismo do go
verno, o deputado nacionalista 
chegou a subirá tribuna e di
cer só o número de rexisto da 
iniciativa sen apresentar o 
contido da pregunta. O conse
tleiro de Agricultura entendeu 
de forma errónea que a inten-
. ción do deputado nacionalista 
era comprobar se antes do 
pleno lera a pergunta. Ao fin, 
Suárez Canal subiu de novo á 
tribuna e dixo ''verdade que 
molesta que un chegue aqui e 
non teña a cortesía parlamen
tar de explicar a pergunta e 
faga unicamente referéncia ao 
seu número? Asi é como vos
tede contesta ás nasas per
guntas".+ 

e_. A Xunta con Garalva 

en "Bella 96" 
No próximo pleno, e cando 
ainda está cerca a polémica -
polo cartel anu1_1ciador das 
festas de Dozón, a deputada 
nacionalista Olaia Fernández 
perguntaralle á Xunta pala 
sua colaboración no espectá
culo "Galicia Bella 96" organi
zado pala empresa Garalva . 
Cun cartel anunciador en cas
telán, bandeira española in
cluida, o programa promovido 
por Pepe Garalva -que se po
deria desenvolver "ao ar libre, 
en praza pública, sobre un 
escenário ou pasarela"- pro
metía entre outras' causas 
"desfile de guapas en baña
dor, en traxe de gala, en mini
short ... " ademais-de advertir 
que "as chicas máis guapas 
acuden sempre uniformadas". 

· A deputada nacionalista per
gunta pala preséncia do ca
rimbo da Xunta á par do da 
empresa Garalva no anúncio 
e patrocínio destas festas, 
deixando patente a sua "in
dignación porque o seu conti
do non pode ser máis deni
grante para a dignidade 
humana xa que, os productos 
a exibir son, nada máis nen 
nada menos, que mulleres".• 

j~¡~¡~~¡¡¡¡¡¡¡¡] 
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Aprazaria a Eso, coa oposición de qúen están preparados para implantala 

Educación busca solucións ao conflito da Rede de Centros 
A Xunta confía nunha moratória 
de dous anos na aplicación da 
Eso, en lugar da alternativa dos 
afectados: . suspender a implan
tación- aa Rede de Centros du
rante o_ mesmo .periodo. Para 
esa iniciativa sair adiante é pre-

sumarse á folga estatal do oito 
de Maio. A outra m~dida apro.ba- · 
da é a presenza simbólica duns 
poucos afectados os Sábados 
ás once da mañ.á no Obradoiro. 

conflito no rural, que-deriva dun
ha Rede de Centros que abriga a 
trasladarse a moitos alurios da 
secundária, pero unha parte das 
asociacións de país anunciarón a 
sua oposicióh xa que hai moitos 
centros preparadós para a Eso. 
Xosé Luís Santiso, da Coordena
dora de Afectados, dixo que esta 
pretende "un parór:i para reflexio
nar contardo connosco'', porén, 
recoñece ·que non· analisaron as 
consecuéncias desa moratória. + 

. ciso que o üoverno de Aznar 
admita que o Ensino Secundário 
Obrigatório non entre en vigor 
na Galiza. A notícia coincide coa 
decisión da Coordenadora de 
Afectados, Sábado 27 en Lugo, 

En lugar de implantar a Eso, sen 
desenvolver a Rede de Centros, 
Educación daria un paso atrás e 
o 7Q% dos alunos que no vindei
ro ano ian cursar a Eso, continua
rian co actual sistema. Asi, -a 
Consellaria pretenderia evitar o . 

NACIONALISMO E XUSTIZA. 
·soCIAL (I) 

MARIA XosÉ. QuEizAN 

Ninguén dubida que o debate que nestes momentos se de
senvolve arredor das diversas nacións do Estado español . 
débese á necesidade que ten o PP de negociar con CIU e 
PNV para poder gobernar. Os resultados das últimas elec-

- cións foron, neste sentido, magníficos na medida que obri
gan a pór na primeira ·páxina da actualidade as diferencias 
de culturas e linguas dentro do Estado. Hai poucos meses; 
ninguén cun mínimo de cordura podería pensar qut; o 
triunfo electoral .da dereita ía favorecer os intereses das na-· 
cións históricas de España que foran silenciados tantos sé
culas. ¡Marabillas do xogo político! (Como, en sentido 
oposfo, por moitas explicacións que se dean, é fácil com
prender que ao gañar a esquerda en Italia suba a lira (:! se es
tabilice a bolsa. Pero isto é outra cuestión). Por moito qu_e 
cavilemos na carambola política que fai posible a negoda
ción actual, ninguén con sentido común deixa de pensar 
que, se o PP conseguise a mai~ría, ese "respeto" polas-dife
rencias que se pregoa nestes momentos non se daría e que, 
lonxe das diferencias nacionais do Estado estarían difurl
dindo cornignas da España unha con valores eternos. Sabe
mos, pois, que é pala necesidade de pactar para poderen go
bernar que están "tragando" unha píldora plurinacional in
tragable e indixesta. Aínda que non son, por suposto, os 
sentimentos persoais os que nos deben preocupar. A políti
ca é a arte das posibilidades. Os reformadores políticos non 
sempre estiveron conformes co que se viren abrigados a re
formar e, noustame, en moitas ocasións acabaron acredi
tando e defendendo como propias aquelas transformacións 
contrarias aos propios principios. A necesidade social con
segue os cambios máis insospeitados e comprobamos como 
a sociedade acepta con facilidade ideas que, hai ben pouco, 
resultaban insólitas. N isto se basea a evolución histórica. 

Que un Presidente de Castela diga que é necesaria a solí;· 
dariedade entre as nacións do Estado español, por exem
plo, parecería ciencia ficción hai poucos dias; que o Presi
dente de Extremadura se pre-

e convertilo no concreto masculino, no que verdadeira
mente é. Iso é o que lle está ocorrendo a España, e moitas 
mentalidades, como probás as declaracións do Presidente 
aludido, quedan confusas. Pero, claro está, que se fagan 
esa ·pregunta, que se cuestion.en a identidade é algo mag
nífico e sanísimo para eles mesmos e as futuras relacións. 
¿Que é España ao suprimirlle o status de poder? .Deben 
·cubrir o cuestionario. . · 

Sexa o que for, si sabemos que Galiza, como Cataluña 
ou Euzcadi, foi segregada da idea. de España. ¿Cando 
simbolizaron España con rasgos galegas, caraláns ou 
bascos? ¿Cando difundiron a rríuiñeira, ou a sardana, 
como danzas típicas españolas ou as romerías como as · 
festas populares) en lugar dos touros, por exemplo, ou os 
rasgos lingüísticos, etc.? Nada noso foi paradigma espa
ñol. ¿Con que querían qu~ nos identificáramos? Non 
querían. Abondou con borramos a nosa identidade, a 
nosa historia e facemos aprender "unha historia conta
da noutra lingua". Ou sexa que a unidade de España 
nunca foi tal. Foi a imposición ~ a colonización o que a 
definiu. Nunca se pensou en compartir. 

Isto sabémolo nós. (En realidade, unha pequena parte da 
poboación galega). P~ro a maioría da poboación española 
tamén o ignora. Nunca' se P?TOU a pensar en tal .causa. 
T ampouco sabería o Presidente da autonomía de Castela 
se lle preguntásemos porque non falou de solidariedade 
noutros momentos, por exemplo cando Galiza foi a des
pensa gratuita de España, a principal aportación de divi
sas a costa da emigración, da depauperación e miseria do 
país; de divisas que non redundaban no beneficio desta 
terra na que n.on se invertía nin se creaban industrias para 
conservala como provincias destinadas á exportación de 
carne humana ... A lis~ de agravios é inmensa. ¿Que vo
ces se aliaron en España pedindo a solidariedade co pobo 

gunte ¿que é ser español? ¿On
de radica a españolidad~?, para
concluir que na igualdade de 
tributo, da contribución á Fa
cenda ou á Seguridade S9Cial, 
etc., á falta doµtros sinais de 
identidade. ¿Que pasa, logo?, 
preguntámonos, ¿se lle supri
mimos Galiza, Et4cadi e Cata-
1 uña quedan vacíos? ¿Espafüt 
era unicamente unha estructu-

galega? Incluso nos telJlpOs 
roáis recentes que vemos des-' N . manteladas as industrias ou en 

unca se viran abrigado? perigo a riqueza pesqueira ... , 

a pensar que era 
ser-español, 

¿quen fala de solidariedade 
con nós mentres se aproveitan 
dos recursos hidráulicos? 

porque xa se daba Ante isto tamén podemos re-

por feito" .. 1 ferim:os aos compor~amentos 
habituais. T l'Í$temente, só fala · 
de solidariedade quen ten ne
cesidades, quen- reclama, quen 
está en inferioridade de condi-

ra de dominio que obrigab3 á 
unidade? ou ¿España era unha 
entelequia que borraba outras identidades? Durante anos 
fumos Noroeste porque o que non se nomea non existe. 

A pregunta do. Presidente de Extremadura dá para cis
mar. Nunca se viran abrigados a pensar .que era ser es
pañol, onde radicaba a españolidade, porque xa se daba 
por feíto. E o fenómeno do poder. Quén ten o poder, é, 
existe. A súa existencia, a súa realidade non se' cuestió
na. Sementes se preocupa da súa identidade quen está 
nas marxes, loitando por sobrevivir, por non perder o 
ser, por non ser asimilada. 

Isto sabémolo ben as mulleres. O que está en cuestión é 
que é ser muller. Porque, ata agora, ser muller era non ser 
home. Home é todo. A lingua é masculina e o masculino 
é o xeral, o feminino é o xénero marcado, a diferencia. 
Cando as mulleres empregamos o naso xénero, cando 
plasmamos a nosa identidade, prodúcese unha conmoción 
que cons_iste en suprimirlle ª, universalidade ao masculino 

cións. Qu.en v.ai no machito non acostuma a acordarse de 
quen carece, non usa a palabra solidariedade, non pensa 
que ten que repartir. A solidariedade é algo que hai que 
aprender, que hai que ·esforzarse por inculcar e pór en 
práctica. · 

Volverido ao tema <leste comentario, a Constitución do 
actual Estado español nunca tivo en canta Q carácter 
plurinacional. Para eludir o problema, configuraron a 
descentralización coa base das Autonomías, creando -a 
confusión, equiparando rexións a nacións históricas, 
metendo a todas nun saco que esmaga a realidade pluri
nacional. Trátase dunha Constitución de indefinicións, 
un borrador de identidapes. E isto é o que está en cues
tión neste momento por imposición tlo partido nacio
nalista catalán CIU co que o PP se ve abrigado a pactar 
para conseguir a gobemabilidade. t · 

M' XOSÉ QUEIZAN é e,scritora 

o~muro 

europeu 
de Chipre 
"A capital de Chipre, Nicósia, 
é a de'rradeira cidade europea 
que ten un muro que a fende en 
dous; un valado que sobreviveu 
ao de Berlín, e que corre risco 
de esquecemento nesta post
guerrra fria que alguns chaman 
nova arde internacional", escrebe 
Marcos Papanaiakis no A VUI. 
Durante o XX, Chipre reda-

. mou a sua unión (Enosi) con 
Grécia, primeiro nos 30 e des
pois nos 50. Os ingleses retru
caron coa represión primeiro e 
a división despois, sob pretexto 
de defender á minoría turca (o 
18% da povoación). Na inde
pendéncia (1960), a minoría 
turca podia paralisar calquera 
decisión, inentres os británicos 
se reservaron bases militares no 
5% do território. T urquia ocu
pa hoxe o 40% da illa, ten un 
exército de 40.000 homes, bo
tou das suas casas a 200.000 
gregos e pratica unha limpeza 
étnica que non ten nada que 
envexar ás de Croatas ou Sér
bios. As resolucións da ONU 
prevén a reunificación dacordo 
con princípios democráticos e 
federais. T urquia está compro
metida neses proceso, pero non 
respeita eses mesmos princípios 
cando se refiren aos próprios 
turcos ou aos kurdos. Estados 
Unidos protexe a T urquia coma 
aliado contra o comunismo e o 
islamismo e pola sua condición 
de sentinela do petróleo e gran
de comprador de armas. Apro
veitando o tratado alfándegário 
que ven de asinar, a Unión Eu
ropea poderia reclamar a T ur
quia posicións máis axeitadas 
aos princípios democráticos da 
construcción comunitária". t 
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Fraga ~contra 
os lusistas 
"Os galegas querem que o por
tugués seja a sua língua oficial 
e Fraga precaveu-se e prome
teu a preserva~ao do galega 
criando urna notma de bem 
falar. Os intelectuais conside
ram que há excesso de castel
haniza~·ao". Nunha reportaxe 
titulada Lusos galegas, já!, que 
publica o SEMANARIO de Lis
boa, Isab~l Lucas lembra que a 
vontade de integración xa fora 
defendida desde o século 
XVIII. "Portugal e a Galiza . 
constituem urna unidade lin
guística e cultural. A ideia é 
defendida por alguns sectores 
da sociedade galega. Lusistas e 
nacionalistas, defensores da 
integra~ao do galega no idio
ma portugues, tém vindo a ma, 
nifestar-se com maior ou me
nor intensidade contra a· 
política de normaliza~ao da 
Junta Autónoma da Galiza e 
últimamente personalizada na 
figura de Fraga". A autora do 
artigo di que "A integra\:ªº' a 
confirmar-se, vai ser muito 
difícil. A questao nao é tao 
simples quanto a troca dos jj 
pelo xx. A carga política é 
enorme e os arrivismos da in
dependencia sao cortados a 
nascen~a. A alian~a linguÍstica 
com Portugal comprometeria o 
futuro da Galiza como regia.o 
autónoma da monarquía es
panhola( ... ) Em Portugal, um 
dos grandes defensores da inte
gra~ao é o investigador Rodri
gues Lapa que, num estudo que 
publicou recentemente, fala da 
existencia de trés culturas: a 
portuguesa, a brasileira e a ga
lega, mas de urna só língua. Na 
Galiza, o movimento lusista é 
encabe\:ado por Ramón Pedra
yo, conhecido como o patriar, 
ca das letras galegas". t 

Conde contra 
os gramáticos 
"Négome a que a miña fa la 
sega a ser un xoguete nas mans 
dos lingüistas", di Alfred 
Conde, na sua c lumna Os 
outros dias de 0 CORREO GA, 
LEGO. "Preciso saber a que 
aterme con ela eco seu uso 
para me poder dedicar a cons
truir as histórias que se me ve
ñan aos miolos, en troques de 
estar pendente <leste maremag
num de ocorréncias alleas que 
nos saltan a cotio aos escrito
res". Conde confesa a sua con
dición de escritor "só escritor, 
sen máis títulos e servidumes 
que os de selo inteiramente; é 
dicir, usuário cotián desta fala 
que amo porque me aprende
ron a isto de pequeno". Pero o 
escritor di que no seu esforzo 
por escribirá xeito a normativa 
oficial to lea. "T oleo eu, to lean 
os meus leitores e asi non hai 
quen se entenda nunca. Urxe 
entenderse. Voulles poñer 
exemplos. Ando a corrixir as 
probas dun libro de cantos. 
Onde escrebin gaseosa e cáse
que o corrector da editorial 
escrebeu gasosa e case que. 
Ando tamén a escrnber un arti
go diário, e, advertida a correc
ción, escrebin gasosa e case que. 
Escusa advertir que apareceron 
gaseosa e cáseque ( ... )" + 
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O sociolingüista valenciá, autor 
entre .outras das pioneira obras 
"Conflite linguistic valenciá . . 
Substitució linguística, ideologies 
digló9siques" (1969) e "Idioma i 
Prejudici" (1971) , estivo na Gali
za convidado pala ASPG e a 
CIG nas Xornadas de Língua e 
Literatura onde rexeitou calquer 
posibilidade de bilingüismo har
mónico porque, para que se de
ra ''tiñan que desaparecer as de
sigualdades sociais que supor
tan o feíto da imposición do cas
telán sobre o galega". 

Por que ere que se lle deron 
tantas voltas ao tema da língua 
á hora de pactar CIU e PP? 

A cuestión se poderia enfocar di
cindo que a identidade catalana 
non consiste só na língua senón 
nunha série de cuestións que 
quedan implicadas na língua pe
ro que son claramente políticas. 
As diverxéncias que existen en· 
tre as djsitnatas socieda.Qes na
cionais se expresan tamén nou
tros níveis de separación ou limi
tación histórica, son visións dis
tintas do mundo económico e ta
mén distintas maneiras de enten
der a cultura cívica que van máis 
alá da lf ngua e que explican a 
especificidade do caso catalán 
fronte á pauta máis xeneralizada 
de sociedades mal chamadas 
posuidoras de línguas minoritá
rias . Catalunya p-ertence aos 
poucos paises que partiron dun
ha situación económica e Cívica
mente ventaxosa respecto ao es
tado dominante e isa diferénciaa. 

A defensa da língua por parte 
de Pujol ilflplica tamén a de
fensa da economia catalana? 

Si, é unha visión distinta da eco
nomía que trata de defender un
ha economía productiva fronta á 
financieira ou especulativa. Un 
modelo económico próprio que 
Pujo! quer impulsar dentro do 
sistema ao que pertence que é o 
do arco mediterráneo distinto ao 
do Estado central. Pero o caso 
catalán mantén tamén caracte
rísticas dos outros. A burguesía 
catalana fala castelán e non es
quezamos que durante o rexime 
de Franco foron tan represores 
do catalán como calquer outra. 
Sen embargo, a expresión do 
conflito social através da língua é 
moito máis evidente noutro tipo 
de sociedades menos vertebra
das civilmente en torno a uns va
lores simbólicos como en Cata
lunya. A visión do conflito lingüís
tico aparece con moita maior evi
déncia no caso de Galiza. 

Vostede di que o conflito é 
maior na Galiza cando o gover
no de Fraga tala dunha situa
ción de bilingüísmo armónico. 

Para que existise bilingüismo 
harmónico tiñan que desapare
cer as desigualdades sociais que 
suportan o feito da imposición do 
castelán sobre o galega. Supo
ñendo que os grupos lingüísticos 
fosen iguais, entón teriamos que 
pensar para que serven duas lín
guas se se usan pala mesma 
xente p~ra as mesmas causas e 
nas mesmas situacións. Eviden
temente unha língua sobraba. 
Polo tanto, o bilingüísmo armóni-
co é un mito estúpido que non 
conduce a nada en absoluto, é 
dicer a nengun tipo de reivindica
ción nen recuperación dunha lín
gua. Outra causa é talar de bilin
güísmo instrumental, de segun
das línguas, entón entramos 
neutra série de consideracións ~ w 
como a utilidade, pero isa nada en 

·.GALIZA 
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Rafael Ninyoles 
"O bilirígüísmo harmónico é un mito estúpido" 

.. CARME VIDAL 

HAI XA TRES DÉCADAS. QÜE RAFAEL NINYOLES COMEZOU A DICER QUE O CONFUTO ENTRE 
LÍNGUAS NON ERA UN PROBLEMA INDIVIDUAL SENÓN CLARAMENTE SOCIAL E NON DUBIDOU 
POR ISO EN EMPREGAR OS TERMOS DE DOMINACIÓN E SUBORDINACIÓN NUNHA SITUACIÓN 
DIGLÓSICA. AGORA LÁIASE DE TER QUE SEGUIR A FALAR NQS. MESMOS TERMOS E REIVINDI
CAR DE IGUAL XEITO O USO SOCIAL DAS LÍNGUAS FRONTE A CALQUER FANTASMA DE NOR
MALIZACIÓN PROMOVIDO POR PLANIFICADORES QUE RESPONDEN ÁS CONSIGNAS DO PODER 
E SO BUSCAN "HARMONIZAR TENSIÓNS EXCESIVAS". POLA CONTRA, DEFENDEU UNHA VOLTA 
Á MILITÁNCIA POLAS LÍNGUAS ESVAIDA POLO ESPELLISMO DUNHA NORMALIZACIÓN FALSA. 

E: entón válido seguir a talar 
de situación diglósica? 

Estamos nunha situación de 
superordenación de línguas, 
chámese diglosia ou doutra 
forma. O feito é a subordina
ción de· língua territorial e os 
seus usuários a unha língua 
dominante que é a qué preva
lece con creces coa política ofi
cial. Poáemos falar desa situa
ción de subordinación e dun 

'A planificación lingüística, 
como a urbanística ou 
a ec;onómica, 
faise en función 
das opcións políticas. 
Na Galiza 
sospeito cal é 
a visión política 
que está 
detrás' 

proceso de cámbio que vai 
conducir, ou ben á desapari
ción da língua territorial ou a 
superación desa disimetría ~ 
conflito entre as duas línguas. 

En que medida calquer proxec
to de normalización lingüística 
ven de man dun crecemento 
~a conciéncia nacional? 

Nunha situación na que non 
existe unha burguesia media-

namente culta e civilizada, evi
dentemente só·queda unha 
saida e é que a língua se recu
pere c;tesde a base social que 
lle poda dar unha potencialida
de dentro dun proceso de re
construcción nacional e social. 
A recuperación ten que vir vin
culada tamén á arde política e 
económica e non só como un 
valor simbólico porque esta é 
a perspectiva das clases domi
nantes. 

ten a ver coa desaparición do g o conflito das línguas. LL '----------'-------' 
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Planificación e mito 

A pesares da criación de orga
nismos dedicados á planifica
ción lingüística, o galego perde 
espazos de uso e talantes~ co
mo se corrixe esta situación? 

Creo que o problema é esperar 
demasiado dunha planificación 
lingüística, porque previamente 
hai que cuestionar o poder que a 
orienta. Presuponse que os pla
nificadores teñen que planificar 
normalizacións, pero se se plani
fica para o biliriguismo harmóni
c0 é unhá redución ao ·absurdo. 
Planifícase para que? Para o 
monolingü.ísmo social ou para di
cer que se planifica? Convén 
aclarar o tema porque a planifi
cación lingüística, como a urba
nística ou a económica, obra en 
significado -dos poderes que a 
sustentan e na Galiza sospeito 
cal é a yisión política que está 
detrás. E necesário impulsar a 
via cívica, de movimentos e base 

· social que nestas condicións é a 
única baza a xogar . . 

Acontece pola contra, que o 
espellismo da planificación 
provocou unha relaxación na · 
militáncia pola·língua. 

Aquilo que era todo un movi
mento de reivindicación-de lín
guas desde a esquerda, unido a 
o-utras reivindicacións sociais, 
esperaba unha espécie de pana
cea da planificación -estou ta
lando dos anos setenta ou oiten
ta-, crian que os poderes auto
n9micos terian que asumir ese 
organismo e por isa se pedían 
insitucións para a planificación 
lingüística. Non se tiña en canta, 
e ese é o lastre ideolóxico da
quela xénese histórica, que os 
planificadores están para disua
dir determinados conflictos, im
pedir a loita a garrotazos, pero 
non para cumprir os obxectivos 
políticos que daquela se reivindi
caban. Unha das funcións da 
planificación pode ser harmoni
zar as tensións excesivas que 
se producen en auséncia dalgun 
tipo de control. A saida é non 
deixarse desconcertar porque 
existan organismos de planifica
ción e perguntarse polos pode- · 
res que ostentan eses mecanis
mos técnicos ou instrumentais. 

Hai quen compara o imperia
lismo do inglés como língua 
instrumental coa dominaci9n 
do español. 

Non vexo ningun perigo en que 
falernos inglés; este non é o naso 
problema inmediato, o nos.o con
flfo contra o que tañamos que ter 
unha atitude á contra. O que me 
resulta sospeitoso é que cando se 
fala das exceléndas do inglés, 
pala mesma regra de tres se fale 
das do castelán sobre o catalán 
ou galega. O uso do inglés é o 
problema dunha língua instru
mental que pode ser útil en todas 
partes do mundo, pero non é dis9 
do que talamos. O nível de dis
curso que ternos que manter é 
partir da necesidade social dunha 
língua, que fronte á admisión do 
inglés como panacea o que inte
resa é como se resolve o tema en 

' función das estruturas sociais dis
tintas. O tema do inglés pode ser 
unha trampa para facernos perder 
outra vez o tempo,· é o argumen- · 
to falaz da utilidade da língua im
perial. Se estás toda a vida dicin
do que o castelán é mellar que o 
galega e agora dis que o inglés é 
o mellar, a xente dubidará de se é 
mellar o inglés ou o castelán, pero 
do que non vai quedar dúbida é 
de que o galega é o eslabón máis 
feble desa cadea. + 
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SANIDAD E M9HDADE 

Coas transf eréncias non hai novas equipas, pero están máis saturadas Oito organizacións manteñen a querela contra Balsa 

. A reforma da atención priinária estancada 
desde hai tres anos 

PP e PSOE repartíronse a dirección 

do Conselllo da Xuventude 

9* MARIA ALONSO 

A cobertura das equipas de 
atención primaria segue es
tancada en menos da cuarta -
parte da povoación tres anos 
despois de aprobar o Decreto 
200 de reforma este nível 
asistencial. Esta porcentaxe 
apenas medro_u desde o tras
paso do l11sa/ud, en 199J. 
Despois das transferencias 
de sanidade, e contrariamente 
ao anunciado por Sanidade, a 
porcentaxe de povoación cu
berta co novo modelo, xa ob
soleto noutras zonas como 
Cataluña ou o Estado, apenas 
medrou. Neste contexto, o 
rural segue esquecido, xa 
que as equipas en funciona
mento están en zonas urbanas. 

Desde. de Romai aprobar o De
creto 200 de reforma da Atención 
t>rimaria, que provocara a rebe
lión dunha morea de alcaldes lu-

. gueses, pasaron tres anos. Neste 
período as actuacións da Admi
nistración consistiron só na im
plantación dalgunha eqüipa de 
atención primaria, que, nalguns 
casos, como os de "Lavadores" é 
"Pintor Colmeiro" de Vigo, xa es
taban presupostadas e dotadas 
antes da transferéncia do lnsalud, 
que o 1 de Xaneiro de 1991. Nes
te tempo nen sequer se implantou 
nengunha Unidade nen Servicio 
de Atención Primaria, entidades 
previstas na reforma pero que só 
son realidade no papel. 

A consecuencia da paralisación 
da reforma da atención primaria 
apréciase nas estatísticas que 
reflicten o grao de cobertura ac
tual. As taxas son preocupantes 
comparadas coas de antes das 
transferencias; tras 5 anos de 
xestión do PP non hai crece
mentos significativos. 
En 1990 a porcentaxe de cobér
tura por equipas de atención pri
ma ria estaba entre o 17 e o 
20%, con 34 equipas, das que 
16 foran criadas entre os anos 
87 e 88. Nesa data, a cobertura 
española acadaba o 44% (500 
equipas, máis várias dúcias nas 
comunidades transferidas).-

A taxa de povoaciÓn protexida 
con este novo modelo é do 
25%, aínda que cálculos menos 
optimistas, como os do deputa~ 
do socialista, Francisco Cerviño, 
sitúano no 20% de cobertura. A 
Consellería de Sanidade calcu
laba, na Memória do 94 que a 
implantación acadaba a 50 cen
tros do país, cunha povoación 
aten.dida de 569.918 persoas, 
isto é, o 20,86% do censo . Pala 
sua banda, a Dirección Xeral de 
Planificación Sanitaria da Con- , 
sellaría dicia no libro A nosa sa
úde en cifras, 1994 que en Fe
breiro a povoación cuberta era o 
28, 10%. Estas cifras atópanse 
moi lonxe do 40% publicitado 
pala Consellería de Sanidade. 

Unha explicación 
para un modesto aumento 

Partindo da porcentaxe do 
· 2s;10%, o incrementó producido 

desde o 91 (8 pontos porcentuais) 
. é explicado polos traballadores de_ 
xeito moi diferente que os respon
sables sanitarios. Fontes consul
tadas en equipos de atención pri
maria din que o incremento da ta
xa ten que ver co aumento da co
bertura de cada unha das equipas 
xa existentes e non coa expan
sión de novas estructuras de 
acordo ca Decreto 2j)O, c;:omo pre
tende o Serg~s. O proceso habi:
tual ao pór en marcha estes re
cursos é, nun primeiro momento 
unha tímida a adscripción volun
tária da-povoación, que vai me
drando segundo se consolida o 
funcionamento da equipa. 

O rural esquecido 

A distribución dos recursos xes
tionados co novo modelo é dis
criminatória co rural. Na época 
de .xestión do lnsalud, e entre 
1987 e 1989, o 100% das equi
pas que se puxeron en marcha 
foron implantadas en zonas ur
banas, debido a que o modelo 
non foi autorizado no seu dia _pa
la Consellaria de Sanidade por 
problemas competenciais, dado 
lugar a un conflito que chegou 
ao Tribunal Constitucional. Esta 
liorta obrigou aos responsábeis 
do lnsalud a alterar as priorida
des na ubicación das primeiras 
equipas, que acabaron nas cida
des palas fimitacións exercidas 
polo mapa sanitário. 

O desaxuste entre a distribución 
dos recursos no rural e r:ias zo
nas urbanas ainda non foi resal
to. O resto do Estado rexistraba, 
antes das .transferencias, unha 
distribución distinta, xa que o 
?Oo/51 das equipas de atención pri
mária españolas estaban nas ci
dades e o 30% restante no rural_. 

Un modelo caduco 

rial,' das funcións ... A emulación 
prodúcese cando o modelo do 
lnsalud está cuestionado pola 
experiencia de traballo nos cen
tros, de xeito que se considera 
un modelo caduco. 

Lonxe de introducir medidas fle
xibilizadoras, o modelo aproba-

_· do por Romai consagra a rixidez 
organizativa e de xestión através 
da persisténcia das normativas 
administrativas e estatutárias. 
Mália que, Romai insis'e en afir
mar que segue o modelo de Ca
talunya e Euskadi, o certo é que 
Catalunya desbotou o modelo e 
modificou recentemente a LOS 
para incorporar criterios de xes
tión máis flexíbeis na atención 
primaria. A reforma tamén se 
atopa en fase de completa revi
sión no próprio lnsalud. • 

A rede infor
mativa da 
Xunta de 

Galiza é unha das 
máis completas do 
mundo. Calquera 
cidadán cunha sim
ple chamada tele
fónica, pode ente
rarse dos servizos 
que of erecen as xe- : 
nerosamente ben 
reabilitadas casas 
de turismo rural, 
das ofert~s intermi
nábeis de cursos de 
formación, das 
axudas para a re-
cria do gandó por-
cino, das prazas va-

9* P.B. 

A pluralidade da anterior perma
nente do Consello da Xuventude 
de Galiza (CXG) deu paso des
pois da XXIII Asemblea celebrada 
o pasado Sábado 27 a an órgano 
de d_irección composto só por or
ganizacións afins ás mocidades 
do PSOE e do PP. O pacto entre 
Novas Xeracións e Xuventudes 
Socialistas deixa fóra aos nacio
nalistas que até agora foarmaban 
parte das· 11 asociacións repre
sentadas no comité permanente. 

Galiza Nova, UGT, CCO, CIG
Mocidade , Mulleres Xóvenes 
Area, AFEE, UMG e CAF denun
ciaron o pacto subscrito entre 
NNXX e XXSS ao presentar un
ha candidatura que, segundo os 
portavoces destas organizacións 
"marxina ás entidades máis diná
micas e participativas existentes 
até agora no CXG e que non res
ponde aos intereses nen a plura
lidade do asociacionismo xuvenil 
galega". Os representantes des
tas 8 asociacións explicaron en 
rolda de prensa que rexeitaban a 
posibilidade de apresentar un 
Comité Permente alternativo. 

Unha vez aprobado os informes 
de xestión e económico apresen
tados pola permanente sainte, 
procedeuse á votación para dar 
entrada no consello a 5 novas 
entidades: Consello de Xuventu
de de Vigo, Asociación Xuvenil 
de Universitários, Federación de 
Asociacións de Estudantes Gale
gas, Asociación Ecoloxista Arco 
Iris e Comités Abertos de Estu
dantes (CAE). Na votación, os 
CAE -organización de estudantes 
nacionalistas no Ensino Medio
foron a única asociación que non 
conseguiu o aval da Asemblea. 
"A exclusión .dos CAE, organiza-

Podidos 
p~ro inf armados 

cantes na oficina comarcal de Melide. Mesmo un inte- -
grante das listas de espera sanitárias, pode coñecer con 
exactitude o t~mpo qµe leva na cola para operarse, a 
equipa médica que o vai a intervir, os almorzos servidos 
nun trimestre no hospital que lle toca pasar polo quiró-

ción estusiantil de maior implan
tación no Ensino Médio -explica 
Martiño Santos (Galiza Nova)
responde á mesma estratéxia de 
intentar marxinar ao nacionalis
mo. Non se lle quere dar entrada 
no Consello a organizacións que 
poidan inanter unha atitude críti
ca coa política da nova perma
nente". Na configuración do novo 
Comité Permanente , segundo 
fontes de Galiza Nova, "XXSS re
gala 8 dos once postas a organi
zacións afins e seguidistas da po
lítica de NNGG". 

Incógnita sobre 
a querela a Balsa 

O pacto entre XXSS e NNGG 
poderia supor a retirada da de
núncia que Xosé António Cons
tela -an'terior vice-presidente por 
NNXX e actual presidente por 
ADU- apresentou contra David 
Balsa, de XXSS -que até o mo
mento. non estaba na perma
nente e agora pasa a ocupar 
unha vicepresidéncia- palas 
acusacións sobre malversacións 
de fundos na xestión da anterior 
Permanente. Durante a Asem
blea o novo Presidente do CXG 
manifestou que a querela non 
foi obxecto de negociacións pe
ro que en todo caso "é compe
téncia do Consello decidir se se 
segue adiante con ela". 

Ante a preocupación de que a 
nova permanente poida retirar a 
querela contra Balsa, as organi
zacións implicadas confirmaron a 
vontade de seguir adiante como 
acusación particular.Segundo 
Rosa Arcos , representante da 
Secretaria da Mocidade de UGT: 
"entendemos que as asociacións 
con responsabilidades na anterior 
xestión nos sentimos agredidas 
pelas declaracións de Balsa".+ 

curioso . Os abaixo 
solicitantes, descu
bren as(, o tempo 
transcurrido desde 
que presentaron o 
seu impreso no re
xistro até o día da 
data, a súa proce
déncia xeográfica, 
o sector social ao 
que pertecen, o vo
lume de povoación 
do seu concello e si 
se dan algo de ma
ña en colocar o de
do na pantalla até 
poden saber o sexo 
do asinante. 

0 Decreto 200 é unha cópia, fano. No espácio Saúde da TVG, pode ver como vai a 
con escasas variacións termino- sér a súa operación, paso a paso e desde que lle metan o 

O entramado infor
mativo ·da Xunta de Galiza ·complétase diariamente con 
dúcias de publi-reportaxes na prensa diária, sobre a mo
dernización da administración, os proxectos federalizan
tes e as audiéncias matutinas do Presidente. Sen meter
nos coas subvencionadas opinións dos medios chama
dos públicos. 

léxicas, do R.O. 137/84 da retor- bisturí até que o cosan: Algún desagradecido, despois de ta-Uta moléstia por ex-
ma da atención primaria do In- plicarUe ao detalle as múltiples vicisitudes pola que se 
salud. A imitación é aplpábel a Aos teléfonos de información, hai que engadirlle os cai- encauza a burocrácia autonómica, aínda se queixa de 
tenor da idéntica concepción do xóns automáticos ubicados nas prazas públicas de cal- parálise administrativa. Haiche xente que non lle chega 
traballo, da· organización 1errito- · -quera vila ·qu@' ~é4 précie.-'A 'informátt&i'.,.ao 'servl20\:los '-\'con estar infüttllada.+ · · •" · .. · ·. · · • • •. ·. · · 
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2URENSE 

O Cristal·Piñor hospitaliza enf~rmos en Urxéncias 
para que non se vexan as camas nos corredores 

/ 

* MARIA ALONSO aseguraron que as camas que cama na área de hospitalización. ·lización dos enfermos vai acom-
antes proliferaban nos pasillos pañada dunha falta de dotación 

A masificación dos hospitais das plantas por falta de espazo Esta nova dependencia ten 12 en recursos humanos. A nova sá 
galegos é mitigada no com- nas habitacións non desapare- camas e dous tércios delas es- de observación tense criado sen 
plexo hospitalario ourensán ceron, senón que, simplesmen- tán ocupadas por enfermos que prever un incremento de persoal 
Cristal-Piñor mediante a hos- tes, foron cambiadas de lugar non precisan observación. acorde coas novas necesidades 
pitalización encuberta nas para evitar as denúncias sindi- SATSE asegura que en várias e o persoal segue a ser o mes-
urxéncias, diante da imposibi- cais sobre o hacinamento dos ocasións houbo 18 pacientes mo que antes. Ademais, os tra-
lidade de resolver o problema enfermos. neste espazo, cifra que demos- balladores do servizo vense na 
cunha xestión máis eficaz. traque o amoreamento nos pa~ obriga de atende.r non só aos 

Segundo o SATSE, a nova sá sillos trasladouse a ese recun- enfermos de Urxencias en ob-
Esta situación foi denunciada de observación do servizo de cho do hospital. servación, senón. tamén aos que 
por delegados sindicais do Urxéncias atópase ateigada de antes eran "hospitalizados" nos 
SATSE no centro sanitário, que pacientes que agardan por unha A falta de condicións na hospita- pasillos das plantas.+ 

L.Ui9 

O concello deu licéncia para construir vivencias, contra as que están viciños e oposición municipal 

Cacharro ratifica a demolición do Grande Teatro 
O presidente da Deputación Pro
vincial de Lugo, Francisco Ca
charro Pardo, quer a toda costa 
a demolición do Grande Teatro 
de Lugo, por esta razón non 
atendeu ao requerimento do Par
lamento que, en 1992 e a instán-

cias do BNG, solicitou das corpo
racións provincial e municipal a 
conservación do edifício. O máxi
mo compromiso que están dis-· 
postas a aceitar as autoridades 
locais é a adquisición do solar 
para edificar nel un centro cultu-

ral, pero para iso é preciso o fi
nanciamento por parte da Xunta 
e non hai compromisos por escri
to. De momento, o comezo o de- _ 
rrubamento dunhas construcións 
anexas foi contestado con sen
das manifestacións populares 
(celebradas o Xoves e Venres, 
25 e 26 de Abril) e pala oposición 
municipal (PSOE, BNG e EU). 

Tanto o BNG como as asocia
cións de viciños apresentaron ini
ciativas para tratar de paralisar o 
derrubamento, nen uns nen ou
tros aceitan a fórmula de. que o 
concello se faga co solar e que 
nese lugar sexa erixido un centro 
cultural, pero a licéncia de demo
lición e construción xa está con
cedida, de modo que é difícil con
querir a conservación do edifício. 

A licéncia foi concedida polo go
ve rn o municipal pouco antes 
das eleicións xerais do tres de 
Marzo, pero o alcalde, Xaquin 
García Díez (PP), adiou o come
zo das obras de demolición até 
pasar a consulta eleitoral e evi
tar repercusións negativas para 
o seu partido nos resultados da 
mesma. O rexedor municipal 
xustificou a sua atitude afirman
do que estaba a negociar coa 
Xunta a adquisición dos terreas. 

O BNG, ademai_s de apresen.tar 
unha moción para discutir nun 
pleno a conservación do edifí
cio, solicitou unha entrevista co 
Presidente da 
Deputación e co 
conselleiro de 
Cultura, Vítor 
Mal')uel Vázquez 
Portomeñe, ain
da que a conce
lleira nacionalis
ta Blanca Rodrí
guez Pazos sos-
pe ita que "vai 
ser difícil con
querir o obxecti-

- vo de conservar 
o Grande Tea
tro". "En todo ca
so -afirmou-, 
irnos loitar até o 
final". O Bloque 
interrógase 

que non se estudaron os custes 
económicos relacionados co 
Grande Teatro, tanto da demoli
ción e contrución dun novo cen
tro cultural como da sua conser
vación e reabilitación. En 1993, 
cando ainda estaba aberto e an
tes de resultar afectado polo lu
me, 9 BNG encargara a vários 
arquitectos un estudo do valor 
da reabilitación comparada co 
derrubamento e, daquela, a so
lución máis viábel era a conser
vación. 

Demolicións anteriores 

O Grande Teatro é un edifício 
de estilo art decó, ubicado den
tro das murallas. Ten a peculia
ridade de ser o único teatro da 
cidade e durante ar0s combi
nou a interpretación de pezas 
dramáticas coa exibición de pe-
1 í cu las, xa que o seu deseño 
permite a celebración de am
bas actividades. Como edifício 
histórico forma parte da memó
ria da cidade e nel foron pro- · 
xectadas as máis sobranceiras 
cinematográficas do século. 

· Outros edifícios, como o con
vento da.s Sales~s, de estilo 
modernista de princípios de sé
cu 10; Barras Eléctricas, dos 
anos trinta, o Café Metropol ou 
numerosas antigas casas do 
centro, xa foron derrubados no 
marco dunha política de permi
sividade na destrución do patri
mónio arquitectónico local.+ 

1 r ,. ac e r G a >do ( p p r . ' A piqueta xq empeZQU•O:roer ,n~ Grande T~tro. , 
'· .. • '. 1 ~ • .. • .. " ' • • # ...... "' ~ 1 ....... :': J~.-.-
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lnabilitado por fraude 
o alcalde de Xinzo 

A Audiéncia de Ourense inabi
litou para exercer cargo público 
ao alcalde de Xinzo, Isaac Vila, 
durante nove anos. A denúncia 
contra Vila, formulada polo · 
PSOE, acusábao de aproveitar 
o seu posta da Deputación 
para influir para que unha em
presa da sua propriedade ven
dera a este organismo, mesmo 
acaparando, subministras 
agropecuários. Vila tamén está 
acusado de facer o mesmo no 
concello de Xinzo, polo que ten 
outro xuízo pendente. • 

Gil Sotres ameaza 
aos traballadores 
da. limpeza de Vigo 

O teniente de alcalde de Vigo, 
X.A. Gil Sotres ameazou co 
despedimento ao comité c;le 
folga do sector da limpeza, 
debido á negativa deste a 
cumprir a totalidade dos ser
vizos mínimos marcados 
pola alcaldia. A cobertura de 
servizos mínimos solicitada 
desde o concello é do 85%, o 
que, segundo os sindicatos 
"é tanto como proibir o direi-

to á folga". Os 
traballadores 
tratan de impe
dir que o novo 
convénio poña 
en prática a · 
reforma labo
ral. O comité 
de empresa 
pretende ta- ' 

mén que, no caso de que a 
concesión do servizo seña 
entregado a outra empresa, -
os traballadores señan admi
tidos na sua totalidade. + 

O PP decididirá -
sobre o indulto 

· ao alcalde de Oleiros 
O derradeiro Consello de Mi
nistros de Felipe González 
non tramitou o indulto do al
calde de Oleiros, Anxel Garcia 
Seoane ... Segundo diversas 
fontes teria habido presións 
da organización coruñesa dos 
socialistas, sen embargo o 
indulto contou non só co ·apoio 
de centos de sinaturas, senón 
que tamén tivo o informe favo
rábel do Governo civil.• 

O PP de Carbcallo pede 
un crédito para pagar 
obra-s eleitorais 

O BNG de Carballo acusou 
ao PP de pedir un crédito de 
74 millóns efe pesetas para 
pagar as numerosas obras 
que os concelleiros popula
res mandaron facer pola sua 
conta na campaña prévia ás 
eleicións municipais de 
1995, informa desde 
Bergantiños, Manuel Pan. 
Os gastos no concello de 
Carballo non teñen control, 
como proban as facturas en 
diversos restaurantes por 
valor de un millón seiscen-

,_ ~ t~~ mil _pe~e_ta~. ~ : . ", , . __ 



12 ECONOMIA 
Nº 724 - ANO XIX ANOSATERRA 

.MAR 

,_ Os regulamentos son imprecisos .e-están por desenvolver 

As inspeccións pesqueiras comunitárias 
fanse á marxe da, legalidade vixente 
-e> SEVERINO XESTOSO 

As inspe'ccións pesqueiras 
comunitárias, sobretodo por 
parte de Irlanda, non cumpren 

· a jegalidade vixente e están a 
facerse sen que os barcos 
dos inspectores leven as 
identificacións regulamentá-

-rías e meiante procedimentos 
de achegamento e abordaxe 
que ás veces poñen en perigo 
vidas humanas. O congresista 
do BNG, Guillerme Vázquez 
apresentou un.ha iniciativa , 
parlamentária neste sentido. 

Os barcos de inspección moitas_veces van sen identificación externa. 

' haberia máis que desenvolver o 
artigo 5 do · Regulamento 
2.847/93; polo que se estabelece 
un réxime de control aplicábel á 
política pesqueira comun, no. que . 
se di que se "deben aprobar nor
mas referentes á identificación 
dos inspectores, dos buques de 
inspección, o procedimento que 
deben seguir os inspectores e os 
capitáns dos buques pesqueiros 
cando un inspector se propoña 
efectuar unha inspección a bordo 
e o procedimento que deben se
guir os ·inspectores cando, estan
do a bordo dun barco pesqueiro, 
inspeccionen o barco, as suas 
artes ou as capturas". Tres 
anos despois da aprobación do 
Regulamento ainda non están 
aprobadas esas normas de pro-

- cedimento na inspección. 

Hai exemplos acerca dos proce
d im entos de inspección que a 
UE ten abordado con anteriori
dade.' O Regulamento 3.251/87 

O Regulamento da UE 1.382/87 
que estabelece as medidas con
cretas sobre a inspección de bar
cos de pesca, no seu artigo dous, 
determina que '1odo buque dedi
cado á inspección d~berá enar
bolar ou despregar, de forma cla
ramente visíbel, un agllardete ou 
bandeira, azul e amarela, remata
da en ponta". Esta disposición 
non se cumpre, é máis, é habitual 
que as inspeccións se celebren 
sen recoñecimento de nengun ti
po, de xeito precipitado e incum
prindo o artigo 22 do Regulamen
to Internacional de Sinais para 
Previr as Abordaxes na Mar. As 
inspeccións realizadas por Irlan
da aos pesqueiros galegas son 
especialmente agresivas. 

A norma de levar estes sinais ca
racterísticos, este ano deu . lugar 
a un fallo do Tribunal de Xustiza , 
das Comunidades Europeas. O 
litíxio viñera a canto por se o bote 
pneumático de abordaxe, depen- -
dente do barco de control princi
pal, era ou ,non autónomo; pois 
ben, a senténcia di que "calquer 

barco de inspección, independen
temente do seu tipo ou tamaño, 
debe enarbolar o sím5olo ou ga
llardete de identificación". 

Un elemento de polémica está 
relacionado coa abriga, de acei- . 
tar as inspeccións por pa.rte de 
buques non identificados. Outra 
senténcia da Sala Cuarta do Tri
bunal de Xustiza das Comunida
des estabelece que "a abriga de 
aterse ás ardes dun represen
tante da autoridade competente 
dun Estado membro, presupón 
que o capitán do barco obxecto 

dunha inspección coñeza a con
dición do devandito representan
te. A fatta de símbolo ou gallar
dete de identificación, presúme
se que o capitán descoñece dita 
condición a non se-r qüe as auto
ridades que denúncian a infrac
ción proben que a coñecian". 

· que estabelecia un programa 
autónomo provisório de control 
dos barcos comunitários na zo
na de regulación da Organiza
ción da Pesca no Atlántico Noro
cidental (NAFO) ten normas que 
determinan que, durante a noite 
e en condicións de visibilidade li
mitada, o buque de inspección 
debe levar un foco de luz azul in
termitente visíbel a duas millas 
en todo o horizonte e ter, a bor
do, un informe de inspección de 
29 pontos e un cuestionário de 
inspección de 41 pontos, onde 
se delimitan, paso q. paso, o co
rrecto entendemento e segui
mento da inspección, ponto por 
pomo, que, de levalo a cabo, 
evitan tensións innecesárias. • 

· Valeiros legais 

Para solucionar os problemas 
que está a pravo.car a falta de 
identificación dos barcos de ins
pección comunitária, desde o 
sector na Galiza crese que non 

NON HAI AUTONOMIA 
. ' 

SEN FINANCIACIÓN PRÓPRIA 

De pronto todo o mundo está preocupado poi~ 
cesión do 30% do IRPF á~ comunidades autóno
mas, porque, segundo din, isto vai perxudicar a 
aquelas con menor PIB-per cápita. Isto pode ser 
certo se. a financiación autonómica se limita a es
ta cesión do IRPF. Pero que impide que o Estad9 
manteña o Fondo de Compensación Interterrito
rial e o modifique en función da nova situación? 
Nada, absolutame_nte nada impide isto. A única 
diferéncia será que, dos recursos ingresados glo
balmente por IRPF, as comunidades autónomas 
xestionarían unha proporción maior, dando así 
valor ,ao marco autonómico, alonxandóo dunha 
simple descentralización administrativa. Claro 
que para que se manteña o FCI, e se lle fagan as 
modificacións necesárias de xeito positivo para o 
noso país, compre que desde a Xunta de Galiza se 
realicen propostas e se presione neste sentido, 

Por iso, en princípio, resulta positiva calquer me
dida que permita unha xestión máis independen
te por parte da Xunta, e menos condicionada pa
las decis ións do Estado, xa que aumenta o grau 
de soberanía. AlgCms dirán que tamén as respon
sabilidades. É verdade.! , pero merece a p~n~ . _Po: _ 

MANuELMERA 

la contra, o camiño do subsídio leva c;io desastre e 
impide ver como, mentras aparentemente redbi
mos máis cartQS dos que pagamos, o Estado e a 

· patronal foránea, por detrás, consiguen rentuar 
con·creces estas esmolas. Esta é a política que de
senvolveron e están a practicar no agro galeo e 
en sectores produtivos fundamentais para Galiza, 
e que se quere absorver desde os países do centro . 
áe Europa. As · consecuéncias están ai: pan para -
hoxe e miséria para mañán. 

T amén é, en gran medida aparente, a solidarieda
de vía subsídios. Sobre isto convén que fagamos 
comas e compar~.cións sobre as perdas que sufri
mos ao traversa das empresas ptiblicas, do papel 
de produtor de matérias primas e enerxía barata, 
da radicación das sedes centrais das empresas en 
Madrid, da emigración do aforro, e do desvío dos 
Fondos Estruturais da Unión Europea que nos co
rresponder:ía polo noso peso demográfico. 

Q ue non se nos engane. Estamos dacordo en 
globalizar o debate ou, cando menos, conseguir 
meter no mesmo paquete o conxunto das trans
feréncias . Pero, que ·non se digan mentiras, ou 

verdades a médias, por parte dos que pretenden 
manter a situación actual ·en matéria de finan
ciación, asegurando que garante a solidariedade, 
xa que nas últimas décadas: medraron as dife
réncias ent·re au.tonomías ricas e pobres, hai 
máis capital que sae que· o que entra en Galiza, 
e estase destruíndo a base produtiva do país. 

Por último, resulta paradóxico e clarificador que 
as direcións de CCOO e UGT no Estado Español 
se enfreµten ás posíbeis transferéncias diferencia
das de competéncias, en materia de financiación , 
ás nacionalidades históricas e autonomías. Hai 
nesta postura unl>tá negación evidente do carácter 
plurinacional do Estado e unha visión fortemente 
centralista, que os seus afiliados en Galiza debe
riari desautorizar. Quedan deste xeito reducidas a 
cinzas as propostas de federalismo que din defen
der, a menos que con esta fórmula se agoche un 
Estado que descentraliza a súa xestión, pero man
tén intactos todos os mecanismos unitários e ne
gadores das diferéncias entre nacionalidades ·e re
xións (o que se ·da en chamar café para todos} .+ 

. ~ÁANUEL MERA é Secretário Confedera! da ClG 
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Empresas lácteas crian 
unha nova asociación 

·Os grupos lácteos cooperativos 
estatais, coa inclusión dootras 
empresas como Larsa, decidi
ron separarse da Federación 
Nacional de lndústrias Lácteas 
(F~nil) e criar un novo grupo a 
Asociación Nacional de Empre
sas Láctas (Anel). Nesta nova 
asociación están o grupo gale
ga Leyma-Láctária e Larsa-Ato, 
asi como Lagasa·e o grupo 
basca e os asturianos de Glas. 
Como se ve, todas etas perten
centes a zona máis produtora, 
a cornixa cantábrica. 

Segundo dirixentes desta nova 
asociación a sua pretensión é 
"profisionalizar as relacións 
coas distintas partes que com
poñen o sector, mantendo un 
diálogo estábel, integrar a to
das as indústrias e elaborar 
solucións conxuntas á política 
de cuotas. Foron precisamente 
as discrepáncias sobre a cuota 
láctea as que agrandaron a 
fenda na Fenil. Esta asocia
ción , dirixida unipersonalmente 
por Francisco Rodríguez, dono 
de Reny Picot, realizou nos 
últimos anos unha política cali
ficada pGlos opositores como 
depredadora, tratando de que 
o problema só incidise nos pro
dutores e adoptando unha pos
tura legalista, en connivéncia 
do Governo. A nova asociación 
pode variar as relacións no 
sector lácteo galega, sobre 
todo se as indústrias ainda in
decisas dan o paso para des
vincularse da Fenil. Os acor
des cos sindicatos semellan 
máis doados pois alguns des
tes grupos xa apoiaron, mes
mo na rua, distintas mobiliza
cións sindicais. • 

O PSOE na oposición e 
en Álvarez mobilización 

A perda do poder polo PSOE 
no governo central parece 
ter influido na marcha das 
O)Obllizacións do grupo 
Alvarez. As centrais estatais 
CCOO e UGT decidiron en 
dias pasados, e por primeira 
vez, posicionarse a fondo a 
prol da sobrevivéncia da em· 
presa. Hai que lembrar que a 
denúncia apresentada agora 
polos traballadores vai dirixi
da contra os actuais proprie
tários, a empresa Estudesa, 
que no seu dia fora vincula
da ao Partido Socialista, res
ponsabel da privatización de 
GEA. 

A pasada semana milleiros 
, de persoas mobilizában~e 

en Vigo en defensa de Alva
rez. O empuxe social deter
minQu tamén á Xunta a fa
cerse cargo do pago de 
vários dos salários penden
tes dos traballadores. O go
verno galego non se decidiu 
afnda ·a asinar o ával de . · 
·2.500 millóns prometido á 
empresa en Xaneiro do pa
sado ano.+ 
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Gal iza, 
~nha das 
comunidades 

I 1 

con ma1s 
manifestantes 
o 12-de Maio 

-0- M.V. 

As duras condicións laborais 
dos últimos anos seguen a pro
ducir un incremento significativo 
de manifestantes o 1 Q de Maio, 
como xa se percebira o ano pa-

-sado, despois dunha época de 
refluxo. Tamén, ao igual que en 
1995, sindicatos estatais e na
cionalista mobilizáronse por se
parado. A CIG, mália ir en soli
tário, demostrou un lixeiramente 
maior poder de convocatória. 

O pasado 18 de Abril dirixentes 
das tres centrais celebraran un
ha reunión na que se analisara 
a posibilidade de concurrir de 
forma unitária. A UGT rexeitou a 
idea, dando por motivo as fortes 
descalificacións mútuas dos últi
mos tempos. Desde a CIG as 
reticéncias a respeito do sindi
calismo est~tal seguen senda 
grandes. Os nacionalistas acu
san a CCOO e UGT de sacrali
zar os convénios estatais, en 
contra dos de ámbito galega, 
pésie as proclamas dos seus di
rixentes a pral do "federalismo". 

A crise industrial e a petición de 
emprego foi o eixo das mobiliza
cións e tamén o elemento que 

uniu a todos os manifestantes. 
En Vigo, onde as mobilizacións 
foron máis numerosas, traballa
dores de Alvarez, Massó, sector 
naval, pesca e servizo de limpe
za, entre outros, estiveron ao 
fronte das pancartas principais. 

A CIG que celebrou a data bai
xo o lema: Movéndonos por Gali
za lembrou que a crise ten un 
carácter máis profundo e parti
cular no noso país, que acumula 
retrocesos mesmo nas épocas 
de repunte económico xeral. Ta
mén recordaron que o emprego 

.ECONOMIA 
ANOSATERRA 

industrial está en Galiza por bai- ,~ · 
xo das cuotas dos anos setenta. 
Na nasa nación a crise afectaría 
nomeadamente aos sectores --; 
produtivos básicos, a piques de 
desaparecer, sen encontrar ou
tros que os sustituían. 

Estas circustáncias- pareceron 
influir na maior preséncia de ma
nifestantes en Galiza que neu
tros comunidades. Só no País 
Basca e Barcelona os actos tive
r o n unha releváncia relativa 
comparábel. En Madrid o núme
ro de asistentes foi escaso.+ 

Duras mobilizacións en Endesa 
por mor do convénio 
-0- H.V. 

A dirección da Empresa Nacional 
de Electricidade (ENDESA), cun
ha sede nas Pontes, aférrase a 
un preacordo de convénio colec
tivo rexeitado polos traballadores 
para non negociar o convénio 
para este ano 1996. A situación 
provocou unha folga de fame e 
mobilizacións que a partir de 
agora serán por sorpresa. 

En Abril de 1995, empresa e 
sindicatos comezan a negociar 
o marco laboral para o ano en 
curso. O 22 de Decembro de 
1995, UGT, CCOO e o CSIF, 
asinan uri preacordo a nível es
tatal. A. outra central representa
tiva, a CIG, négase a estampar 
a sua asinatura por desacorde 
co ·contido: o acorde significa a 
renúncía a moítas conquistas. · 

A CIG conqueriu que o contído 
do preacordo fara levado a refe
rendo entre os empregados de 
todos os centros de traballo. O 
resultado foí contundente e o 
acorde foi rexeitado. A partir de-

. se momento reabriuse a Mesa, 
pero a di.rección acolleuse ao 
preacordo para non negociar na

. da máis. A atitude patronal levou 
aos .traballadores a unha série 
de mobilizacións que incluiron 

unha taiga de fame de dez días 
e unha folga xeral na empresa, 
que se celebrou o Sábado e Do
mingo 27 e 28 de Abril. 

Ao non acadar unha atitude dia
logante por parte da empresa, 
os dous sindicatos que máis· se 
destacaron nos últimos actos 
reivindicativos, UGT e a CIG, o 
Martes 30 de Abril conqueriron 
pechar filas con CCOO e o 
CSIF para preparar un calendá
rio de mobilizacións quo inclue 
actos sórpresa para o futuro. 

A táboa reivindicativa ten como 
ponto estrela rexeitar que a 
empresa merque a antigüidade 
aos traballadores a cámbio de · 
indemnizacións 500.000 pese
tas, para que renúncien a ela a 
partir de agora. Endesa preten
día gastar 5 .000 millóns e os 
sindicatos estiman que o valor 

. da antigüidade , co cadro de 
persoal actual,· ·ronda os 
15.000 millón~-. Contado, non 
aceitarian esta medida porque 
condiciona o futuro , mesmo 
dos que non traballan agora na 
empresa . A dirección , para 

- presionar ao personal, ingresa
ra 300.000 pesetas na can ta 
de cada trabal lador ·no momen
to de asinarse o preacordo re
xeitado e agora está recupe-

randa os cartas a base de re
cortar as nóminas. 

As outras reivindicacións sindi
cais son o IPC real (a empresa 
recórtao en meio ponto), a partí- · 
cipación sindical no momento de 
decidir mobilidades xeográficas, 
a continuidade dos ascensos au
tomáticos (en lugar de que a em
presa designe a quen estima que 
ten méritos) e que a pretensión 
patronal de polivaléncia profisio
n~I teña contraprestacións. 

A empresa 
máis 'rendíbel do Estado 

Endesa ten 5.200 traballadores 
en todo o Estado e 2.150 na 
Galiza. En 1995 foi a empresa 
máis rendíbel de todo o Estado 
e tivo uns benefícios de 140.000 
millóns, dos que 50.000 millóns 
corresponderon ~os centro das 
Pontes (único na Galiza). No 
primeiro trimestre do que vai de 
ano gaño u o 11 % máis. 

No plano sindical, a Mesa Nego
ciadora do Convénio a Nível Es
tatal ten seis representantes da 

' UGT, cat ro de CCOo,· un do 
CSIF e outro da CIG. Nas Pon
tes o Comité está composto por 

. nove delegados da CIG, -0utros 
nove da UGT e sete de CCOO. + 
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A cesión do 30% do IRPF 
ás Comunidades 

Autónomas-

MANuELCAO 

No Texto do Acordo suscrito entre CIU e PP destaca, sobre todo, 
a transformación do IRPF en tributo compartido éntre o Estado 
(70%) e as CCAA (30%). As características· desta cesión non te
ñen nada que ver coa inicial e tímida do 15% realizada polo Go
vemo de f.elipe' González. Neste caso o avance cara a corresponsa
bilidade fiscal é evidente, dai a excitación observada nos gover-
nantes autonómicos do J?SOE que bloquearon no seu momento 
unha medida similar. 

O Acordo da ás CCAA capacidade norm_ativa s()bre a tarifa do 
imposto e sobre as deduccións no tramo· autonómico, ao tempo 
que establece a participación nunha porcentaxe non explicitada 
das CCAA·na Axéncia Estatal de Administración Tributaria. Ta
mén atribue ás Comunidades Autónomas a participación nas re
tencións, pagos fraccionados e ingresos a conta do 'imposto, me
diante un sistema de anticipos con carªcter automático para ga
rantir un fluxO'continuado de fondos para minimizar os desfases de 
tesorería. O Acordo toma como ponto de .partida o ano 1996 e a 
cámbio descarta a existéncia de topes operatiy~s para os excesos 
recadatórios. Ademais do 309P do 1RPJ2: concede capacidade nor
mativa par.a os ~ributo~ cedidos: Imposto sobre o Património, Im
posto sqbre Transmisións Patrimoniais e Actos Xurídicos Docu
mentados, In;iposto sobre Sucesióps e Donacións e Xogo. 

.Den.de un punto de-vista nacionalista aumentar as cotas de autono
mía financeira é un obxectivo fundamental. Aparte disto, na altura 
do desenvolvemento competencial e de gastó das CCAA resultaba 
inevitabel avanzar na corresponsabilidade·fiscal para unha xestíón 
roáis eficaz dos recursos públicos e para póñer· coto ao endebeda
mento crecente das diversas administracións. Ademais, nos Estados 
descentralizados máis democráticos e avanzados a corresponsabilida
de é unha característica central do modelo de financiamento. 

'N . o curto 
pra~o, Galiza 
haberá de saír 

perdendo. 
Resultará 
prioritário 

encetar 
políticas que 
mobilicen os 

nasos recursos 
rea1s e 

financeiros" 

A existéncia posterior de fondos de compensación para mitigar os 
desequilíbrios excesivos permite facer políticas solidárias con ple
na trasparéncia, suministrando unha información necesária para a 
correcta toma de decisións. -

É evidente que, no curto prazo, Galiza haberá de saír perdendo res
pecto das CCAA como Catalunya. Con todo, serán Andalucía e 

· Extremadura as roáis perxudicadas polos suces ivos avances na auto
nomía financei ra, como pon de manifesto un estúdio elaborado pala 
Fundación BBV que simula a extensión do cof.lcerto económico vas
co ás CCAA de réxime común . As compensacións que pode recibir 
Galiza podeJl ser suficientes para solventar os desfases a curto prazo, 
pero xa resultará prioritário encetar políticas de desenvolvemento 
que movilicen os nasos recursos reais e financeiros para xerar activi
dade económica, emprego e renta suficiente para manter as nosas 
institucións e garantir un futuro viabel e autónomo para G aliz<:). . 

Os avances na autonomía financeira das CCAA acadados me
diante o acordo PP-CIU son tamén unha boa notícia para o n a
cionalismo galega. Hai que esperar que a Xunta os poña en prácti
ca: Fraga terá que tragar o sapo do recurso do 15% do IRPF e fara - 1 

se máis autonomista, mentr~s F. Vázquez e¡.;tará tentado a prose
guir en soli.tário na súa guerra particular contra das autonomía . + 
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Adolfo Campos Panadeiros, alcalde de Dozón (PP). 

Ninguén quer sair na foto co pai do polémico cartel-

0 alcalde que equipara 
a mullér e a vaca · 
*H. LÓPEZ 

Adolfo Campos saltou á fama 
en toda Europa grazas ao 
BNG, dixo el mesmo no pre
gón da 11 Festa da Carne ao 
Caldeiro, celebrada na intimi
dade (excusou a sua asistén
cia toda a sua parentela políti
ca) ~ ... pasado ·Domingo 28 de 
Abril, logo da polémi~ do cartel 

· anunciador do acto. Pero Cam
pos é moito máis que un alcalde. 

O . alcalde de Dozón, Adolfo. 
Campos Panadeiros non poae 
voltar a Venezuela, saiu dali pa
las máas a finais dos anos se
senta, despois de ser involucra
do na marte dun home polo pro
cedimento do traxe de form.igón. 
lso si, chegou cos petos cheos 
e fundou un império e.conómico 
en toda a comarca que ten co
mo centro a sua vila de Dozón. 

Antes de acadar a alcaldía dé 
Dozón, tent0uno en Lalin. Corria 

. o ano 79, eran as primeiras elei
cións municipais d~mocráticas - e 
Campos ia de cabeza de lista 
pola Un"ión de Centro Democrá
tico cando-outro candidato, Xo
sé Guiña, montou unha candida
tura independente coa que se fi
xo re~idor municipal. Foron os 
tempos nos que deu uns latiga
zos cunha fusta de cabalo ao 
candidato Vence Lois; por esa 
razón merec~u unha extensa re
portaxe na revista Interviú. Adol
fo Campos non perdona aquela 
afrenta e é por iso que, cando 
denunciaron o contido do cartel 
da carne ao caldeiro, Campos 

· dixo que había publicacións con 
contidos piares, como o Interviú. 

Adolfo Campos é un animal po-: 
lítico. lncansábel 'no carrexo de 
votos, xefe de partido único, re
xedor que nas suas empresas · 
só dá traballo ·a quen estexa 
empadronado no concello, o de 
renda per capita máis baixa da 
Galiza, alcalde con mando en 
praza, deputado provincial ... 

O Adoifo Campos· alcalde é como 
o Adolfo Campos proprietário de 
discotecas, pero á frente do Con-

cello. Cando tivo a sua sáa de 
festas, Campos Panadeiros viyia 
arrodeado· de matóns de pronto 
violento. Ao ·chegar as últimas 
eleicións niunicipais, os seu opo
ñentes políticos desistiron de 
apresentarse, non só polos anos 
nos que a oposición municipal foi 
imposíbel e só tiñan trinta segun
doS" para talar nos plenos, tamén 
polas visitas disuasórias coas 
que, a horas intempestivas, aga
sallou aos seus contrincantes. 

Algo· máis de tenrura inspira o 
. Adolfo Campos irmán: cando o 
seu alter ego Ovídio Campos foi 
detido en Barajas en posesión 

- de cocaina, Adolfo acudiu pres
to coa bol'sa de millóns a pagar 
a fianza. Son uña e carne os -
Campos Panadeiros. 

O Adolfo Campos amigo é des
prendido e non ten reparos en 
ceder ao seu sócio Santiago 
Garcia o teléfono móbil do con
cello, a cámbio, o outro paséao 
no seu Mercedes Dozón arriba, 
Dozón abaixo; o Jaguar de Cam
pos queda a bon recaudo en Nu
camsa, Nutrientes del Campo, 
da que comparten propriedade._ 

Por ser, Adolfo Campos tamén 
foi árbitro de futbol que pitaba 
para casa .nos trofeos locais e 
que, pistola ao cinto, recomen
daba aos visitantes permitir a vi
tória do contrário. 

Pero o verdadeiramente exem
plar é o Adolfo Campos empre
sário. Acumula un poder econó
mico arredor dun complex-o 
agroalimentário e outros negó
cíos que as veces érguense no 
domínio público, como a Esta
ción de Servicio Cam'pos ou 
duas naves agrárias sitas en te
rreo mancomunado. 

. As empresas de Adolfo Campos 
facturan miles de millóns, como 
Nucamsa ~2.097 millóns en 
1994-, o Matadero Comarcal 
del Deza-Lalin, único na comar-
ca -7.84 millóns en 1994-, E/a-· 
borados del Deza -102 millóns 
no 94- ou a Estación- de Servi
cios Campos -858 millóns. +-

SOCIEDADE 
ANOSATERRA 

DA 
TERRA 

Os efeitos · 
da sanción 
a Maria 
Miramontes 

A sanción contra a sindicalista 
da Xunta Maria Miramontes 
poderia condicionar no futuro 
o labor sindical na Adminis
tració-n galega polo temor á 
apertura dun e~pedente a_ 
quen denúncie unha irregula
ridade. Contado, a OG de San 
Caetano· xa anunciou que non 
variará a SU9- política reiv_indi
cativa. 

Maria Miramontes asinara un
ha nota de prensa que denun
ciaba un comportamento anó
malo na .avaliación das unida
des administrativas, do que a 
CIG tiña coñecimento através 
dun documento que chegara 
ao seu poder por unha via di
ferente ao Servizo de Tradu
ción da Consellaria de Presi
déncia, ao que está adscrita 
Maria Miramontes. Posterior
mente a Xunta acusou á fun
cionária de ter revelado "in
formación que lle fara confia
da en virtude do pasto que de
sempeña". Pois ben, a Maria 
Miramontes non lle foi enco
mendada a corrección do de
vand ito documento e daquela 
non pasou pola~ suas mans. 
Porén, a partir do Primeiro de 
Maio, a fundonária terá que 
con:iezar a cumprir unha san
ci6n de tres meses de suspen
s.ión de emprego e soldo que 
lle impuxo a Consellaria da 
Presidéncia. 

Para o membro da Xunta de 
Persoal de San Caetano, Xesus 
Tarrio., o principal problema 
daqui en adiante é como con
formar as lista's ás eleicións 
sindicais. A imposibilidade de 
facer traballo sindical e o me
do a ser expedentado por asi
nar uriha nota . de prensa que 
conteña unha denúncia a.o 
que o sindi.calistq conced~ 
pouca importáncia (no caso 
de Maria Miramontes ~fo¡ o 
que sucedeu) xogan en contra 
dos sindicatos. 

O problema de facer sindica
lismo ·na Administración é qu_e 
as suas decisións (mesmo os 
expedientes sancionatórios 
contra os funcionários) son de 
cumprim~nto imediato. Por 
outra banda, nunha destas ac
tuacións, a Administración é 
xuiz e parte, é dicer, é quen 
acusa e xulga ao mesmo tem
po, e o resultado poucas veces . 

adoita di

Maria Miramontes. 

v e r x e r. 
A i n da 
máis, o 
recurso 
que vai 
apresen
tar Maria 
M i r a -
montes 
diante da 
Saa do 
Conten
cioso Ad
ministra
ti vo do 
Tribunal 
Superior 
é difícil 
que saia 

adiante . As saas do Conten
cioso Administrativo ainda ho-

- xe suportan a acusación"tle ser . 
órganos cun exceso de parcia
lidade a prol da própria Admi
nistración, significa isto que, 
neste caso, o princípio de se
paración de poderes é máis 
nominal que real. Por outra 
banda, as saas administrativas 
son as que máis adian o estu
do do caso e o seu fallo, de 
modo que, cando chega a 
senténcia, o administrado xa 
hai tempo que foi vítima da 
Administración é só cabe o re
curso á indemnización.+ 

M. VEIGA 

A rendabilidade da TVG 

Francisco Campos, presidente da Compañía de Radio Televisión de 
Galicia, anunciou a pasada semana os resultádos da sua xestión, corres
pondentes a 1995._Por primeira vez, dixo, a CRTVG lograun superávit, 
cifrado en 11 O millóns de pesetas. Os ingresos comerciais terian aumen
tado nun 28% a respeito dó exercício anterior. Campos, que sabe por 
onde apreta, matizou ademais que a calidade non tiña baixado e que a 
produción própria supuxo o 70% da produción total. 

Non é isto, coritodo, o que se reflexa ao prender o televisor. A TVG es
tá baixo mínimos históricos de prestíxio e interese, cumpre a moi duras 
penas o papel de motor da norn:ialización do idioma p·ara o que foi con
cebida e infrautiliza os seus próprios meios conforme contrata servizos a 
produtoras e compañ'ias várias de carácter privado. 

Campos quizá ere que, mostrando unha ·contabilidade óptinia en apa
riéncia, o PP abandonará o seu proxecto privatizador ou mesmo de su
presión total da canle. Asi se apresentaban tamén os xestores do INI, 
cando lles tocaba administrar o último período de vida . de un estaleiro. 

O argumento está viciado desde un princípio. Porque a TVG é un ben 
público, como a sanidade e ás estradas. A sua principal rendabilidade é 
social. O cidadán paga impostas para que cumpra unha función e iso é o 
que haberia que demandarlle e o que, xustamente, non está a facer.+ 
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Os bateis galegos, 
os mellores do estado 

A embarcación de Perillo, 
Oleiros, gañou na categoría 
senior do Campeonato Estatal 
de Bateis, celebrado no lago 
de Santa Cruz de Trasona, 
Astúrias, os dias 27 e 28 de 
Abril. Duas embarcacións do 
Clube San Xoan de Tirán de 
bateis gañaron nas categorías 
de cadetes e xuvenis. A traiña 
de Samertolameu, de Meira, 
Moaña, gañou na categoría de 
infantis. En mulleres só se es
capou a vitória en xuvenis/se
nior, que correspondeu a San
turce, porque en 
infantis/cadetes gañou Estei 
rana. Houbo catre segundos 
postas e outras catre terceiras 
·posicións, das seis probas dis
putadas.+ 

Ca~ equipas galegas 
na liga de balonmán 

Se o Frigoríficos Morrazo, 
ascendido o pasado ano1 

acada a permanéncia nas 
vindeiras semanas, seran 
catro as equipas de balon
mán galegas que xoguen na 

. liga ASOBAL, categoría de 
honra dentro do Estado. 
Tras o ascenso acadado 
pola Chapela-Pescanova o 
Domingo 28 frente ao Anaita
suna, nun rádio de trinta qui
lómetros hai catro equipas 
na máxima división: Pilotes 
Posada1 de Vigo, Teucro, de 
Pontevedra, Frigoríficos do 
Morrazo e Chapela-Pescano
va. Esta última converteuse 
na campeona da División de 
Honra B con modéstía, tanto 
na afeizón como no seu or
zamento. + 

O Grande Teatro cumpria 
anos o 17 de Maio 

O Grande Teatro de Lugo, edi- · 
fício emblemático da cidade 
que agora está a ser derruba
do, cumpriria anos ~te 17 de 
Maio. Foi inaugurado en tal dia 
de 1940 e a sua construción 
conservou certos elementos do 
antigo Teatro Circo que existía 
no mesmo lugar desde 1896. 
Entre outros elementos, gardou 
do edifício anterior gr.ande par
te do lenzo lateral direito, asi 
como o valado e o enreixado 

· da entrada.. A obra racionalista 
e singular do Grande Teatro, 
do arquitecto Vila Montero, . 
constituiu -un exemplo do que 
se deu en chamar arquitectura 
de cinema. Na estrea foi pre
sentada a película española La 
última falla. Os prezos abalaron 
entre as 1,65 pesetas da buta
ca de pátio e as 0,40 do polei
ro. Son dados que aterece o 
libro recentemente editado por 
Xerais: "O cinema en Lugo 
(1897-1977)".• 
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2 DE MAIO DE 1996 

Todos os agrávios contra o 
centralismo lisboeta incén
dianse coa chamada á rexio
nalización que prometera An
tón io Guterres na campaña 
eleitoral. Para amatar o lume, 
o primeiro ministro recomen
da consultas rexionais men
tres a direita levanta o tacho 
contra a división e o separa
tismo e pede un referendo na
cional. Os socialistas lembran 
que a descentralización esta
ba prevista na Constitución 
de Abril e dispón desde Agos
to do 91 dunha Leí Quadro. 

De esquerda a direita, Femando Gomes, 
Presidente da Cámara do Porto; 

Aantónio Guterres, Primeiro Ministro; 
Álvaro Cunhal, Secretário Xeral do PCP e 

Marcelo Rebelo de Sousa, líder do PSD. 

PENÍNSULA 
ANOSATERRA 

P2RTUiAL 

A área metropo!itana do Porto, Viana, Braga e Vila Real apostan por rexións distintas 

Esquerda, direita, Centro e Norte, litoral e interior 
enfróntanse pola rexionalización 
* G. LUCA 

Porque António Guterres xa ex
plicou que modelo considera 
preferibel para a descentraliza
ción de Portugal : o francés , que 
os socialistas promoveran hai 
quince anos como delegación 
de poderes de Paris para a pla
nificación. O PSP sinala que a 
definición da rexión está previs
ta na Lei 56/91 , de 13 de Agos
to , coma un trasvase de capaci 
dades administrativas para un 
novo tipo de autarquia local. 
Non se trata, polo tanto, dunha 
descentralización político-admi
nistrativa coma as que existen 
nos Agores e na Madeira. 

A Leí Quadro das Regióes Admi
nistrativas prevé unhas Xuntas 
constituidas por un presidente e 
catre ou seis vogais, segundo a 
rexión supere o millón e médio 
de eleitores ou non. O referente 
administrativo do presidente da 
Junta Regional é o do secretário 
de Estado, o mesmo nível que 
hoxe teñen os presidentes das 
comisións de coordenación re
xional. Ao non ser permanentes, 
os membros das asembleas re
xionais cobrarán unhas dietas 
de tres a seis mil escudos por 
asistiren a cada sesión. Seg·un
do a Lei. cada Junta reunirase 
alomenos seis veces ao ano. 

A Leí Quadro non precisa que 
competéncias terán estas asem
bleas rexionais, ainda que defina 
áreas de actuación. As princi
pais son o desenvolvimento eco
nómico e social, ordenamento e 
meio ambiente, equipamento so
cial e vías de comunicación, 
educación e formación profisio
nal, cultura e património, depor
te, turismo, abastecemento pú
blico e apoio aos municípios. 

Eduardo Cabrita, comisário para 
a Restructuración da Administra
ción, entende que a función das 
xuntas rexionais terá máis que 
ver coas tarefas de planeamento 
e coordenamento que de execu
ción. Con todo recoñece que o 
conxunto de competén9i,as ,d.ebe-

rá evoluir gradualmente e que ao 
mesmo tempo lles serán atribui
das capacidades económicas. 

Os comunistas utilizan o exem
plo de Catalunya como referén
cia do que non serán as Juntas 
Regionais, que consideran coma 
un ponto de chegada e non de 
partida. No que a transferéncias 
se retire, e secundan ao PSP na 
posición cautelar. Na realidade, 
están a propor a rexionalización 
con argumentos defensivos que 
serven á fracción da direita (PP e 
PSD) para a oposición frontal. 

Tanto medo ten o PSP de acor
dar o dragón do arredismo, ~ue 
a penas chama na sua defensa 
ás asociacións de empresários 
e industriais, abertamente parti
dários de repartir as competén
ci as de Lisboa para producir 
enerxias renovadoras. O PP di 
que detrás da presa dos socia
listas por rexionalizar están vá
rios proxectos dos comites lo
cais do partido, mentres os co
munistas buscan reservar o seu 
domínio sobre o Alentejo. 

O valor da unidade 

Alguns argumentos anti-rexiona
listas da direita portuguesa re
cordan ás prédicas de Fraga 
contra o Título VIII da Constitu
ción. "Somos a nagao unida 
mais velha da Europa -sinala 
Jorge Ferreira- e ternos as 
fronteiras estáveis máis· antigas 
da Europa. Baste pensar em 
Espanha, na ltália, na Bélgica 
ou na Alemanha para perceber 
o valor da unidade portuguesa". 
Desde o PP ven o desenvolve- . 
mento da Leí Quadro de Re
gióes Administrativas coma un
ha porta aberta ao aumento da 
burocratización, unha ameaza 
contra a solidariedade territorial 
e unha multiplización dos cen
tralismos. Grécia, Irlanda, o Rei
no Unido e Dinamarca non pre
cisaron de rexionalización e un 
produtq interior bruto coma o de 
Portugal, que é inferior ao de 
Cataluña, non require ao seu 
'{er administración delegacja. 

Só o Miño é quen de romper es
te enfrontamento entre rexiona
listas de esquerdas e centralis 
tas da direita. A norte do Douro, 
tanto o PSD coma o CDS/PP 
están pelas transferéncias pero 
a maioria quer unha Regiáo 
Minho ao tempo que torce o na
riz a unha Regiáo Entre Douro e 
Minho con epicentro no Porto. O 
presidente da Cámara Municipal 
de Guimaraes , António Ma
galháes, advirte contra o que 
seria unha consolidación do 
centralismo portuense. A área 
metropolitana do Porto, con 
dous millóns de habitantes e un-

has transferéncias anuais de oi
tenta mil millóns de pesetas , 
quer ser unha nación. Braga 
non quer ser governada por Via
na do Castelo; Vila Real aceita 
xuntarse a Bragan(_(a, pero non 
ao Porto ou á rexión do Miño .. 

Guterres di que a discusión cesa
rá se celebran referendos rexio
nais con significación nacional pa
ra consultar aos cidadáns sobre a 
descentralización. A oposición 
quer un referendo nacional que 
os socialistas recusan por respei
to á Constitución de Abril que es
tabelecera a rexionalización. + 

ALFO:\S Qut:\Ü. 

O déficit orzamentário catalán 

O principal problema na negociación entre o PP e CiU fo¡ o descoñe
cemento palas partes do alcance real do deficit español e catalán. Hou
bo que requerir axuda a altos funcionários do Estado. 

O compromiso de Maastricht está ao cair. O déficit do conxunto da ad
ministración do Estado -incluidas as Comunidades Autónomas- non 
deberia superar o 3% do PIB. Oficialmente sitúas~ en pouco por riba do 
5%. Pero ames hai maquillaxe macroeconómico. De feito, bastantes ex
pertos eren que, en realidade, se situa entre o 7 e o 8%. 

En .Ca tal un ya o déficit é estimado oficialmente nos · arredores dos 
700.000 millóns de pesetas. Pero al.tos funcionários da Generalitat coi
dan que pode chegar a ser o doble. Hai moitos méios para agachalo. 
Un, tan primitivo como efectivo e real, é o r.etraso nos pagos. Moitos 
construtores, en xeral subcontratados por grandes empresas adx~1dicatá
rias, chegaron á suspensión de pagos por esta causa. Algúns supervivin
tes maltreitos org~nizaron recemememe unha nwnifestación. 

O déficit orzamentário catalán ten a sua principal orixe na sanidade pú
blica catalana, totalmente trq.nsferida. En termos xerais, pódese dicer 
que ten unhas instalacións e oferece unha atención mellares que no res
to de España. Bon e bonito, pero non barato. 

É pormal que CataÍunya quixera posuir unha eficácia e unha calidade 
de servícios mellares que os da España anterior, centralizada. Pero agora 
existe un déficit orzamentário que obrigou a poñer no primeiro plano a 
sua contención. Reivindicacións máis políticas, máis xenéricas e máis 
criadoras de entusiasmo popular foron relegadas. O tradicional papel de 
avanzada de Europa que tivo C ata lunya choca agora coa onda redutora 
do gasto público que procede de Maastricht. E tamén obrigou a un pro
ceso negociador francamente triste, por decilo moderadarhente. + 
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O Rei non acata 
o referendum da Otan 

O Rei pediu a modific;:ación da 
Organización do Tratado do 
Atlántico Norte, Otan, para 
que España puldera incorpo
rarse á sua estrutura militar. 
Con isto o Rei contradi o apro
bado no referendum para o 
mantenimento do Estado na 
Otan, aprobado en 1986 e 
que dispuña que España só 
participará na estrutura civil. A 
vitória do si na consulta evitou 
a saida da organización de 
defensa ocidental. + 

50.000 persoas reclaman 
en Valéncia ~ 
a unidade da língua 

Coa auséncia de represen·
tantes do PP e de Unión Va
lenciana, transcorriu a mani
festación que o Sábado 27, 
convocada polo Bloc do 
Progres, congregou a cin
cuenta mil persoas en Va
léncia. A reivindicación cen
tral era a unión da língua en 
Catalunya, Valéncia e llles 
Baleares. As consignas ata
caron, sobre todo, ao presi
dente da Generalitat de Va
léncia, Eduardo Zaplana, do -
PP, pola sua política contrá
ria ao recoñecemento da 
língua. A polémica tamén 
estivo marcada ·pola negati
va da televisión autonómica 
a retransmitir o acto que pe
chaba a manifestación, un 
concerto-recital de homena
xe ao recentemente falecido 
Ovidi Montllor, mália a pre
sión que, nos dias anterio
res, exerceran os 
intelectuais valencianos. 

Os manifestantes amosaron 
o seu desconteto pala alian
za que o PP e UV teñen en 
contra da unidade e norma
lización da língua. + 

Os xuíces acusan 
a Galindo e libran 
de culpa a González 

Nos vindeiros dias, o xeneral 
Enrique Rodríguez Galindo, 
terá que comparecer antEJ o 
xuiz da Audiéncia Nacional Ja
vier Gómez de Liaño para de
clarar como inculpado no caso 
Lasa-Zabala e, tamén, Balta
sar GarzóA ten previsto cha
maló a declarar pela ,marte de 
Ramón Oñaederra. E a primei
ra vez que o ex xefe do cuartel 
de lntaxurrondo ten que com- -
parecer ante os xuices mália 
que, desde que se converteu 
na máxima autoridade nas 
operacións contra a ET A, esti
vo baixo sospeita en vários 
casos. Xa o informe Navajas 
( co neme do fiscal da Audién
cia donostiárra) indagaba nos 
segredos de lntxaurrondo 
como núc!eo de corrupción, 
narcotráfico e métodos ilegais 
na loita antiterrorista. 

Por outra parte, o xuiz Eduar
do Moner, do Tribunal Supre
mo, non vai chamar a Felipe 
González, Narcis Serra e Txi 
qui Benegas no caso do se-
cues~ro q~ ?egunp9 Marey, t , 
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A. PANARO 

Carlos Bellé, representante dos Sem Terrado Brasil 

'Mátánnos porque combatimos O íleoliberalismo' 

* CARME VIDAL 

Os asesinatos de once campesinos nas mans da policia no es
tado de Pará coincidiu coa visita a Galiza de Carlos Sellé, repre
sentante do Movimento dqs Sem Terra (MST) do Brasil. Con 4.5 
millóns de campesinos sen terrra, un 46% do território en pose
sión de latifundistas que. supoñen o 1 % da povoación e cun 80% 
da renda total repartida só entre o 20% , as desigualdades eco
nómicas do Brasil ·fan que os obxectivos do MST pasen por 
"transformar a sociedade nunha máis xusta e moderna onde 
todos se beneficien dos recursos do traballo e da produción". 

gal, mália que o govemo brasileiro 
acostume a facer acusacións, di
cindo que o MST ten relación con 
outros grupos armados latinoame
ricanos para conseguir desgastar 
o movimento. Chiapas é un acon
tecemento históriC9 ·importante de 
loita para o que ternos unha pos
tura de solidariedade. 

En que consiste a reforma 
agrária? 

Que obxectivos ten o MST? 

A propriedade da terra está con-· 
centrada en poucas mans, a 
renda está moi mal distribuid;;:i, o 
75% da povoación non se ali
menta adecuadamente. Todo 
i$O leva a que loitemos pela re

. forma agrária e por un ha socie-
dade máis moderna e xusta. So
mos un dos principais movimen
tos sociais do Brasil. Nas ocu
pacións de terras apresentamos 
á opinión pública o problema 
que existe no campo. Nos quin
ce anos de história logrouse o 
asentamento de 200.000 famí
lias, pero hai cutres 4,5 millóns 
q.ue ·non teñen terra. Mesmo 
que se conseguise a reforma 
agrária, o moyimento seguiría 
tendo septido porque busca a 
transform_?ción social . 

Con que apoio político contan? 

Todos os partidos tañen no seu 
programa o obxectivo de facer a 
reforma agrária, . pero lego, des
de a direita, como acontece ago
ra con Fernando Henrique Car
doso, non se leva á práctica. A 
nosa relación máis directa é ces 

· partidos da esquerda. No que se 
retire ao apoio popular, ternos 
preséncia en 23 Estados, en to
do o país quitado no Norte, onde 
só estamos no sul do estado de 
Pará, onde acontecel,.J o conflito, 
e no estado de Rondnia, onde o 
ano pasado 11 persoas foron 
asasinadas tamén pola policia 
durantª unha ocupación. A nosa 
forma de organización ·basease 
no diálogo cos campesinos, son 
eles os que deciden facer ou 
non as oc~pacións de terra. 

As ocupacións son reprimidas, 
ainda cando son legais, como 

ven de acontecer no Pará? 

Poñemos en cuestión a política 
neoliberal do governo e a partir di
so ternos a sua resposta. A repre
sión hoxe ven principalmente 
através da policía militar que ten 
unha importáncia decisiva en ca
se todos os conflitos do país; pero 
tamén ten implicacións o poder 
xudicial ao defender os intereses 
do latifúndio e a propriedade pri
vada. Pola sua parte, os próprios 
latifundistas reaccionan empré
gando pistoleiros, persoas arma
das que teñen a función de non 
permitir a entrad;:¡ doutras perso
as na sua propriedade. A respon
sabi lidade directa 
é do govemo por-

Buscamos modificar a estrutura 
de poder existente no campo: Ho
xe os latifundistas teñen unha for
za moi grande. Son só 300.000 
nunha povoac1ón de 150 millóns 
de persoas, pero teñen un quinto 
da representación política no par
lamento. Queremos conquistar a 
democrácia dentro do campo a 
través da. reformá agrária con pro
postas moi concretas, como son 
os asentamentos de campesinos 
rías fincas onde non se produce 
nada, a organización de coopera
tivas de producción nos asenta
mentos, levar o desenvolvemento 
ao interior, onde se vive da agri-

cultura, xerar em
prego ·no mundo 

que non cumpre o IJ 
seu plan de asen- odos teñen 
tamento nen de
senvolve a retor:. 
ma agrária. O 
conflito dase can
do a policía retira 
ás famílias de on
de están acampa
das ou nas mani
festación s de 
campesinos nas 
capitais como 'foi 
no Pará, onde o. 
governo autorizou 
o asentamento le
ga I pero non . o 
cumpriu e os cam-

rural e, finalmente, 
cambiar a estrutu
ra do campo. 

pesinos buscaron 
facer presión cun-
ha marcha até a 

no seu programa 
o obxectivo 

Como están in
fluindo . os inte;. 

de facer a reforma reses económi-
cos de fóra para 

a.grária, pero IOgO, . frear a. eXP-an
Sión do MST? 

desde a direita, 
como agora 
con Cardoso, nón 
se ·leva á prática" 

Hai grupos de 
capital aos que 
non lles interesan 
os conflitos de te
r r a existentes, 
porque son un 

capital do estado. Fói nese ·mo
mento cando .a poliCia atacou aos 
participantes na mobilizació~. _ 

risco para os 
seus investimen
.tos. Os capitalis
tas presionan ao 

· governo. Estase tocando un 
ponto fundamental do seu siste~ 
ma. Tamén hai grupos económ·i
cos e políticos de fóra, proprie
tários de terras, como a Volks
wagen alemana, que presionan 
para non perder os 4,5 millons 
de hectáreas do país. que están 
en mans das suas empresas.+ 

Relaciónanse con grupos de 
América Latina, nomeadamente 
cos campesinos de Chiapas? 

Nós loitamos dentro do marco le-

2 DE MAIO DE 1996 

PODERES MUNDIAIS. PROBLEMAS LOCAIS 

*B.C. 

Campamento kurdo bombardeado 
As forzas de seguridade turcas mataron a 45 guerrilleiros kur
dos nuri bombardeo rexistrado a pasada semana nun campa
mento sito nas proximidade.s de Dijabarkir, capi_tal das provin
cias do sudeste de Turquía. A noticia foi facilitada pola axencia 
:turca de noticias "Anatolia" que non clarexou se no campamen-
to hab_ia tamén nenos ou poboación civil. 

A ofensiva inclue-se dentro da "operación· Falcón" iniciada o pasado 
5 de abril polo exército turco contra o Partido dos T raballadores do 
Kurdistán (PKK) pésie á tregua unilateral que este mantén dende 
decembro para dar unha oportunidade de diálogo o novo govemo 
xurdido tralas eleccións celebradas en Turquía nese mesmo mes. 

Segundo os datos facilitados polo Ministério de Defensa turco, 
dende o inicio da operacl'Bn foron abatidos 180 militantes do PKK. 

A Unión Europea ten previsto conceder a Turquía unha axuda 
de 350 millóns de ECUS (máis de 400 millóns de dólares) para 
compensar os esforzos económicos que suporta dende entrada 
en vigor da unión alfandegária, o pasado 1 de Xaneiro. + 

Demite o ministro de Agricultura do Brasil 
pola matanza d~ 19 labregos 
As protestas sociais desencadeadas no Brasil pota matanza de 
19 camponeses obrigaron a demitir ao ministro de Agricultura, 
Andrade Vieira, latifundista e accionista dun dos maiores ban
cos brasileiros e que ocupara a carteira de lndústria e Comércio 
durante o Governo de ltamar Franco (1992-94). Andrade foi res
ponsabilizado da masacre polo Movemento dos Trabalhadores 
Sem Terra que en reiteradas ocasións o acusara de obstaculi
zar a case inexistente Reforma Agrária. 

Após da masacre do estado de Pará, na que a policía dispa
rou sobre o grupo de labregos que participavan nunha toma 
de terrees organizada polo MST, sucedéron-se as manifesta-

cións de camponeses, estu
diantes e profesores ao 
tempo que a própria lgrexa 
Católica pediu o procesa
mento por asasinato dos 
155 policías implicados e 
anunciou o seu apoio aes 
Movemento dos Sen Terra 
na loita pala distribución de 
parcelas. A Conferéncia Na- · 
cional dos Bispos de Brasil 
instou aos seus sacerdotes 
a participaren activamente 
nas mobilizacións dos labre
gos e nomeou unha comi
sión de investigación -inte
grada por 280 bispos- para 
investigar a matanza de Pa
rá. Os primeiros informes da 
comisión indican que a ma
sacre foi premeditada e se
leitiva e que muitas das vic
timas foron asasinadas can
do xa estaban detidas . O 

diário Jornal do Brasil, que cita un informe do servício secreto 
da Policía Militar, asegura que, polo menos, tres dos 19 cam
poneses mortos estavan "na mira" da policia dende Novembro 
de 1995, cando encabezaran outra toma de terrees.+ 

EEUU e Reino Unido provocan un novo 
retraso nas negociacións entre a ONU e lrak 

-· 
lrak e a ONU suspenderon ata· meiadós de Maio as negocia-
cións sobre a venda limitada de petróleo iraquí con fins humani
tários. Segundo o Governo de Bagdag, as conversas foron en
torpecidas potas "interferéncias" de Estados Unidos en Gran 
Bretaña que esixen a introdución de fondas modificacións no do
cumento base alegando que pretenden "minimizar" o risco de 
que lrak poida utilizar as vendas de cru para obxectivos distintos. 

Na negociación tenta-se artellar o mecanismo de control da ONU 
. que permitirá a lrak vender petróleo por valor de ata 2.000 millóns 
de dólares durante un periodo -de seis meses para aliviar os da
nos causados entre a poboación iraqyí polo embargamento co
mercial' imposto en 1990 en represália pola. invasión de Kuwait. 

·o próprio negociador de Nacións Unidas, Hans Corell, calificou 
de inxustificadas as interferéncias dos governos e Washington e 
Londres e indicou que os restantes estados membros .do Con-

. - sello de Seguridade da ONU non presentaran nengunha obxe
ción ao docum_en_to base das conversas.• 



'96 

ur
ja
•in
cia 
3n-

tdo 
do 

1de 
rno 
es. 

co, 
<K. 

ida 
ara 
ida 

de 
Jra, 
1an
rcio 
·es-
1res 
;uli-

.pa-
1ma 
sta
stu-

ªº exa 
1Sa

fos 
s e 
aos 
3rra 
1 de 
Na- · 
rasil 
i>tes 
mte 
bre-
> mi - . 
rite-
ara 
Pa

s da 
ma
se-
víc
:::an
L O 
:reto 
:am
nbro 

:ak 
)CÍa-
1ani-
1 en-
3ran 
>do
o de 
ntos. 

ONU 
llóns 
3 da-
' co-
1wait. 

ficou 
ton e 
Con
>bxe-

MUNDO 
2 DE MAIO DE 1996 ANOSATERRA 

T ~ny Blair di que non se poden revisar 
as privatizacións e as leis anti-sindicais da Thatcher 

O novo laborismo encanta á direita e 
escandaliza aos sindicalistas de Scargill . 
9* G. LUCA mo pero promete ser implacá

bel no control do gasto público. 

Tanta moderación laborista eñ
canta a prtmeiras espadas do 
thatcherismo e as chamadas ao 

cámbio e a modernización con
vencen a moitos empresários. 
Xa hai quen·di que-o herdo máis 
importante dos anos da That-

. cher foi a fonda tran,sformació.n 
do laborismo.+ Margaret Thatcher. 

Tony Blair di que a medida 
do seu éxito na dirección do 
Partido Laborista está en cen 
mil novos afiliados. Arthur 
Scargill, o lider mineiro in- · 
molado na guerra anti-sindi
ca I de Margaret Thatcher, 
chama a fundar un novo par
tido, o SLP, socialista labo
rista, que resgate o laboris
mo do secuestro da dlreita. • Blair non quer que as críticas 
que recebe pota esquerda lle 
podan atuir o camiño ao Go
verno, a cada máis próximo, e 
vai someter a consulta dos 
350 .000 afiliados un manifesto 
que resuma as posicións do 
Partido Laborista sobre o Esta
do asistencial , a política econó
mica e Maastricht. 

FONDTESORO_ 
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JOHN STILLWELL 

Os críticos de Blair din que non 
queda cousa por consultar. A 
Thatcher privatizara a .parte do 
león do sectór público nos anos 
80, baixou os impostas aos ri
cos, fixo magas de todas as li
mitacións que freaban os trán
sitos de capital e os investi
mentos, gadañou. os retiros, os 
fundos de asisténcia e as sub
vención s para a cultura e a 
educación. Para tal facer, casti
garon ao movemento sindical 
na cabeza de Scargill (a folga 
do carbón de 1984-85), limita
ron o direito á folga e remata
ron coa afiliación obrigatória. FONDTESORO 
Distáncia 
entre ricos e pobres 

Tony Blair quer un pacto entre 
o que Thatcher deixou do labo
rismo e a lexión empresários 
que temen o valeiro de doce 
anos de castigo da sociedade 
británica baixo medidas mone
taristas. O principal do seu dis
curso está en non volver a vis
ta atrás. O carbón non volverá 
a ser unha corporación pública 
e as empresas privatizadas se
guirán as mans dos bancos. Só 
subirá o imposto sobre a renda 
aos que superen uns ingresos 
anuais de 19 millóns de pese
tas e a proposta de salário mí
nimo será de 600 pesetas/ho
ra, salvavidas que axudará úni
camente aos que hoxe pasan 
fame. Non se tocarán as leis 
anti-sindicais da Thatcher que 
favoreceron ao final do 80 a 
acumulación e a distáncia en
tre ricos e pobres. 

O líder do Novo Laborismo fai 
unha pre-campaña na que os 
postulados políticps e ideolóxi
cos vense moito menos que· a 
proposta de recambiar a un 
John Major .esgotado. Nunha 
pauta que lembra ás presiden
ciais norteamericanas, as pro
mesas abstractas superan aos 
compromisos ao tempo que se 
evitan as confrontacións. Quer 
superar pola direita ao governo 
Conservador na loita contra a 
delincuéncia e promete man du
ra , maiores salários e maiores 
atribucións á policía. Non defen
de expresamente o m~netaris-

Entidade Xestora: INVERSIONE·s SGllC, S.A. 

En CAIXA GAtlCIA vostede pode 
contar sempre con respostas 
eficaces e solucións excelentes. 

- ·--- ~. 
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As mulleres 
maquíllanse 
máis e cámbian 
de peiteado 
cando están 
deprimidas. Os 
quiosques están 
cheos de 
revistas sobre o 
moldeado do 
cabelo e 
consellos para a 
maquillaxe. 

1. Algunha 
publicadón 
agasalla mesmo 
con frascos de 
proba. É un xeito 
de afrontar a 
crise. Que 
pasará cando 
cámbien o rimel 
poi as 
barricadas? 

O sindicalismo 
de mármore, das 
Comisións 
Obreiras do 
franquismo 
camiña, en 
cámbio, ·coa 
moral baixa. 
Unha vangarda 
que se xubila, 
entre imaxes 
tristes do busto 
retirado de Lenin 
e dun PSOE mal 
tragado con 
bicarbonato. 
Cada vez hai 
menos utopía e 
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Paco Vázquez ou o 
paleto desleigado 
DE!spois de escoitar as últimas de
claracións do alcalde da Coruña e 
en concreto despois de escoitalo 

. nunha entrevista feita por X.L. Ba
rreiro, sinto unha profunda pena e 
un grande asco porque en Galiza 
padezamos políticos de semellan
te catadura. Un político que con
testa as perguntas feítas en gale
ga nun arrepiante castelán, que 
continuamente toma como refe
réncia política para Galiza a Múr
cia, La Rioja 
ou Extremadu-
ra. Un ·político 

. que trata a Ga-
1 iza continua
mente de sim
ple región, que 
continuamente 
esta sacrali
zando "el san
to interes de 
España". 

Creo sinceira

É moi triste que 
chegandoo 
século XXI 
teñamosque 
padecer ainda 
esta espécie de 
políticos 

mente que non cuneiros 
o merecemos 
como repre-
sentante deste 
povo. É moi 
triste para min que chegando o 
século XXI tañamos que padecer 
ainda esta espécie de políticos 
cuneiros que viven ao amparo 
desta sufrida Galiza. 

E ainda hai alguen que pensa 
nel como posibel candidato a 
Xunta. Seria divertido ver a se
mellante paleto falar da nasa te
rra. Deus nos colla confesados. 
Pero que mal faria este povo 
para ter que aturar a semellante 
enxendro ! Basta xa de que este 
desleigado se siga a rir dos ga
legas e galegas.• 

A. CARRODEGUAS MARTINEZ 
(V ALDOVIÑO) 

Prensa nacional 
Non sei quen redixe a sección 
Volver ao rego, pero o da última 
semana sobre a prensa galega é 
un auténtico desbarre. lnvéntase 
que o termo . difusión significa 
exemplares lides, cando é a mé
di a de vendas diárias (para La 
Voz: 113.000 entre semana e 
160.000 os Domingos). A min pa
réceme moi positivo que La Voz 
teña 525.00 lectores, e que non 
os teña El País, por exemplo. Tra~ 
ballemos agora na galeguización 

CANTINA MEXICANA 

. R' U A M A R T 1 N ( O D A X - V 1 G O 
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* ·Harrisburg é a cidade norteamericana onde se produciu un accidente nuclear alguns 
anos antes que o de Chernobyl. 

dos nosos xornais, pero non bote
mos fóra do rego o bó que ternos. 

· Por certo, quen depende das sus
cripcións dos organismos oficiais 
é El País, sobre todo se pensa
-mos que só ten 50.000 leitores.+ 

Xurum LOPEZ 
(LUGO) 

Hipocres~a da ONU 
Unha vez máis queda claro para 
que sirve a ONU, a función que 
cumpre e ao servizo de quen es
tá. · Vémolo de novo ante os 
bombardeos de Israel sobre o . 

Líbano. A ONU non foi quen de 
condenalos. Claro que .aí estaba 
o dereito de veto dos ianquis , · 
que fan ou desfán o mundo se
gundo lles pete. Esa é a súa de
mocrácia e a súa laboura pala 
paz e a liberdade. Neste caso, é 
un país amigo dos ianquis o pro
tagonista e a disculpa (non po
día faltar) son os guerrileiros da 
Hezbolá. Seguramente tamén a 
nena de dous anos morta nun 
bombardeo era de Hezbolá, así 
como a povoación civil. Porqué 
non se fala do acorde, suscrito ai 

, pouco polo cal 
as tropas israe
lís tiñan que ir 
retirándo-se do 
sul do Líbano, 
causa incumpri~ 

da? Non ten a 
ONU nada que 
dicer a iso? 

Coido que hai 
que falar claro. A 
ONU está ao 
servizo do país 
que · se ere o to
dopoderoso, o · 
xendarme do 

·mundo . Ade-
mais, xa sabe
mos que pasa 
cos dereitos de 
veto e quen o te
ñ en: os países 
máis poderosos. 
Ou sexa, que pa
ra colmo a ONU 
non brila pela 
súa democrácia. 
Basta xa de tan
ta hipocresía e 

\ doble moral!. \,y 
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E non podemos esquecer ao go
vern o español (agora en fun
cións), que baila ao son que lle 
marca o todopoderoso, como xa 
se veu na 
Guerra do Gol-
fo prestando o 
territorio esp'a- A ONU está ao 
ñol aos bom-
bardeiros 8-52 servizo do país 
dos ianquis. que se ere 0 

. Claro que xa 
se veu que o todopoderoso, o 
Estado Espa- xendannedo 
ñol está pela 
paz, por iso na mundo 
guerra da ex
lugoslavia adi-
cou-se a ven-
der armas, por 
exemplo, a Croácia, en carga
mentos que saían de Cartaxena 
baixo etiquetas de medicamentos. 

Fága-se xustiza dunha vez cos 
pavos oprimidos polos intereses 
dos todopcderos e basta de tanta 
milonga hipócrita e demagóxica. • 

RAFA Mouzo ME1zoso 
( C ORCUBION ) 

A importáncia 
de Tomás 
Gutiérrez Alea 
Na miña semblanza sobre Tomás 
"Titán" Gutiérrez Alea, publicada 
a semana pasada (ANT nº 723) 
líase ao final que "A laboura e o 
exercício artístico da prática cine
matográfica de TGA, confírmao 
como un dos criadores máis im
portantes do cinema contemporá
neo". Para calquer afeizonado 
seriamente achegado ao mundo 
do cinema e a sua evolución co
ma arte, tal afirmación poderialle 
resultar excesiva: o mesmo que a 
min , que fun o seu autor. Agora 
ben, para despexar contrasenti
dos, convén dicer que esa califi
cación puña término a unha refle
xión sobre a substáncia do cine
ma de Alea que servia para situar 
na sua auténtica dimensión a ro
tundidade da calificación final so
bre a sua aportación. 

O texto que haberia que inserir e 
que lle dá a auténtica dimensión 
á conclusion final sobre o cinema 
de ''Titón" e que, non teño dúbi
das, foi excluido por razóns es
trictamente técnicas que aten-

d ian unica
mente a crité
rios de compo
sición do xor
nal , é o se
guinte: "X unto 
con Manuel 
Octavio Gó
mez, Enrique 
Pineda Barnet, 
Humberto So
las e os xa ci
tados Espino
sa e Guevara, 
o naso querido 
Titán forma 
parte dese fei
xe de cineas
tas saidos da 
Revolución 

· que a partir da 
sua diária prá
ti ca artística 
social e políti
ca, foron quen 
de replantexar
se a función do 

. .. +·· cinem·a, non só 
no. seu entorno 
histórico máis 

.. p_róximo, s_e-
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Pensa que Aznar será un bon presidente? 

.1 
1 
1 
1 
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Olegário Dguez. 

Non sei como o fará de 
pre idente, pero eu creo 
que bastante ben porque 
parece unha per oa des
perta, de todos xeitos non 
ei como será o resto dos 

que formarán govemo con 
el. O que non sei é se se 
portará ben coa Galiza ou 
non, aquí ten a Fraga co
mo amigo ... Pero pode 
que marchen moitos cartos 
para Catalunya en lugar de 
vir para aquí. Veremos 
nuns meses.+ 

Mº Uxia Soto 

Se o fai igual que en Cas
tilla-León, irnos mal, ali 
tivo os seus mái s e · os 
seus menos. Hai que dar
lle unha oportunidade, 
pero non votei por el. Pa
ra Galiza, como sexa co
mo Fraga, será mau. Nen
gun presidente fixo nada 
por nós. Houbo ditaturas 
con galegas, Calvo Sotelo 
tamén era daqui. Fraga 
foi de ministro e non se 
acordou de nós até que 
'vai á Xunta. + 

António Vila 

Se cadra é mellar presi
dente que foi candidato, 
parace que algunhas per
soas non representan nen 
dan a imaxe do que son, 
pero logo descúbrese unha 
nova faceta nelas. Ade
mais supoño que será xe
ñerQso coa Galiza porque 
é amigo de Fraga e iso 
canta moito. De todos xei
tos non sabemos que fará 
con Catalunya, ao mellor 
Pujo] apretoulle moito a 
prol dos cataláns. • 

Susi Alonso 

Non sei, as cousas están 
tan difíciles que vai ser 
complicado arranxar algo, 
solucións hai poucas. Con
Galiza creo que será bon 
presidente porque el e a 
Xunta son ambos do Par
tido Popular. D~ todos 
xeitos, vai estar algo me
diatizado por Pujol, que 
está a sacar o máximo pa
ra Catalunya. O mau foi 
non ter máis votos para 
que pudeni govemar sen 
pedir axuda. + 

Mº Luz Delgado 

Para min si será un bon 
presidente, sempre me ca
eu ben. Con Galiza tamén 
se portará ben. Son do 
seu partido e gustoume 
sempre, gústame el e gús
tame Fraga. 'contado, Pu
jo! vai condicionar o .la
bor do seu governo, xa 
que é un hecho gordo moi 
dominante. Iso é bon para 
Catalunya e para os cata
láns pero mau para o res
tó. A Pujo! non o yexo 
moi dos nosos. + 

ta-autor cubano, ca-fundador da 
Nova Trova junto com Silvia Ro
dríguez e Pablo Milanés. Os se
gundos , dam-se em chamar 
Arre Sentelha, associagom --Oe 
"malhechores"?- domiciliada 
na Costa da Mqrte. 

Leinbranzas 
de Horacio Fdez. 
lnguanzo 

mais. Os comunistas galegas 
parlancheiros, afincados na ta
mén nasa Terra d'Asturies, algo 
máis de média vida dan, con ·tu
do agarimo, dereito a talar ben 

• do bon desta T erra e das su as 
xentes máis consecuentes da· 
História contemporánea. Tres meses e tres homes bos. 

Valeriana Lorenzo, Mario Huerta 
e, últimamente, o Paisano Hora- · 
cío Fernández lnguanzo. Fóron
se indo consecutivamente da 
man, pero sen deixarnos xa-

Aínda que tanto Valeriana coma 
Mario merecen tanto honor para 
ponderalos na medida xusta é, 
sen .esquencelos, quera centrar-

1 

máis ideoloxia 
de televisión que 
se infiltra todas 
as noites como 
un virus nun 
carpo 
esmaciado. 

Nas 
manifestación 
s do 1º de Maio 
bátase de 
menos unha 
banda de 
·música, como 
na República. 
Abouran as 

o 

prazas os 
altotalantes con 
verbas 
impo$íbeis: 
precarización, 
índice 
inflacionário. 

- Manda hoxe a 
língua 
sacerdotal dos 
economistas e a 
xente, no seu 
interior, bota de 
menos un 
poeta. Alívio 
rápido de Antón 
Reixa teria sido 
boa consigna. 

nón no ámbito universal e, foron 
quen tamén, de artellar novas 
canles de acceso ao público, 
madurando un cinema activo e 
de intervención, provisto de no
vas métodos e un distinto senti
do da praxe artística no terreo ci
nematográfico como instrumento 
ao servizo do proxecto revolucio
nário e da transformación social. 
Neste sentido, a laboura e o 
exercício artístico da prática ci
nematográfica de Tomás Gutié
rrez Alea, confírmao como un 
dos criadores máis importantes 
do cinema contemporaneo."• 

CEL O X. LOPEz,p AZOS 
(VIGO) 

Narram as línguas ruins, que o 
acto resultou ser -contraria
mente ao que desejavam ainda 
alguns dos assistentes- um exi
to; que os presentes lembrárom 
a um tal Mancho Penha "comba
tente internacionalista galega 
que caeu combatendo pala liber
dade de Cuba nas areias da 
praia Girón" (E. Núñez) ; que se 
cantou em favor dos pavos opri
midos, dos desaparecidos de Ar
gentina, da extingom imediata 
dos embar-

XORNADAS SOBRE O 
MODELO DE TRANSPORTE 

CLASIFICACION PARA O CAMPIONATO 
DE GALIZA. ESCOLA·R DE KUN_G-FU 

Praia Girón 
O passado Venres 19 de Abril, a 
gente de Vimiango e arredores to
párom-se num pub da vila com 
um "tolo" que falava de Cuba, de 
Revolugom, de imperialismo ian
qui. .. Parece -segundo murmú
rios- que outro grupo de ''tolos" 
-"secta", "iluminados", "politiqui
llos rastreiros" (sic) ... para alguns; 
associagom cultural, conforme 
eles- tivérom a subversiva ideia 
de comemorar o 35 aniversário de 
umha tal "batalla de praia Girón". 

. O primeiro ''tolo" chamava-se, e 
chama-se, Enrique Núñez, can-

FE PE ERR2S 

Na entrevista con Marta Da
costa do número anterior 
(Páxina 28), non se indicaba 
que o lib.ro Contra a 'Sauda
de é da autoría de Xosé 
Manuel Vélez, editado pola 
Deputación da Coruña.• 

gos ... Correm 
mesmo rumo-

Correm mesmo 
rumores de que 
os alí presentes 
acabárom 
cantando todos 

res de que os 
alí presentes 
acabárom can
tando todos ao 
"comandante 
Che Guevarra" 
-em Vi
miango, vade 
retro!- ao "comandante 

Por tudo isto, 
quero fazer 
um chama-
mento de aler-

Che Guevarra" 

ta ás autoridad"és· (in)competen
tes para que comecem a tomar 
as medidas (in)oportunas, antes 
de que algo comece a mudar 
em Vimiango. 

(Gragas, amigo Enrique, por 
contribuir como o teu pequeno 
grao de areia -da praia Gi
rón?- para acabar com este 
putrefacto estado de causas).• 

XA VIER RODRIGUES FIDALGO 
MEMBRO FUNDADOR DE ARRE 

. SENTELHA 
(VIMli\'N\;O) 

. . . ~. 

TROFEO CONCELLO ~'\ _ 
DE ALLARIZ ~ <~'~ J; T~ \\ ¡,."_ -

ALLARIZ 
Pavillón dos Deportes 
Domingo, 12Maio11,30 da Mañá 
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Outros acuden á 
Feira.do 
Automóbil de 
Cotogrande. Os 

- . : 

que non 
reivindican nada 
este 1 º de Maio -
querenver o 
último modelo. 
Uhha fantasia de 
cinco marchas e 
air-pag. 

Paradigmas da 
dobre moral . O 
Opus Dei á par 
de rexidores 
como o de . 
Dozón. Homes 
que flaxelan o 
lombo ca cilício e 
comen mulleres 
coma se fosen 
carne_ de vaca. 

Canal+ 
anúnciase nos 
xornais galegas. 
"Suscrébase", 
piden , "que 
vamos televisar 
as corridas ·da 
feira de San 
lsid ro". Estes 
ainda non 
senti ron falar do 
feíto diferencial. 

~~Fódete, _ 
fódete': · 
exclaman unha 
vez após doutra 
nos filmes 
norteamericanos~ 
No mundo 
anglosaxón os 
tacos son 
escasos e 
abrigan á 
repetirse_. Aquí, 
por mor da 
colonización, 
vaise perder 
unha.parte 
s·ignificativa do 
património 
cultural. De 
pouco serviu o . 
Dicionário 
secreto de 
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me na figura humana e política, 
así coma dirixente, de O Paisano 
Horacio: sen dúbida, a sua figura 
irrepetibel é o legado que simboli
za a indoblegabel vontade d~ , 
emancipación da clase obreira 
coma forma e acción e do pensa-
m ento da esquerda asturiana. 
Exemplo de político honesto e ca
bal, íntegro, sempre comprometi
do cos homes e mulleres de aquí 
e, polo tanto d'Asturies. A sua en
sinanza de democrácia e huma
nismo. A sua tole~áncia dentro do 
que cabe nun home bon no senti-
do máis amplio do ser. · 

Cheguei a Asturies no ano 69, no 
74 xa o coñecín nunha furada 
clandestina en Llangreu. Lembro · 
xustamente tres causas para min 
moi importantes: (na presentación 
que )le fixo de mín Xuanín Muñiz 
Zapico), faloume da Galiza profun
da e revolucionaria e da que eu ti
ña unha mínima referéncia. Díxo
me: "Asturies non ten no político 
uns Castelao/Bóveda, no cultural 
uns Blanco Amor/Seoane, pero sí 
ternos e sacrificamos homes co
ma Pepe (Pepín G~yoso) ou Gó
mez, e outrt5s mo1tos camara
das ... ". Por él, soupen moitas cau
sas que ignoraba da miña Nación. 
Por tal motivo, xa pasei a acción 
comprómetida en vangarda, e en 
consecuéncia cofúndador do meu 

. sector nas primeiras Comisións 
Obreiras até o ponto que librei do 
asasinato de Atocha/55 por non 
chegar a tempo á reunión de diri
xentes do Transporte. -

Horacio Fdz. ·lnguanzo sempre re
clamo u que calquer recoñece
mento ou ponderación persoal, se 
fixese sempre en tanto que repre
sentante, con moitos outros, de 
toda unha xeración de homes e 
mulleres, as máis das veces anó
nimos, que arriscando, palas suas 
ideas democráticas e igualitáriqs · 
todo o que tiñan. Labraron. a His
tória Contemporánea de Asturies 
e do_país enteiro. Non oustante, a 
nasa loa non é outra causa que 
facer xustícia, lembrando que a 
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lexendária e positiva biografía sobre da Europa ameazando a 
persoal qo Paisano suma, coma xóven República, Horácio, cáse-
poucas, a história do Movemento que un neno, loita xunto con mui-
Obreiro durante unha boa parte tos na defensa a ultranza e une 
do século XX, xurde en Asturies de xeito indiso-
unha Clase Obreira no facer his- lúbel o carác-
tórico e que en tal destino vai indi- ter de clase o 
solubelmente arraigada á vida e compro m is o A biografiado 
obra de Fdez. lnguanzo. Con ca- específico con 
torce anos, Horacio súmase a Asturies eco paisanosumaa 
xuntanza ,humana dos pavos as- nos o Move- história do 
turianos, principiando humilde- . mento Obrelto: 
mente a traballar, comeza es tu- · E dicer: dentro Movemento 
dos de maxistério, e desde aque- e fora dos cár- Qbreiro 
las, coma tantos outros, mulleres ceres, xentes 
e homes que sempre insrstiu en coma Horacio 
lembrar, asiste como facedor ao mantiveron a 
crecente protagonismo dos traba- dignidade intacta do povo e viva a 
lladores/as na história. Súmase esperanza de moitas persoas. 
decidido e comprometido na es- Dentro e tora .das cárceres ó Pai-
peranza do 1931, desde unha sano exerceu renovadamente o 
xuntanza compartida cos Traba- seu maxistério de dirixente revolu-
lladores, intelectuais, mulleres e cionário e comunista; ensinando e 
homes do Povo que ollaban a Re- aprendendo da cátedra dos cam-
pública na perspectiva de sacar o pesíños, das minas, do fabril até 
país do seu secular atraso, de de- ·os centros de estúdos, facendo 
mocratización profunda e de su- história a contracorrente, arrasan-
peración da inxustiza. Foi cando do coa palabra e a acción o silén-
as mauras brétemas do fascismo cio fúnebre da ditadura. 

2 DE MAIO DE 1 996 

Outra das facetas deste gran ho
me -seino- nunca foi antinacio
nalista. Tiven o priviléxio de infor
malo sobre' os acontecementos 
"anacrónicos" político e sociais 
que A Nosa Terra veu publican
do até que aí dous anos xa a en
fermidade non lle permitía máis. 

Post-Data: Ver a Manolo Fernán
dez entarimado contra os pesca
dores galegas, ao carón de Fraga, 
contra a CIG, o BNG e os Traba
lladores do Mar e outros solidá~ 
rios, dá noxo. As CC.00., que eu 
fundei con outros e dirixín moitos 
duros anos, non son as de Manolo 
Fernández. Tampouco son as de 
António Gutiérrez, contra Salce El
vira, Agustín Moreno e M. Cama
cho. Debe ser que, coma o autor 
incuestionábel dos feitos no ·3/Mar
xóa en Vitoria, e outras moitas fe
chorias, talan de postes de traballo 
(para eles), enamorou ao Manoli
ño de Vigo. (Xa todo se vai albis
cando: Anguita xa é a próxima víti
ma do resultado de l.U. e Xeluco 
Guerreiro a velas vi r). Menos mal 
que ainda quedan pastos libres ao 
pairo dos Socio/istos (que non dos 
socialistas honestos). Dame a pen
sar mal - ainda que quixera enga
ñarme- que Crrstina, Garrido, Ri
bó ''.Y aldunos" máis tañen futuro 
fara ou dentro do PC/EU. E xá que 
eu sempre fun libre para opinar, 
antes e agora, dentro e tora do 
meu irrenunciábel activismo políti
co social , xa que a Mariano Santi
so del Valle (novo Deputado que 
votei), praticamente afilieino eu ao 
PCA no ano 79 en Oviedo, non me 
gustaria que me fallara . Tamén 
penso que o BNG coa FPG en co
mun, han de pensar máis en ter 
maioria de Deputados no Governo 
Galego que en Madrid. E deixo dita 
con claridade: a miña conciéncia 
obreira está hoxe na CIG, na FPG 
e por extensión no BNG, asi como 
que Galiza é Nació["! e, polo tanto, 
a Nasa T erra.• 

DA VID TEIXEIRO MECIA 
(Ex .. s. GENERAL DEL SJND1cATo 

REGIONAL DE CC.00. DE 
TRANSPORTE, MAR y 

COMUNICACIONES DE ASTURIES) 
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Arturo Bal tar 
'Hoxe hai unha plaga de artistas 
pero falta sentimento' 

-0- X.M. CASTRO 

O lugar de Arturo Baltar en Cachamuiña ten un 
eido que co seu traballo teimudo foi mudado nun 
conxunto tan harmonioso que asemella ser unha 
das súas mellores obras escultóricas, só que des- . 
ta volta el non domea á natureza, sementa dese
xos e a terra dálles forma e vida. Carballos, cas
tiñeiros, vidueiras, aveleiros, olmeiros, lourei-

ros, ... Todas as nosas árbores teñen representa
ción nesa nova versiqn de exército pondaliano. E 
xunto elas están as forasteiras aclimatadas e xa 
tamén tan nosas: oÍiveiras, camelia~, glicinias, li
moeiros, laranxeiras, ..• , sen esquecer os nosos 
fermosos miúdos piornos, xestas e toxos. ·O con
xunto· complétase coa milagre da auga que, en 
fontes ou estanques., poñen un fermoso colar de 
líquidos diamantes ó espléndido hosco- xardín. 

Testemuña, nesta a súa úl
tima reencarnación (Artu
ro Baltar asegura ter máis 
de cincocentos anos), de 
todas as tertulias do Ou
rense dos 50 e 60, é mem
bro da xeración dos Virxi
lio, Acisclo, Conde Cor
ba I e Quessada, Prego, 
Failde, Bóveda e o longo 
listado dos escritores dese 
tempo. Hoxe ten obra nos 
principais museus galegos. 

Arturo, na súa próxima 
reencarnación ... Vai ser 
escultor de novo? 

Sería escultor por primei- REGENGO 

ra vez. Eu non me consi-
dero escultor, traballo a terra, o· 
barro, por ser a orixe da vida. 
Atráeme o usar as mans, sentir o 
tacto directo coa materia. 

Cal é o estado de saúde das plás
ticas en Ourense e na Galiza en 
xeral? 

Pcx:iería dicir, e son auténtico, que 
hai unha plaga de artistas. Hai sa
turación de criadores mais falla sen
timento. Pqr que hai milleiros de 
escultores? E que nacen xa así? Is to 
podería ser positivo mais cando vas 
a unha exposición ou un concerto 
e tán valeiros, parés que non inte
resan a obras d outr . Non hai 
sensibilidade. Cand veu Yalente a 
xente que fum á súa c;harla era
mo da terceira idade. 1 to faime 
du idar poi penso a arte non coma 
oficio senón coma semimento que 
se forma en conexión cos demais. 

Ourense foi alcumada coma a 
"Atenas galega". Que queda ho
xe daquelo? 

Antes había máis interese. Hai 

uns anos a xente que bebía era a 
xente á que lle gestaba o viño, 
agora todo o mundo bebe pero fai
no para colocarse. Os degostado
res sonche poucos. Non vexo 
emocionarse á xente coa arte. A 
música para min é sublime mais 
nos concertos non vexo á xente 
conectar e emocionarse ... lsto fai
me dubidar. É coma se un poeta 
bucólico anclara todo o día no ca
fé, dubidaría da súa autenticidade. 
Creo que son sincero se digo que 
eu o que fago fágoo con grande 
torpeza mais parés que conecto 
coa xente. 

A sua cuase obsesión polo har
mónico e polo enxebre lévao a ir 
moi a miúdo a Portugal para re
cuperar á súa Galiza. Que anda
mos a facer co país, Arturo? 

Vou a Portugal porque está máis 
cersa, mais gústame tamén Ronda 
ou Ecija, aquilo que aínda se con
serva, coma Allariz que coido de
be ser un exemplo. Espero que o 
cópien. Eu teño aquf as miñas raf
ees, eu vivo no campo e traballo a 

· Lembranza de Blanco Amor 
A Arturo Baltar téñeno prologado 
Vicente Risco, Laxeiro, Blanco 
Amor, Antón T ovar, Manuel Ma
ría, Valente, Iglesia Alvariño, Al
varado· ou Antón Risco. Sempre 
andou rodeado de escritores e 
mesmo os tratou con íntima amis
tade. Sei que na súa memoria hai 
un imenso mundo de anécdotas e 
vivencias. Por poñer un exemplo, 
a que me contou do autor de "A 
esmorga", que a primeira vez na 
súa vida que se achegou a unha 
puta foi da súa man (xa lle queda
ba pouco tempo de vida) e cando 
a señora estaba máis que xubilada. 
Eduardo Blanco Amor non daba 
crido o que escoitaba por boca de
la 6 lle falar (Sen saber quen era)l 

dás "señoritas" que saían na súa 
novela. Perguntámoslle a Baltar 
para cando un libro seu. 

"Non son capaz de escreber nen 
unha tarxeta postal. Unha cousa é 
conversar· e outra escribir. Nunca 
quixen facer grandes causas. Unha 
cousa miña en metros sería un 
monstro, son causas para ver ~en 
pequeno. Unha causa fora da súa 
medida sería falsa, ridícula. Se nun . · 
barrio vello metes un rañaceos, 
nunca casaría. Eu non fun máis 
que un pouquichiño· á escala, co
mo a rniña nai era costureira, tiña 
moita liberdade, e o que me gasta
ba era ir ao monte. Ao non me 
condicionar a escola creeime a ne-

terra, non teño coche e 
non é unha p~stura fol
clórica, é porque son así. 
Estamos escarallando o 
país e non hai resposta 
dos intelectuais, xa non 
digo dos políticos. Hai 
~lgún tempo, nunha ex
posición miña no Museo 
do Pobo Galego, apare
ceµ Fraga. Eu non sabía 
que el ía ir . . Escomencei 
o percorrido con Fraguas 
e Fraga e díxenlle " Mi
re, .eu estou facendo isto 
mais o importante é que 
se está destrozando todo, 

-<liante do Goberno Civil 
de Ourense hai un Papá 
Noel inflable", e seguín 
a dicirlle que se estaba a 

acabar con todo. O que dicía non 
tiña nada que ver coa miña expo
sición mais para min era moito 
máis importante, é a miña obse
sión, porque penso que cada des
feita é matar unha das nosas raiga
mes e matamos un pouco, é un 
drama permanente. 

O seu material de traballo é a ar
xila. Por que non ou-
tras texturas? 

A miña obra quer 
retratar a nosa 
paisaxe, o noso. 
Eu percuro o 
máis fondo, a 
terra. Con 
isto non 
quera des
calificar 
outros mate-
ria is, son 
preciosos e 
son precisos. 
Pero eu son 
limitado. 
Non quero 
safr do meu. 

cesidade de 
pensar, de 
imaxinarme, 
de interpretar 
o mundo ao 
meu xeito. Can
do máis tarde, aos 
vintecinco anos, 
escomencei a ler, 
vin que moitas 
das cousas dos 
que escribían 
coincidían co 
que eu pensara. 
E ese cruce en
tre o persoal e o 
dos outros, esa 
mestura foi a 
que me fixo.+ 

Arturo Baltar 
.en 1955 por 

Manuel Prego 

Non me atrevo con outras cousas. 
Non vou ir agora a Nova Iorque 
porque estea de moda. Estamos so
bresaturados de información ·e así é 
que xa todo se parés a todo. 

Ir a Nova lorque ao mellor non, 
mais coidas que é necesario pasar 
polas aulas para seren un plástico? 

Si, hai que pasar. Aínda que non 
sexa máis que para negar o que alí 
se Jai, é imprescindible pasar polas · 
aulas. Antes tamén as había, eran 
os talreres, as academias. Sempre 
houbo algo. Eu comeQ.cei facendo 
miga de pan, despois estiven con 
Failde - non nego ao meu pat
non coma agora que todo o mun
do renega del e plaxian a todo 
dios. E isto tion quere dicir que es
texa en contra da mocidade, paré: 
cerne máis humana, máis xenero
sa, menos hipócrita, pero recoñe
zo que me costa conectar coas no
vas xeneracións de artistas. Asu
mo as críticas porque todos ternos 
erras. Por veces refúxiome aquí, 
tras das miñas árbores, para non 
mirar o destrozo da paisaxe . . En
téndesme, non si?+ 
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~:ie que Paco se 

tma preocupa, , .. . :p~omover. Pero 
o pé de foto,P,:~t\St:i;ós di o seu nome. 
Un exempJq' q~':íhoftos. Existe o 

· que lembra}hd~. o que nomeamos. 
Pillado~ ~~ é difícil que ao men
~ioná~lo i{qi\'o confundan co seu 
filio Pan2JiQ- forma parte dunha .. 
história<qtje o Poder quereria borrar 
porque.; ~$:tá viva e ten ainda feridas 
aberta$;\.''ií\ Paco a história evitou-lle 
a dor ~~ iyer como se derrubou o 
soño §qhialista nos países do Leste 
ou a revoluzón sandinista en Nica
ragua. Tamén a de ver "os persegui
dores'"'govemando-nos con carauta 
de dem0cratas. • 
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Unha 
concelleira 
do PP prefire 
un golpista 
ao Reí 
Os nomes das ruas de Pontevedra 
veñen ser obxecto dun cámbio 
adaptando os nomes tradicionais e 
procurando "limpar" certas 
rémoras do pasado. Pero a telma 
da co"ncelleira de cultura, Branca 
Rodríguez, fixo que se mantivese a 
denominación Salvador Moreno e 
non admitiu, nen ela nen o 
Partido Popular aoque pertence, 
o de Juan Carlos l. Salvador 
Moreno foi un militar golpista que 
no 1936, cos hidroavións que 
tiñan a sua base en Marin 
bombardeu as vilas de Tui, A 
Guarda e Noia e ametrallou aos 
cidadáns que defendían o govemo 
civil na mesma Pontevedra.• 

Sete dias hravús 
na Coruña 
Desde o Sábado 2 7 de Abril até o 
Sábado 4 de Maio desenvólvese 
na Coruña a Semana do Bravú, 
onde teñen acollida todas as 
inquedanzas dos protagonistas 
deste mov.imento. Non só se 
organizaron concertos senon que 
a semana resultou moi variada 
tendo en conta as actividades 
realizadas. A apresentación do 
compacto U.,:;ión Bravú foi o 
ponto de partida da Semana; foi o 
Sábado 2 7 e contou coa presenza 
dos Diplomáticos de Monte Alto. O 
Luns 29 comezou o Torneo 
Alexandre de Fisterra, no bar 
Parrús da rua Alameda e, sen 
abandoar o deporte do que gastan 
os grupos bravús, o Martes 30 tivo 
lugar un colóquio sobre a 
posibilidade de formar unha 

Laxeiro, a primeira 
antolóxica galega do CGAC 

Encheuse o Centro Galega de 
Arte Contemporáneo para 
asistir, o Xoves 25, á exposición 
antolóx.ica de Laxeiro. O 
pintor, nacido en Lalín en 
1908, declarou que tiña moitos 
anos por diante para seguir rio 
arte e amosouse satisfeito de ver 

a sua obra no CGAC. Membros 
do Govemo asi como 
representantes do mundo da 
cultura asistiron á inauguración 
desta mostra, que canta con 
setenta pinturas e máis. de cen 
debuxos e bocetos. Estará aberta 
até o 23 de Xuño. • 

·······~···························~······························· 

selección galega de futbol. 
Participaron Xosé Ramón, do 
Compostela, Viqueira, do 
Deportivo, o adestrador Femando 
Vázquez, os xomalistas deportivos 
Manuel Castelo e X. M. Mejuto, a 
directiva do clube Galicia~Gaiteira 
e membros da coordenadora de 
peñas Siareiros Galegas. 

Ademais, os grupos bravús 'tamén 
apresentan os seus vídeos nes.ta 
Semana da Coruña; o Xoves 2, Os 
Rastreros, Os Papaqueixos e Os 
Diplomáticos amasarán as suas 
imaxes ás sete no CGAI. Ao dia 
seguinte, Manolo Rivas, Antón . 
Reixa, Jaureguizar e Pinto de 
Herbón falan verbo do bravio no 
chamado Recital CarnochQ. O fin 
·de festa retoma á música: o 
Sábado 4 ás dez da noi te comeza o 
Concerto Bravú, no Liceo de 

Monelos. Por cincocentas pesetas, 
pódense ver aos Papaqueixos, Os 
Rastreros e Os Impresentables.• 

Xoguetes f eitos 
na casa, con 
mans cativas 
A través dos teus ollas e coas tuas 
mans é unha exposición de 
fotografías e xoguetes, que o 
programa ~ducativo Preescolar na 
casa leva a cabo pola Galiza. As 
imaxes amasan a filosofía do 
programa. Os xoguetes están 

. eleborados con materiais de 
refugallo, son o traballo <;le nenas 
e nenas. Despois de estar na Casa 

da Xuventude de Ourense, no 
mes de Maio vai pasar por Frades, 
Melide e Vigo. En Xuño, estar.á 
en Chantada, Porto do Son, 
P~zos de Borbén e Palas de Rei; 
en Xullo, en Friol e 

Monterroso. ·• 

Celebración das 
Letras Galegas 
en Barcelona 
A emigración en Barcelona non 
quer perder a celebración do Dia 
das Letras Galegas, como fai ano 
tras ano. Durante máis dun mes, 
do 26 de abril ao 31 de Maio, 
conferéncias, cinema, teatro e 
música estarán presentes no 
Centro Galega. Os prémios 
literários San Xurxo, que organiza 
o Centro,, foro~ para Xabier 
Franqueira, Sechu Sende, Ramón 
López e Xosé Luis Rodríguez, na 
categoría de adultos, Raquel 
Losada e Ruth Estévez na de 
novas, e Noemí Estévez na de 
pícaros. O Prémio Castelao recaeu . 
en Xosé Carlos Caneiro, de Verín. 
O 17 de Maio, co título Ferro 
Couselo e nós, Camilo Femández 
Valdehorras, profesor de Filoloxia 
Galega e Portuguesa en 
Barcelona, daránunha conferéncia 
ás oito da tarde. • 

Debates sobre 
ecoloxia en 
Cambados 
A asociación cultural Santa 
Compaña organiza do 4 ao 8 de 
Maio a II Semana da 
Solidariedade, que se vai adicar á 
Ecoloxia e Desenvovimento. 
Ademais de apresentar un nevo 
número da revista da asociación. 
O Luns 6 debaterase sobre a 
conservación do médio, co 
exemplo da Lanzada, e o Martes 

ANOSA TERRA 

7, s_obre a empacadora do Salnés. 
O Mércores haberá ui:i. recital 
poético onde participarán tanto 
autores de todas as idades e 
estilos e para pechar a Semana, 
trataranse as alte~nativas 
ecolóxicas para o Sul. De xeito 
paralelo, desenvólvese a I Mostra 
de Arte Santa Compaña, no 
Auditório do concello de 
Cambados.• 

Enormic Banda, 
unha revista 
dos alunas 
do Salnés 
A Coordenadora de Equipas de 
Normalización Lingüística do 
Salnés apresentou o traballo de 
alunas e alunas do centros de 
ensino médio da zona. Enormic 
Banda é unha revi ta de banda 
deseñada onde os estudante 
estréan e como autore , 
revelándose cheo de idea e, 
nalguns caso , eguidores das 
tendéncias que se dan no comic. 
O debuxo tamén fo¡ o 
protagonista do II Certame de 
pegatinas da Coordenadora, no qu 
elevaron os prémios Marta Vida!, 
Manuel Crespo e o Colectivo 
Ruán.+ 

Maio Longo quere recuperar a vida cultµral de Pontevedra 
A asociación ve~ de constituifse e está presidida por Manuel Lourenzo 

A asociación Maio Longo consti
tuise cando un grupo de profeso res 
integrados na coordenadora de 
normalización lin-güística de Pon
tevedra decidiron .espallar as suas 
actividades máis alá dos estudan
tes. Concursos literários ou sema
nas de teatro para al unos pasaron a 
ser unha idea que podía estenderse 
ao público de Pontevedra en xeral. 
Ainda non levan un mes de andai
na e xa teñen actividades progra
madas. Estreáronse coa apresenta~ 
ción de dous libros e cunha mesa 

redonda sobre a narrativa galega 
nun ciclo que se desenvolve os úl
timos Xoves de cada mes. 

O presidente da xunta xestora da 
asociación Maio Longo é Manuel -
Louienzo. Na directiva hai dez per
soas unidas polo compromiso coa 
língua e a literatura galegas. "Somos 
persoas diferentes, ás que nos -unen 
certas inquedanzas. Sabemos que 
non é fácil captar o interese da xen
te pero a nasa tarefa está en criar pú
blico, en oferecer contidos ao manee 

de todo o que recebemos polos mé~ 
dios de comunicación", comentan. 

Para os membros de Maio Longo é 
moi importante recuperar a cidade 
de Pontevedra como un cenário de 
dinamización cultural vinculado 
estreitamente ao país. Hai que 
lembrar que os movementos de 
preguerra e as figuras que levaron a 
cabo un importante traballo na ci
dade, como Losada Diéguez ou 
Castelao. Tamén é predso lembrar 
a vinculación da revista Nós, do 

xornal Galicia, do Seminário de 
Estudios Galegas ou do próprio 
Museu de Pontevedra. Na opinión 
da directiva "hai que rematar coa 
visión de Pontevedra como unha 
cidade aillada, de señoritos e mili
tares, con pouca vida cultural. To: 
dos os tópicos teñen unha base re
al pero nesta · cidade tamén hai 
moita xente dinámica e preocupa~ 
da por espallar a riqueza cultural". 

Maio Longo ten xa en marcha pro~ 
xectos ambiciosos se se ten en con-

ta que a constitución ti~ lugar hai 
un mes escaso. O curso de Hi tória 
que teñen organizado desenv lve
rase desde o 6 de Maio até a pri~ 
meira semana de Xuño. Para poder 
matricularse neste curso, que está 
homologado pola consellaria de 
Educación, hai que chamar aos te
léfonos 986-873185 ou ao da AS
PO, 981-278259. Nas conferéncias 
participan, entre outros, Francisco 
Calo, Francisco Carballo, Anselmo 
López Carreira, Luis Obelleiro e 
Bieito Alonso.• 
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O narrador 
manda 
Título: Deus sentado nun sillón azul. 

Autor: Carlos Ca·sares. 

Editoriol: Editorial Galaxai. 1996. 

E era o tempo. Ao princípio era o 
tempo. Ese símbolo do interinato 
humano neste mundo ía avan
zando contigo palabra a palabra, 
páxina a páxina, expresando a 
volubilidade, o capricho, a xusti
ficación e a razón dos actos e 
acontecimentos que conforma
ban aquelas vidas. A vida de El, a 
vida de Ela. A vida de Mariana, 
ensarilladas en un novelo hab il
mente narrado. E todo fa trans
correndo naque! Ourense de pre 
e posguerra. Aquel Ourense pro
vinciano o fami liar, decidida
mente encantador; ervia de es
cenário idóneo para o coñece
m nto dos avatares vitais dos 
protagoni tas. Ou a brotemosa 
Alemánia, de reviravolta, era un
ha excusa perfecta para que nos 
fose contada a sua estadía en 
Santiago. E seguía senda o tem
po, un espello máxico que nos 
mostraba, cadro a cadro, a vida 
de El, e a vida de Ela en función 
da vida de El, o a vida de Maria
na en función da vida de El. To
do en función de El porque era o 
eu proceder ilóxico, coerente, 

pueril, brillante, ridículo. orgu
lloso, perverso, sobérbio, tenaz, 
inconstante e pudibundo, era o 
seu proceder o que xustificaba a 
história. Porque daquela eu aínda 
seguía vendo o envés e o convé , 
o hoxe o olonte do narrado, a sua 
relación era o que me intrigaba. 
E, como abido é que o tempo 
contén todas as adxectivacións a 
el atribuidas e mái tamén, ato
paba ba tante correcta a miña 

OS VELLOS OFICIOS 

Xosé Vázque,z Pintor 

Carlos Casares. 

apreciación. Tolo de min para 
me decatar de que o tempo ade
mais de espello é espellismo! In
clusive había, detalles como o 
feíto de que os nomes de El e de 
Ela carecesen de importáncia, 
que me ratificaban. Pero non, o 
protagonista é El, e El é tamén a 
vítima de si própio pola que, non 

seria raro, ninguén debe sentir 
lástima ou todos debamos facelo. 

Ou era o narrador. Un narrador 
omnisciente que, saltando de ho
xe a onte ou estático no decorrer 
da li.istória, nos ía mostrando, 
ora desde a ventá indiscreta de 
Ela, ora desde a sua inmensurá-

. CRÓNICA 

bel sapiáncia, as suas vidas. Con 
unha forma frástica sempre co
'rrecta, de agradabel perfección, 
nen a ou nen excesivamente pro
lixa, ao sérvizo de un realismo 
evidente apoiado e potenciado 
polo coñecimento dos escenários 
que demostra. Pero seria demá
siado simple dicerche isto, non 
inxusto pero si simple. Porque 

. ese narrador 
omnisciente e 
todopoderoso 
posúe a habi~ 
lidade de po
demos contar 
a história des
de a sua pers
pectiva, desde 
a perspectiva 
de Ela ( ollo, 
pero sen ser 
ela quen a 
con ta) ou 
(pontualmen
te) desde a 
atalaia que 
estima perti 
nente. Tan só 
o emprego de 
condiciona is 

Quizais esta 
novela se 
escribira en 
menos 
páxinas. 
Pero o 
resultado 

. final é 
mellorábel 
pero 
satisfactório 

e imperfectos embaza en certa 
maneira ese realismo desde a sua 
inseguridade temporal, introdu
cíndolle matices posibilistas que 
tampouco deixaban de serme 
atractivos. Pero esa inseguridade 
temporal e, sobre todo, esos ma
tices son os que lle permiten ao 
narrador introducirse nunha 
perspectiva ou noutr~. Non cabe 
dúbida de que a mobilidade na
rratatorial é un dos meirandes lo
gros neste discurso. Pero non é o 
único.· A configuración síquica 
de El é extraordinária e moi 
complexa, a de Ela está en fun
ción da de El e ás demais, ainda 
que a sua incidéncia na história 
sexa moito menor, non hai repa
ro que lles poñer. O que si podo 
confirmarche é que durante moi-· 
to tempo ( ou agora tamén) per-

Os vellos oficios é un libro que recupera a memoria de sete oficios tradicionais galegos e dá 
a palabra ós seus protagonistas: panadeiras de San Cristovo de Cea, atadeiras de Moaña, 
oleiros de Niñodaguia, albardeiros de Moraña, guarnicioneiros de Maceda, seitureiros de 
Allariz e tecedeiras de Vilarino do Río en Xunqueira de Ambía. Os vellos oficios, en cada un 
dos seus sete capítulos, recrea aqueles espacios que foron ou aínda son verdadeiras teste
muñas dun labor singularizado e moitas veces identificativo coas propias raíces: o da comu
nicación entre a Terra e o Home, na que xorde un rico mundo de traballos, de hábitos e per
manencias. 
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conta de libros 

O papel 
dos museus na Galiza 
A Fundación Alfredo Brañas ven de 
publicar, dentro da sua colección de 
arte, Presente e futuro dos museos en 
Galicia. O editor do libro é Xosé 
Manuel Garcia Iglesias e nel recolle as 
ponéncias que tiveron lugar nun 
seminário, do mesmo título, de hai trés 
anos. Par'tindo de que "a Galiza canta 
cun desigual conxunto de centros 
museísticos", as ponéncias tentan.- . 
definir cales son as estratéxias para o 
tratamento do património. + 

A psicopedagoxia 
nos primeiros anos 
do século 
Antón Costa, profesor de Ciéncias da 
Educación en Santiago, analisa o 
primeiro tércio <leste século como un 
tempo de renovación educativa, cheo de 
iniciativas modernizadoras no ensino. 
Ediciós do Castro publica A reforma da 
educación (1906-1936), un estudo no 
que o autor afonda na obra de Xoán 
Vicente Viqueira, no campo 

, psicolóxico, e na de Manuel D¡az Rozas, 
presidente da sección_de Pedagoxia do 
Seminário de Esrudos Galegas. • 

A integración 
dos inmigrantes 
naAlemaña 
A democrácia afronta o reto de 
asimilar as diferentes culturas dentro 
dun território, nomeadamente polo 
fenómeno das migracións masivas. 
Ciudadanos de Babel. Apostando por 
una democrácia multicultural é un 
libro de Daniel Cohn-Bendit e 
Thomas Schmid, que edita Talasa e 
traduce Guillermo Aparicio. Os 
autores centran o seu estudo na 
Alemaña dos inmigrantes, onde os 
ataques racistas están á orde do día, e 
desprezan o termo "sociedade 
rp.ulticultural" como novo, xa que 
sempre·existiron culturas diferentes.+ 

Laiovento publica 
a Anatole France 
Anatole France <licia que o seu único 
cometido neste mundo era escreber a 

história dos -
pingüíns, desde 
que sairon da 
zooloxia, 
entraron na 
teoloxia e se 
convertiron en 
homes. A illa 
dos pingüíns 
está traducida 
por Rafael 
Chacón e 

Anatole France. publicada por 
Laiovento. A 

crónica desta sociedade pode ser a de 
calquera, coas suas mesmas misérias, 
pero o novedoso está na sua 
metamorfose de animais a humanos. 
Anatole France, que naceu en 1844, 
recebeu o Prémio Nóbel en 1921. • 
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cibín unha corta crueza no rela
to. Parecía como se o n~rrador 
disfarzara algúns nom'es e feitos 
( ?) reais, da mesma maneira en 
que El distorsionaba as suas vi
véncias cando escribía na prensa . . 
O Capitán Veneno ·e outros pa
recen tirados da história negra 

. ourensá e . traspostos ( ?) no rol 
qüe o narrador lles asigna para 
cumprir a súa misión. E cando 
vin ·aparecer a Otero Pediayo e 
Vicente Risco non seise esa sei;i.
sación se debilitou ou se confir
mou. 

Disme que, pola · metade, come
zou a aburrirte. Que cansabas co
as continuas extravagáncias de 
El e non lles atopabas finalidade. 
Eu ta~pouco, pero acabei de lela 
e agora sei que iso non é tan im- ·. 
portante. E que ·deixaches a no
vela na metade, que non pasaba 
de parecerche un precioso exer
cído literário pero, carente dun
ha mensaxe profunda, á fin co
mezaba a facérseche a sua leitura 
unha bonita ~ovela rosa e iso 
non te atrae.· Mal fixeches. De
beras acordarte de que todo sa
crifício ten a sua recompensa. E 
quen sexa capaz de superar os 
momentos ·de _maior cansazo, ob
terá o seu prémio. Argümentas 
que o constante cámbio de pers
pectiva e os contínuos saltos do 
hoxe ao onte facíanche difícil a 
sua leitura. Non che vóu negar 
que todo iso poida cansar un 
chisco ou moito. Pero si che ase
guro que o climax final paga a 
pena. Sen el podes chegar a con
clusións erróneas e ficarás sen sa
ber por qué o protagonista é El. 
Verás como un home, Antonio 
SalgadQ París, por El tan denos
tado pero con nome e apelidos, 
rebenta ese climax do que arriba 
che falo, comprobarás se atan to
do·s os f íos o 
todo adquire a 
sua dimensión 
exacta. Acle -' 
mais vouche 
dar unha pista, 
fíxate ben na 
descrición, na 
preséncia físi
ca de El. 

E, si quizais es
ta ' novela se 
escribira en 
menos páxinas . Quizás puidera 
ser mesmo unha novela curta. 
Poderia facerse unha boa novela 
curta con ese asunto, personaxes 
e procedimento. Pero o resultado -
final destas 271 . páxinas é satis
factório. Mellorábel pero satisfac
tório. Insistes e protestas· que de
bería ser dotado de maior conci
sión. Pero eu direiche que contar 
é un pracer e resulta oprobioso 
poñerlle taxa, e direiche que ler é 

. un pracer e cando se conta ben é 
inxusto que se nos cegue. Todo 
custa algun esfqrzo, e aqui hai 
que esforzarse tamén. E non por 
iso· esta deixará ·de ser unha no
vela redonda, perfectamente con
trolada polo narrador desde o 
principio á fih. Moi digna e tra
ballosa, segúro que non foi fácil 
escribila. E se a el lle resultara 
penoso contar, cal non será a túa 
ingratitude abandonando. Acle~ 
mais, tal como está o panorama 
da nosa literatura hoxe, atópanse 

. poucas causas tan polidas. + 

XOSÉ MANUEL EIRÉ 

Arredor 
da bi9grafía 
de Lorenzo 
Varela 
Título: Lore~zo Varela. Crónica dunha vida 
atormentada. 

Aulor: Femando Salgado. 
Editorial: Edicións do Castro. 1995. 

Fernando Salgado pode estar des
cansado porque difícilmente al
guen· Jle negará a paixón coa que 
escrebeu "Lorenzo Varela: c-rónica 
dunha v~da atormentada", que se 
abre cuñ prólogo de Xesús Alonso 
Montero, 'o mais lonxano ·incita-· 
dor deste libro, e se pecha cunha 
carta do autor na que esta clarísi

. mo aquel seusentimento. ' 

A publicación pelas Edkións do 
Castro desta bibgrafía - que se 

· deixa ler de corrid<;>-- non pode: 
chegar en Ínellor momento. Con
tar a sua vida, falar da sua obra 
non implica apenas tir;ilas da estu
ridad~. senón recuperar o momen
to da luita contra o fascio triun
fante e, tamén, recoHer a sua inde- . 
pendencia inte-lectual e; por qué 
non, ideolóxica. O Varela estaba 
ben lonxe da escolástica marxista. 

Non sei se iso último está ben re
fletido no libro -de Salgado, pois o 
Varela deixou o Partido Cbmunis
ta, polo que eu sei, alguns anos 
antes do vixésimo congreso do 
PCUS e non só porque non hou
bese xeito de aturar a Yittorio 
Codovila e os seus intelectuales 
orgánicos. 

Lorenzo Varela por Seoane. 

Aires cun pseudón_imo (páx. 203) .. 

González C~nbalho é arxentino. 
' Louvou a lingua da sua "patria an- . 

terior", así lle chamaba -a Gali<:ia, 
e publicou. '~Libro de cancion.es 
para Rosalía de Castro". ''La Belle 
Otero", por out:ra banda, cantou ,e 
danzo u tamén nas Américas e o· 

' seu mundo foi o que abalou a _Re
volución de Outubro e acabou coa 
I Guerra Mundial. A "Revoldai-

anos, cando Jorge Luis Borges Lle 
facía as beiras en longas paseatas e 
lle pedía para casar con ela. 

Alén de bonita, era escritora e co
munista. Militancia que lle trouxo 
problemas, como o de non poder 
ir ver nos Estados Unidos a seu ir
mao, Patricio, que traballou na re
vista "Sur", segundo conta ela no 
seu libro "Borges a contraluz". 

na", por último, era asinada por 
De todas as maneiras, esa carencia,_ · "Lourenzo Fragoso'', pseudónímo 
e mesmo algunha 0t.Ítra, non des- de Moisés da Presa. 

Na verdade, e apesar do dramatis
mo con que narra ese episodio, a 
sua filiación ideolóxica custoulle 
muito menos que ao Lorenzo, pois 
este non puido ir traballar nunha 
Universidade dese país. 

valorizan esta crónica da vida do 
autor de "Torres de Amor", CO)TIO 

non llq quitan ~lgúns erros, que 
pcx:leran ser revistos para-unha se
gunda edidón, que espero exista.-· 
Unha edición "correxida e aumen- ~ 
tada", que ainda sería mellor_. 

Nueva Pompeya na nenez do Y a
rela era Bós Aires, ain©a que fose 
arrabaldo formaba parte do distrito -
federal limitado en 1870. Por con
secuencia, nón acabou engolida 
pola cidade (páx. 21) e Santos Lu
gares non ten porque · levar aspas e . 
artigo definido, pois é o nome do 
lugar onde vive -Ernesto Sábato e 
no que vivía". cando lle escrebe. a 
José_Ortega Sportomo para pre
sentarlle ao Varela (páx. 270). 

Tampouco en 1945 -cando desa
parece o ·"Correo Literario"- o 
entón coronel Perón era presiden
te da Arxentina, aínda que fose o 
mandamáis do rexime militar fas
cistizante instaurado co golpe mi
litar do 4 de Xuño de 1943. A fal
sa memoria de Luís Seoane debe 
ser emendada (páx. _183 ). 

Eses enganos son, _de todos os xei
tos, menores ao seren comparados · 
coas afirmacións de que José Goñ
zález Carbalho é brasileiro (páx. 
179) e que Carolina Otero como
veu á sociedade europea de entre
guerras (páx. 192), alén da confu
sión do nome dunha coluna no 
periódico A Nosa Terra de Bó~ 

Sobre a vida do Yarela hai que 
asinalar que, no caso · do seu pri
'meiro retorno a Galicia nGS finais 
da década de 1950, Fernando Sal
gado .podería ter constrastado co 

. Isaac Díaz Pardo o que_ di Celso 
Emilio Ferreiro, que as autorida
des franquist~s descobriron que 
estaba mais ou menos clandestino 
, (páx. 239). Lémbfoume muí mal_ 
do que me contou o Lorenzo; pero_. 
non tanto como para non ver as 
discrepancias: · 

Outra fonte que usa Salgado e que . 
aparentemente presenta algún 
prqblema, esta vez de detalle, refí-
rese á Brigada J aroslav Do ... 
bromswky, que comandaba o so-. 
víético Mikhail Khvatov cando o 
Varela er'a o seu'comisario. Se
gundo a bibliografía soviÚica · que 
coñezo, en· Aragón a brigadª pola
ca era parte da 35a. ÚivisíÓn ' é · 
non d1;1 número 46. 

Non foi un deses amores non co
rresp~ndidos, dos que fala fugaz
mente Salgado (páx. 219), senón 
-polo que eu sei- un deses "amo
res cativos" 
que evoca Ro-
salía: "Era de-
lor y era cole- Olvídase de 
-ra/era medo y 
aversión/era un 
amor sin medi
da/era un casti-

furar nun 
elemento 
fundamental: 

go ·de Dios!. .. " o sentimento 

Bós Aires, en
tón, foi paixón 
e tamén amor 
de maturarida- · 
de con esa ex
traordinaria 

·.:muller_ que foi 
Marika Óers-

de ser e 
pertencer a 
unha 
comunidade 
humana 
específica 

. ' tein, aléñ de -
E agora compre pasar, sen ánimo··- ,,.~ter sido a pai·- -

- bisbilloteiro, a unha dimensión saxe de boa 
mais íntima da sua vicia, pois Sal- parté da sua vida. E, apesar d.iso, e 
gadci supón que pouco se sabe ·dos doutras muitas voltas e reviravol ... 
amores do Lorenzo. Polo menos, tas, Lorenzo foi "soio galego" tan-
nun caso, non o é. Todo o Bós Ai- to como para nos deixar na sua 
res intelectual e artístico soubo e primeira lingua ese derradeiro e 
falou da sua relación cunha muller. lacerado poema que comeza" "lste 

é o Crísto da Libertade ... " 
Estela Canto, que morreu en 1995, 
era bonita. Un rosto de inocencia 
anxélica e un _aire pesperello, se
gundo as fotos que hai ~inc';lenta 

En galego no colo da nai e no co
lo· da Morte. En ambos os extre
mos da vida ~nha lingua, que lle 

ANOSA TERRA 

aprencleron lonxe, na que se abríu 
á poésía no seu LUgo de aceiro e 

. de mel, noviño ainda, e na que es~ 
crebeu -aguilloacfo por Luís Seo
ane, que foi o irmao que non .ti
vo-- versos que poderán florecer, 
unha e outra vez, nas futuras pri
maveras do galega. 

Salgado dedica na sua crónica dous 
capítulos --0 nono e o decimopri
meiro-- aos libros que recollen a 
mor parte desa produción e no pri
meiro refírese tamén á adquisición 
do galega polo Varela. Capítulos 
que, na miña opinión, son os mais 
problemáticos do seu libro. T alvez, 
porque se perda na paixón por suli
ñar o heroísmo do Varela, que non . 
serei eu quen o vai negar. 

Supón un monolitismo liflgüÍstico 
na Arxentina (páx. 201), que non 
existía en Bós Aires en 1920 nen 
tampouco vinte anos despois, pois 
esa cidade a Nova lorque son 
mundos en sí. Había escolas brita
ñicas, francesas, italianas, alemás, 
xudáicas ... mesmo como había 
xornais diarios noutras linguas . 
Hitler proibíu en 1933 a circula
ción no territorio xermano do 
"Argentinisches Tageblatt". 

Conxela, sobre a base dunha esto
ria do Blanco-Amor (páx. 202), o 
conflicto lingüístico na colonia 
galega de Bós Aires. Alén desa re
ación contra un orador en galego 
non sei doutra até ben entrada a 
década de 1%0, cando Xosé Nú
ñez Búa presenta a Cela, que falará 
en castelán, no Teatro Castelao. 
E, apesar das semellanzas, ambos 
os feitos teñen fundos diferentes. 

Ese mesmo imovilismo lévao a 
pensar que os 400 exemplares de 
"Lonxe" son poucos por non ha
ber leitores dabondo (páx . 228) . 
Esquece que a resistencia dos ta
cos dos gravados fixou, mais ou 
menos, a tiraxe e que , por eses 
tempos, as edicións en Ga lici a 
non eran muito maiores. 

E, para rematar, Salgado dá a im
presión de reducir o complexo fe
nómeno de adquisición dunha lin
gua. Apesar de que recolle os teste
muños do Yarela sobre a sua nenez 
non lles quita a estes o que poden 
dar e acaba, sen necesidade, por 
"instalalo" no galego de forma ace
lerada nas catre ou cinco primave ... 
ras que pasou o Varela na T erra 
(páx. 203). T empo insuficiente pa
ra alguén que vai ser escritor. 

Alén cliso, olvídase de furar nun 
~lemento que, na miña opinión, é 
fundamental: o se,ntimento de ser 
e ·pertencer a unha comunidade 
humana específica. O autor dos 
"Catro poemás" adquíteo na sua 
nenez en Nueva Pompeya, cando 
era "el gallego Yarela". E ese Eu 

, -dl:!do polo outro-- transfórmase 
en Galicia en Nós, ainda que por 
vontade. Para o Lorenzo Varela a 
Patria con:quístase. 

Fe-mando Salgado, de todos os 
xeitos, deixa deseñados cuase to
dos os mundos de Lorenzo Varela 
e cada leitor poderá debruzarse so
bre eles para os ver baixo novos 
prismas -e, cecais, tamérr para ve-
1 os coa mesma paixón que hai 
nesta crónica dunha vida ator- ' 
mentada.+ 

RICARDO PALMÁS 
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CULTURAL ANOSA TERRA 

·- Odilo Fernández, o úl.timo segador a Castela 
-0- ANA MOSQUERA 

É o último grilón dunha estirpe de segadores. Aos trece anos comezou 
a ir a Castela, polo mesmo camiño que percorreran no século pasado e 
primeiros do corrente seu bisavó, seu avó e seu pai. Eles a pé, desde 
Quintela de Leirado até Salamanca. Odilo Femández xa tivo o privilé
xio de ir no tren. Foi durante <lazaseis anos. Despois da guerra esta 
emigración estacional reduciuse en grande medida. , Nos anos sesenta 
rematou na sua totalidade, sustituida pola nova emigración a Europa. 

Como facian para ir á sega? 

O amo escrebiache unha carta e 
logo aqui faciamos a cuadrilla, que 
podía ,ser de seis ou de doce. O 
que a facia era o maiaral. Eu funo 
vários anos. O maioral era coma 
outro, pero tiña a responsabilida, 
de de levar á xente e conducila 
por bó camiño. Despois estaba o 
segundo que tiña cuidado de que 
nengun quedase atrás. 

Canto levaba a viaxe? 

Dous dias. Iamos de aqui e de 
moitas partes. Do lado de Bande 
habia ben xente. Chamabanlle os 
zapatudos. Pacíamos grupos para ir 
no tren, porque asi sacabamos o 
billete para todos e saíanos máis 
barato. Un ano fumos nun ca, 
mión, pero eu non quixen volver. 
O Lameira caiu para baixo, foise 
escurrindo, mareouse e baixou da 
táboa para o pi~o. Os outros foron 
cos pés denriba dil. Mira que era 
un home grande, pero chegou alá 
feito unha tripa. 

Onde comían? 

Nun barreño no méio do campo, 
na terra. Ali non hai un árbol, 
nen sequer unha silveira. Nen au
ga. Sentabamos ao redor cunha 
culler. O maiaral distribuía á xen
te, o segundo partía a carne e o ter
ceiro media o viño. 

Onde dormian? 

' Nun palleíro, con palla e unha 
manta que levabas. Eu a primeira 
noite non dormía nada. Andaban 
os burros, uns bichos negros así 
pequenotes, andaban pola palla 
adiante e pola cabeza de un e polo 
corpo. A segunda noite xa empe
zaba a dormir ben. Como traballa
bamos todo o dia ... 

Había enfermidades? 

A enfermidade máis grande que 
había alí era a' auga. Dario foi 

conmigo moitos anos. Era forte e 
valente pero para Cas_tela valía 
pouco. Suaba. Cando habia auga 
quería beber un cántaro enteiro. 
Quedaba reventado. Porque aque, 
la auga ten moito ·cal e non des, 
gasta c9ma esta. Alí hai que beber 
auga medida. Eu levaba un vaso e 
medíalle a auga a case todos. Se 
querían dous vasos pois dous, pero 
non moita. Houbo un, Guillerme 
creo que se chamaba, que morreu 
da auga e da_ calot. 

En que lugares estivo? 

Nos Villares, província de Sala, 
manca, en Arévalo que pertence a 

· A vi la, tamén seguei en MQnteru
bio e noLftros sítios. Quen non 1a 
a Castela quedaba por eí. Non ha, 
bia outra. E en Castela tratában
nos mal, dábannos toda a carne 
do porco das beiras. Contra o últi
mo, a carne xa era millar, porque 
xa botaran toda a pior adiante. 

Tiveron problemas algunha vez? 

Por aí foi no ano trinta que non 
nos deixaron segar, porque puxe
ran a Ley de T érrninos que abrigaba 
aos proprietários a darlle traballo 
aos de alí perto. A lei veu no ve
rán. Estabamos nos Villares. Aos_ 
que nos ian sustituir chamábanlle 
serranos. Se nós iamos seis a segar 
para un home, eles tiñan que ir do
ce. Cobraban máis. T raian cabalos 
e botábanllos polo trigo -adiante a 
comer. Era xente claque! tempo e 
levaba a vida así. Pero os amos non 
querian metelos e nós estabamos 
xa case para acabar. Entón viñeron 
os amos con nós de noite, traían 
cabálos e viño, e decíannos: "Dá
delle pola cotela. Non queremos 
meter aqui a eses jamberros". Ti ve
mos que botar tres noites sen dor-

-mir, segabamos todo o tempo. 

A que anos foi por primeira vez? 

Aos trece, con meu pai: Pero co
ma min creo que non fo¡ case nin, 
guén. Ali só había xente ben 

_, 

completa. Con meu pai fun tres 
anos. Aos rapaces pagábannos a 
mitai menos. Eu a primeira vez 
cobrei trinta e seis pesos e eles por 
riba de sesenta. 

Até que idade ·eran rapaces? 

Alguns érano toda a vida. Deica 
vellos. Cargában a auga e ataban a 
palla. Eu despois do terceiro xa f¡, 
xen cuadrilla. Por certo que, o 
amo co que ia o pai, a quen quería 
ben era a min. Aquel ano xa tra
tou a meu pai moi mal, déulle pan 

- negro. o meu dábanos pan branco 
e eu, á noite, leváballe pan do 
meu e metíallo debaixo da porta 
do palleiro. Fun segar dazaseis 

Odilo Femánde:z: nuha foto 
retrospectiva de cando o tempo da 
sega e na actualidade. 

anos. O último vendinlle o con, 
trato a outro. Deille a carta de 
chamada do amo por dez pesos. 

Para canto daba o que cobraban? 

Gañábase ben para comprar unha 
vaca. Un ano tivemos que ir ao 
xulgado porque traballabamos da
zaoito horas e só nos pagaban oito. 

As condicións aqui eran duras? 

Cando eu era rapaz, xa grande, ti
ñamos o gando aparceirado dun 
home. Nós quedabamos co leite e, 
a ·cámbio, había que ir traballar 
para el. Un dia veu ali para que lle 
fose pisar as uvas. E fun. El mar-

chou para a cociña que ia frio e eu 
estiven na tinalla, dalle e esmaja, 
pisa, pisa e o home non apareceu 
máis onda min. A.si que me cansei 
moito, collin e vestinme e botei a 
andar para casa. Deixéille quedar 
todo alí. Para o outro dia, díxome: 
hai que lle volver a pór prezo ao 
gando. A min na casa a pouco 
non me baten. Dixéronme: pois 
agora tes que mercar ti o gando e 
tal, ti es louco. V eu e púxolle un 
prezo. Nós CÜxémoslle que o leva
se e levouno. Entón eu falei cun 
veciño que me prestou cartos. Fu, 
mos ao Viso e merquei o mellor 
becerro que había na feira. T rinta 
e seis pesos. 

A guerra estalou en Xullo. Co
lleuno na sega? 

Colleu. Eu estaba en Salamanca. 
Viñemos para aquí. Viñemos ben, 
porque estaba todo deste lado. Pe
ro outros andaban por Madrid e 
colléunos do lado de alá. Alguns 
pasaron despois para a parte de 
aqui, poucos, a maioria quedaron . 

Que lle parecía Castela? 

É dura. Dase unha herba pequena 
que lle chaman gatuñas, paredda 
a unha carrasca, pero ten uns 
aguillóns longos que pican. Nos 
Villares había 95 viciños [famí
lias] e, cando a sega, entrabamos 
90 cuadrillas de galegos. 

Como vivían os casteláns? 

As terras non eran deles. Pagá
banlle un arrendo aos donos e es, 
tes tratábanos mal. Vivían moito 
pior ca nós. Nós inda tiñamos al
go, unhas terriñas. Pero ali o que 
non ten, non ten nada. O amo dá
balle un soldo e un carro de palla 
trillada para que fixesen lume no 
inverno. O que pasa é que eles 
eran fixos todo o ano. Nós só ia
mos para unha colleita rápida. 

Coñece o poema de Rosalia dedi
cado aos que ian segar a Castela? 

Aquí lese pouco. 

O poema comeza decindo: Caste, 
llanos de Castilla, tratade ben 
aos galegas, cando van, van co, 
ma rosas, cando vén, vén coma 
negTos. Era iso certo? 

Era, oh!+ 

Sae Embarcados nun cantar,. extra de .A Nasa Terra ~dicado a Manuel António 
Xa está á venda nos quiosques e 
librarias do país ·unha nova edi
ción dos especiais A Nasa Cultura 
que publica este semanário, adica
do desta volta a un autor dave no 
desenvolviemento das · vangardas 
galegas dos anos 20, o rianxeiro 
Manuel António. Precisamente, 
nos locais da Casa da Cultura da_ 
sua vila natal, é apresentado o 
venres dia 3 por dous autores pre, 
sentes neste volume, Xesus San
tos, e Xosé Luis Axeitos, un dos 
meirandes entendidos e divulga
dores dá sua -obra. 

A nómina de autores deste traballo, 
complétase con traballos de Xosé 
António Durán, Dionísio Pereira, 

Antón Capelán, Xosé Ramón Pe
na, Miguel Mato Fondo, Fidel Vi
da!; Carlos L. Bernárdez, Román 
Raña, Manuel Forcadela, Maria 
Antónia Pérez, Eduardo Oieste e 
Xosé Manuel Fernández Costas, e 
un aparato gráfico pouco coñecido 
forneéido polos ses descendentes. 

A colección A Nasa Terra iniciou 
en 1984 a recuperación iconográ
fica das figuras principais da nosa 
cultura, procurando combinar a 
div1:Jlgación, o ensaio e unha ma
neira nova de achegar este coñe, 
cimento ao grande público. No 
caso de Manuel António esta res
tauración fo¡ particularmente re
clamada nestes anos, · por canto a 

obra do rianxeiro viviu sempre so
metida unha sorte de segredo. Tal 
é asi que desde hai case vinte 
anos, as obras completas que co
mezara a publicar Domingos Gar
cia Sabell aínda agardan polo ter
ceiro volume. 

De Manuel António editorialízase 
neste traballo, "no poético abrira 
vieir9s até aquela inéditos no no
so país e no político, sempre a 
contracorrente, percebe o interese 
polo asociacionismo obreiro e sin
dical nun achegamento que só a 
sua desaparición deixa en esbozo". 

O gancho d9 m,anifesto "Máis 
alá!", feíto con Alvaro Cebreiro, 

atravesou o século e serviu de 
bandeirin de enganche a novas 
xeracións de poetas nos anos se
tenta. Sobre todas estas cuestións 
e sobre a recepción e a vixéncia 
da obra manuelantoniana, refle, 
xiónase neste caderno titulado 
cun verso do poeta, .Embarcados 
nun cantat. 

O pensamento de avanzada e a 
maneira de formulalo por Manuel 
António déixa ver sua vixéncia 
cando lle escribia a Castelao no 
l923: "Falamos en galego inda 
que seibamos falar ingrés, beila
mos a muiñelra inda que seibamos ' 
o fox-trot, somos nosos podendo 
ser alleos." + 

A 
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Nace unha libraria na rua de Risco, Otero Pedrayo e Xocas 
Torga especialízase en libro galego e .portugués 

A torga é un arbusto que medra nos 
montes atlánticos, tamén coñecido 
por uz. Foi o nome elexido por Xa
vier Paz para porlle a unha nova li
braria, con adicación plena o gale
ga, que medra na rua onde naceron 
e viviron Vicente~isco, Otero Pe
drayo, Xaquin Lourenzo e Rey So
to, en pleno corazón de Ourense. 

te CD-ROM, e iso permítelle aos 
potenciais clientes cruzar os.,.seus da
dos e buscar libros coma nun enor
me ficheiro. "Ademais vas instruin
do aos clientes para que eles mes
mos o usen e iso xa che dá un moti
vo para a conversa e para coñecer 
os seus gastos. Son ·servícios que to
dos os libreiros poderian ter, e que 
lle dan grande vida a unha libraria". 

vo-- no libro recomendado na es
cala, pero nas xeneracións que se 
escolarizaron co galega tamén se 
observa máis receptividade, e se 
teñen que escoller entre duas edi
cións do mesmo libro prefiren an
tes a galega á castelá. T ámén vin 
que non hai prexuizo co portugués 
se o libro interesa; aqui dunha co
lección sobre música vendimos 
máis de vinte exemplares dun liv
ro portugués cunha biografía e po
emas de J im Morrison e moitos ta
mén de Kurt Cobain". 

"Bateu Couceiro por min en to
das as portas, e '! resposta das edi-

"Levamos catro meses abertos e 
pódese afirmar que unha libraria 
galega é un bon negócio. Se se 
puidese vivir só do fondo galego e 
unha sección en portugués espe
cia lizaria mos asi a libraría, pero 
hoxe ainda non hai fondos dabon
do", dinos Xavier Paz, un home 
que se atreveu, da man doutro li
breiro galego de sona, Xesus Cou
ceiro, a instalar unha libraria vol
cada á edición nacional. 

Xavier Paz, nun rincón da Uvraria Torga en Ourense. 

A Torga ten prácticamente todo 
o fundo vivo das editorias galegas, 
unha sección de portugués que vai 
medrando e tamén navidades en 
español. Xavier P.az comenta so
bre a demanda que é pouco tempo 
pero que xa se poden dar unhas 
constantes, cando menos en Ou
rense, "hai desde o cliente devora
dor de libro galego até o sistemáti
co que compra sempre un libro 
cada mes. Os libreiros preferimos 
este último, porque é máis garan
tido. Observei tarnén que a litera
tura galega ten unha grande parte 
da sua demanda -non é nada no-

, toriais todas fo¡ magnífica. Sen 
esa axuda inicial non poderla na
cer Torga. Pode haber unha vi
sión de negócio pero tamén de 
compromiso co país por parte de
las e eu estoulles moi agradecido. 
Tamén teño que dicer que nós 
montamos a libraría con voca
ción de empresa, que é o mellar 
xeito de facer patriotismo". • 

O espácio que a acolle no meio da 
antiga rua dos Zapateiros, hoxe 
rua da Paz, a meio camiño entre a 
Praza de Ferro e a Catedral, per-

mítelle aos leitores a comodidade 
de ollar os libros con tranquilida
de e ademais contar cos mellares 
avances, "a idea que queremos re
cuperar é a da librarla corno espá
cio de encontro, pero a un tempo 
tendo un bon servício de pedidos 

e tamén de consulta informática, 
que hoxe é moito máis sinxela". 

O Xavier cóntanos que actualmen
te o ISBN --0 catálogo de toda a 
edición viva no Estado español
renóvase bimensualmente en sopor-

OPtNIÓN 
,_ 

SOBRE AS 'CONCLUSOES' DA AULA CASTELAO 

Leio em A Nosa Terra (n2 722, 17-4-96, 
p. 21) as Conclusoes da Aula Castelao 
de Filosofía a respeito da Semana sobre 

Filosofia e Língua celebrada recentemente. 
Sem ter assistido as sess6es, quisera comentar 
algumas questoes sobre as ditas Conclusoes, 
que me surpreendem desfavoravelmente pelo 
limitado e ancilosado das suas formulai;.6es. 

Em termos gerais, as Conclus5es reiteram urna 
visao da língua e do panorama sociolinguístico 
do país focado ainda no paradigma redutivista 
da "diglossia", na estendida interpretai;.ao dos 
textos dos sociolinguistas catalaes dos 70 (e nao 
no sentido original de Ferguson), que simples
mente faziam equivaler "diglossia" e domina\:ªº 
linguistica. Na verdade, na Galiza nao se cum
prem as condii;.6es da diglossia fergusoniana, en
quanto s6 e aproximam das condii;.5es de Fish
rnan de "bilinguismo e m diglossia"; porérn, po
dem eguir falando de domina~ao linguística, 
urna tiqueta suficientemente ampla e descriti
va. Mas, m m levand esta interpretai;.6es em 
canta, nem o confl.it e pode reduzir facilmente 
ao d d míni da "lfngua A" sobre a "língua B", 
duas den min i;-e que dizem trem ndamente 
p uc e explicam tremendamente pouco as va
riada condutas lingu(sticas nesta sociedade e o 
seu valor material e simbólico para manterem as 
barreiras sociais ou criarem outras novas, canali
zarem o poder social e interacciona!, e contri
buírem, em definitivo, para a apropria~ao dos 
recures materiais por grupos sociais definidos. 
Nesta altura do 90, com o crescente trabalho 
sociolingufstico internacional sobre as rela\:oes 
entre língua, poder, hegemonía e domínio (arti
culadas, por exemplo, em torno das n~5es de 
Bourdieu de "capital simbólico"), seguir a falar 
de "tres comportamentos linguísticos bem dife
renciados" ("monolíngues em galega", "mono
língues em espanhol" e ''bilíngues diglóssicos"), 
ou mesmo "quatro", sup5e um redutivismo apa
rente. O trabalho sociolinguístico que se está a 
fazer desde os Departamentos de l..inguística de 
pelo menqs duas universidades galegas, A Co
runha e Vigo (bastante dele publicado aqui e in
ternacionalmente; ver por exemplo alguns arti
gas do número monográfico sobre "Sociolinguis- . 
tique Galicienne'', coordenado por Xoán Paulo 
Rodríguez Yáñez, na revista dirigida por Louis
J ean Calvet Plurilinguismes, nº 6, 1993) revela 
subtilezas muitíssimo maiores do que esta visao 
do problema a respeito das. condutas linguísticas, 
distribui\:ao de usos, enquadramentos teóricos 
explicativos gerais, etc. 

A Aula Castelao reproduz assim mesmo o para
digma dominant~ da "~ormaliza\:ao", no que se 
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Aula Castelao 
reproduz o 
paradigma 

dominante da 
''normaliza~ao" 

no que se 
inscrevem as 
atitudes de 
resistencia 

ideologizada e 
as dominantes 

de planifica~ao" 

inscrevem tanto as atitudes e condutas de resistencia 
-ideologizada (representadas pelo nacionalismo linguís
tico galega) e as dominantes de planifica\:ªº e inter
vens:ao dirigida da língua (representantes pelas insti
tuis:6es normalizadoras). Sem cair, obviamente; no "li
beralismo linguístico" darwinista, o certo é que as 
no\:6es de "normalidade", "normaliza\:ao", "espas:os 
anormais da língua B", etc., servem ·cya.o apenas para 
centrar o conflito em. torno da necessária recupera~o 
(ou crias:ao) de usos para o idioma, mas também para 
reproduzir a exclusao social dos que, dentro do campo 
de utentes do galego, dissentem dos parámetros ac
tuais dessa "normalizas:ao". Surpreende, assim, a "cha
mada ao diálogo" (coma que concordo, naturalmen
te) entre isolacionistas e reintegracionistas, quando 
nas próprias "sess6es teóricas" plenárias da Semana 
nao havia nenhurn reintegracionista pleno ( embora 
alguns deles apresentaram coniunicai;.oes enviadas vo
luntariamente, segundo entendo). 

E terceiro lugar, a visao do problema normativo 
, pelo menos, peculiar. Aponta-se que "está a fa
orecer-se urna guerra de normativas'', mas nao se 

especifica quem a está a favorecer e com que interes
ses. Sem dúvida, a "guerra" de símbolos existe, e den
tro dela o mantimento da exclusao para os reintegra
cionistas é um útil dispositivo para refor\:ar a legitimi
dade institucional da norma dominante. Mas o imi
nente acordo entre isolacionistas e usuários dos cha
mados "mínimos" reflecte, precisamente, que. a guerra 
já nao é de "tod.os contra todos", o qual resultará muito 
clarificador quando aconte\'.3-. A Aula Castelao separa 
também artificialmente a "guerra de normativas" de "o 
verdadeiro problema: a normalizas:ao". Porque, com 
efeito, os usos escritos sao também parte desse uso so
cial da lfngua, e por trás das diversas grafias subjazem 
também ideologias linguísticas que, dado o papel estra
tégido dos criadores de saber linguístico na expansao 
social do .idioma, afectam directamente o processo des
sa "nortnaliza\:ao". Portanto, a n~ao "uso normal da 
língua" serve também como padriio para situar os fa
lantes e escreventes de urna ou outra norm~ e postura 
dentro ou fora da comunidade imaginada "Galicia", e 
nesta altura impede de alguma maneira a constru\:ªº 
da comunidade "Galiza". Pressinto as críticas, e adian
to-me a elas: aquí "comunidade imaginada"_ nao é in
compatÍvel com urna conceps:ao da Galiza como nas:ao 
definível objectiva e inter-subjectivamente, mas su
blinha o carácter necessariamente construído da 
n~ao, e salienta também o papel fundamental da "lín
gua impressa" ou print-language (do que fala o sociólogo 
Benedict Anderson) na construcao desse imaginario. 

Deste ponto de vista unidimensional que manifestam 
as Conclusoes da Aula Castelao, nao surpreendem por
tante as aparentes contradi\:5es na conceps:fío das re
la\:5es entre os ambitos culturais galego e portugues. 
Por urna parte, Galiza deve abrir-se também "a essa 

área tao próxima, e que semelha tao distante, facilitan
do um processo de osmose que arrique\:a a nossa lín
gua e que nos permita arriquecer a sua". Mas, por ou
tra parte, a chamada a "nao permitir( mas) que outras 
culturas e línguas saqueiem o campo da nossa" situa no 
mesmo ·pláno de possível amea\:a o espanhol e cultura 
espanhola, e o portugues e cultura portuguesa (e sem 
dúvida o ingles), pois ambas sao apresentadas como 
"outras culturas e línguas". A formulas:ao da Aula ex
clui em princípio urna razoável e singela proposta: o 
achegamento as culturas portuguesa, brasileira, etc., 
simplesmente porque saq express6es da nossa própria 
língua. Dada a actual hegemonía ideológica do espan
hol no Estado, é compreensível que o nacionalismo 
linguístico galego reproduza a melhor tradi\:ao dos na
cionalismos decimonónicos espanhol e &anees, centra
dos na n~ao de territorialidade administrativa para as · 
línguas ("Cata1unya" = "catalao"; "Galicia" = "galego", 
etc.). Mas nao é tao compreensível que urna Semana 
de discuss6es nao produza reflex6es mais ricas e críticas 
sobre as articulas:oes entre língua, identidade social, 
institui\:6es, poder, elites e sociedade civil. 

Em resumo: a "polifonía" que defende a Aula Caste
lao e a sua reivindica\:ªº · de Babel (que eu próprio 
tenho defendido e reivindicado em diversas ocasioes) 
consistem em muito mais do que a tolerancia ( turvo 
conceito que implica a legitimidade da ortodoxia) da 
diferen~a. Cumpre fazer urna política cultural .e social 
activa de confronto das ideias. Mas, logtcamente, só 
os que possuem num momento determinado os recur
sos materiais e o poder de convocatória podem faze- _ 
lo. Neste sentido, achou-se de menos na convocató
ria de saber da Aula Castelao um convite formal ape
lo menos algum daqueles que fazem sociolinguística 
ou crítica social da língua dentro e fora da Universi
dade e desde uma postura e outra. Ex~ste um notável 
divórcio na sociedade galega entre o trabalho dos ca
da vez mais numerosos e competentes sociolinguistas 
e a visibilidade social deste trabalho. É significativo 
que a Aula Castelao convidasse apenas, como socio
linguistas galegos nas sess5es plenárias, a Francisco 
Rpdríguez (especialista em Literatura e autor do Con~ 
flito linguístico ... há 20 anos) e a Xe-sús Alonso Monte
ro (especialista em Literatura e autor do Infarme dra
mático ... há mais de 20 anos). 

S em ánimo de ofensa, é desalentador constatar 
que as Conclusoes da Aula Castelao nao dizem 
muito mais do que o Manifesto de 1990 do 

Conselho da Cultura Galega contra os mal chama- _ 
dos "usos litúrgicos" do galega, ou do que dizem nu
merosos artigas jomalísticos nestas páginas e outras. 
Para obter as Conclus6es elaboradas pela Aula Cas
telao nao fazia falta urna Semana de discuss6es. 

CELSO ÁLVAREZ CACCAMO é 
profesor de I,.ingüística na Universidade da Coruña 
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Unha revista de novas ten
dencias, Downtown, infór
manos que o cu está de mo

da. Sempre recibimos con curiosi
dade estas navidades que atinxen 
ao carpo e que nos implican nas 
mareas estéticas, na mundana pa
sarela onde se entrecruza o públi
co e o privado. Porque todos te
rnos o noso corpiño e, por supos
to, o noso cuiño. A min non me 
interesa nada o que faga co seu 
pandeiro lady Dy pero, en cam
bio, sigo con moitísimo interese a 
cotización anatómica na crecente 
industria do Body. 

Dlse serripre que o importante é 
º. espírito pero e~ realidade prés-

A moda do cu 
taselle moito menos atención 

·que ao dedo gordo do pé. Se 
non, fíxense no Papa, que .vén 
ser o delegado do espírito na Te
rra. Só Se fala del cando tuse, 
cando torce un nocello ou cando 
recomenda a marcha atrás no ac
to sexual, o que require grandes 
dotes ximnásticas. Non nos en
gañemos. O grande tema do ho
me contemporáneo é o carpo 
humano. Falo; claroi do home de 
Occidente, do home mái~ ou 
menos farto. No mundo pobre o 
grande tema tamén é o carpo. O 
de como mantelo vivo. 

Na Industria do Body, como na 
do parco, dispensando, non se 

desprez~ nada. O sobaco; por 
exemplo, move moreas de diñei
ro. E non quera ser demagogo, 
pero co que se ·gasta nos países 
ricos en ciruxia estética do narís 
estaría saldada a débeda do ter
ceiro Mundo. A igual que suben 

. e baixan as moedas, eu imaxino 
a un lote de axentes contem
plando a gráfica burs.átil do cor
po: ¡ Baixan as orellas, suben as 
unllas! ¡Atención ao coiro cabe
ludo! ¡Coidado co cu! 

A noticia hoxe é precisa- · 
mente que o cu está en al
za. A va-ngarda da estética 

corporal recua, busca coa mira
da o guiño do terceiro ollo, per-

MANUEL Rrv AS 

corre a popa do mundo. A gran
de. proba da sedución física en 
actores e actrices xa non pasa 
polo descobrimento dos seos ou 
do peito de lobo. Non. O Aleph 
~isual está nas nádegas. Brad 
Pitt acadou a celebridade palas 
cachas de cowboy en Thelma e 
Louise, unha película feminista. 
Lonxe da · miña intención facer 
filosofía do traseiro, pero penso 
que esta fascinación por ese te
rritorio ven do seu carácter irre
dento, corsario. Ao cabo, todos 
nos identificarnos coa nosa cara, 
que remedio', pero .o cu anda un 
pouco ao seu aire, como se fora 
e non fora noso. Se está de mo
da, alá el.+ 

FRANCISCO A. VIDAL 

O San Antoniño_do Maño 

Cando os freires da Misere
la, na Pobra do Caramiñal, 
quixeron deixar a súa vida 

de anacoretás e acercarse a vivir 
entre a xente, perto dos pescas, 
de onde había vida e prosperida
de, ocuparon un amplo solar do 
Maño, nun dos lugares roáis abri~ 
gosos do Caramiñal, a carón da 
praia dos Areos, banco de amei
xas e fondeadoiro de pescadores. 

Desde os muros do mosteiro, os 
freires contemplaban tóda a ría e 
controlaban cada barca, sabían 
quen era cada quen dos que anda
ban no mar, e logo, á caída do se
rán, cando os mariñeiros regresa
ban co día gañado, os francisca
nos de San Antonio saían a facer 
o esmoleiro percorrido. 

Cantan algunhas más lín
guas que certo día, no iti
nerário, acercáronse á casa 

dun pescador de buraces,. coa cer
teza de recibir algo que !les ax~-
dase á cea. · 

-Siña Galana, dá algo para ali
viar a fame <lestes pobres freires? · 

Alcalde Lens, 29 
Semi esquina Barcelona 

T elf. 26 54 22 

-:-_Dá o deme, eminéncias, que o 
home hoxe non pescou nada.
Dicía a Galana para non regalar o 
traballo do seu marido, e os frei
res, desanimados e desconfiados, 
volveron para o convento. Pero 
ao pasar por unha rúa solitária, 
oíron ao demo ao seu lado, que 
sen deixarse ver arrotaba e excla
maba burlón. 

- Que bos estaban os buraces da 
Galana!. 

º
San Antoniño do Mafio 
debe ser o único que non 
ten o meniño no colo 

(atributo identificador de todos 
os San Antónios), ·pero a "vox 
populi", a voz da tradición, di que 
é el, e como tal o Venera. · 

Xa hai moitos ~nos que os frei
res de San António abandona
ron o convento do Mañ0, p.ero 
deixaron a imaxe do seu patrón 
esculpida a un dos muros que 
aínda quedan en pé, mirando 
ao mar. 

É unha irnaxe á -que só se pode 

cl}egar coa marea baixa, pois se
nón o mar sube até a mesma for
rrela do santo; e a pesares da súa 
cara rechoncha e voluminosa pa
pada; a pesares da pouca grácia 
con que foi pintado, a dúas cores, 
corno para resaltar a_ figura cada-

vérica que parece non mover á 
devoción, é un dos santos rnáis 
entrañábeis que coñezo, sempre 
fervorosamente iluminado e, se
gundo me contaron, con grande 
poder casamenteiro entre as mo
zas da bisbarra. + 

A. NOSA TERRA 

Cesáreo Sánchez 

"A poesia é 
depositária da pátria" 

"O rostro da terra onde a escrita da luz 
determina a memoria da paisaxe", asi 
apresenta Xulio L. Yalcárcel o último 
poemário de Cesáreo Sánchez Iglesias 
(Edicións Bahía, 1996). O poeta do 
Irixo prefire recomendar prosa, pero 
entende que as claves dun país desco
bren a sua eséncia na poesia. 

Que libro escolle para dar un con
sello? 

En prosa de cando en vez elbco deter
minados libros para abrir os sentidos, 
lonxe da poesia que produce un certo 
ensimismamento da que a prosa pode 
tiramos, e estou a pensar en Gesualdo 
Bufalino e, por exemplo, Argos el 
ciego. Outra obra é unha biografia moi 
desmitificadora de Dylan Thomas que 
o fai máis próximo a nós. Ainda que a 
sua poesia é rnoi coñecida a sua vida 
ten unha falsa aureola de bebedor 
cando era unha anécdota e este libro 
desvélanos aspectos de moito interese. 

Que está a ler nestes momentos? 

El fin de la edad de plata de José An
gel Yalente. É un Yalente un pouco 
novidoso e descoñecido, porque é un 
home que abre a linguaxe pero man
tén os mesmos códigos de aproxima
ción á realidade. Non ó como guia 
literária, tamén como libro de viaxe, 
El pasajero en Galicia de- Álvaro 
Cunqueiro, que inclue unha espécie 
de proxectos de libros que Cunquei
ro deixou inconclusos. 

Ven de editar un novo traballo, 
despois dun tempo de siléncio. 

Tres anos levaba de de que saiu Do ol
vido o rio (Esquio). Sempre traballas 
con distinta inten idade en dou ou 
tres libros, mesmo con apuntes de moi
tos anos. Neste tempo adiqueime p r 

completo a O rosto da terra e teño ou
tro poemário, Evadne, en preparación. 

Vese formando parte dunha xenera, 
ción de autores cunha marca comun? 

Unha xeración en senso temporal 
penso que a dá unhas determinadas 
vivéncias comuns, que poden ser es
critas con poéticas moi distintas. 
Ainda non podemos vernos a nós 
mesmos como parte dunha xeración 
poética pero coido que hai distintos 
temas e visións da realidade cun de
nominador comun e por exemplo o 
de ser un grupo de autores que xa é 
claramente monolíngüe. 

Como ve o tópico da escasa difu, 
sión da poesía? 

~ 

Se se pode falar de proporcións entre 
leitores dunha cultura e os de poesia, 
as caracterísücas da Gal iza · fan máis 
necesária a poesía porque é depositá
ria da pátria en moitos xeitos. A de~ 
manda aquí é maior rhesmo que en 
nacións soberanas e en culturas nor
malizadas.+ 

RIBA 

Sontor 
couse d 
a 1990 

Aires oo 
e ós l 
ció ns. 

leva se 
expoñe 
Galizac 
po que i 

da 
obrado 

Vi lag 
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RIBADUMIA 
CARRIL 

Morcela 
Santonm adi

couse de 1980 
a 1990 en Bos 

Aires oo estudo 
e ós exposi
dóns. Agora 

leva seis anos 
expoñendo na 
Goliza ao lem
po que importe 

clases nos 
obradoiros de 

Vilagorcia e 
Moraño 

O Trinque 
Os Simpson 

TELEVISI O N: O s 
Simpson. Unha inteli
xente série. de perde
dores. A coñecida fa-

mília de debuxos ani
mados volta a televi
sión. En Antena 3 de 
13.30 a 14.h.+ 

• PÁXINAS COORDENADAS POR IAGO LUCA • 

·······························································~··········· 
O Barco 
• EXPOSICIÓNS 

P AISAXES URBANAS 

Cadros de Guillermo M. 
Lourido na Aula· de Caixa 
Galicia. 

O Carballifio 
•TEATRO 

NAU DE AMORES 

O Centro Dramático Gale
go interpreta Nau de Amo
res inspirada en textos do 
escritor portugués Gil Vi
cente, o Xoves 2 de Maío 
no auditório Municipal. 

Carril 
• EXPOSICIÓNS 

MARCELA SANTORUN 

A pintora da mostra Seoane 
o alquimista (Concello de 
Vigo en Maio do 1994) e 
dos traballos sobre emigra
ción Fillos da inmigración 
(en Xuño de 1994 na sá da 
RENFE en Vigo) e Galicia 
desde a emigración ao retorno 
(invitada da CIG nos cursos 
de verán da Universidade 
de Vigo de 1994), expón 
agora traballos recentes na 
sá Digamel do instituto de 
Bacharelato de Carril. Abre 
até o 1 O de Maio, os dias la
borábeis de 1 7 a 20 h. e os 
festivos de 18,30 a 20 h. A 
partir do Venres 1 7, e até o 
31 de Maio, expón na Casa 
da Cultura .de Ribadúmia. 

Cerv,~º~---
• EXPOSICIÓNS 

FOTOLUGONO'v'. A '96 

A Casa do Mar de San Ci
brao expón do 2 ao 20 de 

Maio, as fotografias apre
sentadas ao certame Foto
lugonova. 

A e ....,, ,orun.a 
• EXPOSICIÓNS 

ANGLADA CAMARASA 

Expón pinturas no Kiosko 
Alfonso da Coruña, até o 
19 de Maio. 

CARMEN AGUADO 

Fotografias na Casa da 
Cultura Salvador de Mada
riaga. Até o 5 de Maio. 

VIDAL ABASCAL 

Exposición de pintura desee 
importante matemático, nos 
locais da Fundación Barrié. 

Lug_o __ _ 
• EX.POSICIÓNS 

XAQUIN CHA VES 

A sá de arre da Biblioteca · 
Pública Provincial, expón 
cadros recentes de Xaquin 
Chaves. Pódese visitar até 
mediados de Maio de 1 O a · 
20 h. de Luns a Venres . 

PALLOZAS 

O Museu Provincial garda 
unha mostra permanente 
de reproducións a escala 
das pallozas lucenses. 

ÜLUGO 
DA POSGUERRA 

O Coléxio de Arquitectos 
de Galiza organiza a expos· 
ción de fotograúas da pos
guerra luguesa, aberra na sá 
do Pazo da Maza. 

Monforte 
•TEATRO 

MOURENZA 

Xosé M . Rabón dirixe 
Mottrenza (lance dramático 
nun acto) de Armando Co
tarelo Valledor, con Luisa 
Merelas, Concha Parga, 
Xosé A. Porto, Tuto Váz
quez e Miguel Pernas no 
reparto. Pódese ver o Ven· 
res 26 no Teatro Lemos. 

Noia 
• EXPOSICIÓNS 

ENCONTROS 
COA NA TUREZA 

Através das fotografias de 
Roberto Fernández e pases 
de vídeos sobre ecoloxia, 
na Casa da C ultura Avilés 
de T aramancos. 

Ouren.se 
• EXPOSICIÓNS 

R. NOVO E 
PRIMITIVO LAREU 

Pinturas dos dous artistas 
na Agrupación Cultural 
Auriense. 

VOCABULARIO 
. SEGREDO . 

Manuel Bouzo, até o 6 de 
Maio, na galeria Vol;er. 

e arteleiJ;.a 
MUNHA GAIOLA DE PRILoS: Clásico do' 
©t~atro europeo ~eahilitad~ ei{Es,t-ados 
Unidos. Unha parella homosexual ten , , . , .... 
que dis.imular para qí.ie. o ffHo case coa , - ~OQE)~ONO.S. q,L~rtcia fi~íón : A: : 
descendenta dunha fairu1ia conservad6ra: .• . xa. cláSica ida e volta ªº futuro, 'ton 

' Outra rriosrra das pouéa5 simpatia'.5 dunha,'· resultados ás veces confusos. Intérprete: 
pane de Hollywood polo P~f.tigp Rep.ubli- - :Bmc~ Willís, En.t¡rétida s~n preténsións. ,_ . 
cano. Protagonizada por Robin Will:'w.ns, · 

.~.· ~Tioo E s:NsmiIDADE. Comédia 
MABERTO ATÉ' o MENCER •. Na Úña ha- íngle§a de;enrecfo, a:ri:i:bien(acfa c.On . 
©bitual de Tarantino cun percorrido ·éxito no séeufo)O,X. Para:quen goste das 
crítico polo cine espectacular e violento . tramas . amor~Sás ben realizadas . e sen roáis. 
contemporáneo. co .. dirixida por Quen--- ~ . . . 
tin Tarantino e Robert Rodríguez, o xo- MPODEROSA AERODlTA~ DeWood.y 
ven autor de El Mariachi. © Al,lén.. ~~ e d~vert,h;la t~fna <séj:npre. 

~LENA É NO.ME DE TANGO. Fres· 
ca e ben realizada. Pretendida tra

xédia personal, pero o guión resulta inma
duro. As innecesárias cenas de sexo 
abrorven o que deberia ser a profund:idade 
da trama. Interpretada por Ariadna Gil. 

MCITY HALL. Unha reflexión suxeren
©te sobre a corrupdón. Al Pacino ín
terpreta ao alcalde de Nova lorque. Ben 
ensarilladas as secuéncias. Non se abusa 
dosangue. 

~ORA DE ONDA (CLUE.LESS). 
Amor aos <lazaseis nun instituto • 

norteamericano para ricos. Unha histó-

Ainda que esta not:t seña das meÍk>res. Un 
paí busca ª nai auté.nti~a da 0nena qut: 
adoptou,e deSc.ubre ;que é unha prostitui:il: 

W_E~., S~~itse,. tenibr~K) silbÍ: ·, 
·· cio dos cordevos, afoda qu~ a sµa 

calidade é inferior., Ptotagoniz~a p~r 
BradPitt. r . 

~ASJNO UE ~QRSES~ Fil~ ambl• . 
• - dos0, ben ambienta.ció; perofica. moi' 
por baÍJco da af!oteric;>r:Un dós nosos: ~oucas f 
.ideas :orixinais. sobre:.a máña~ -o ·xogq. · · ; 
. , - . :~·:'_ -~ . ;....... _··:-- - :~:t:' -. ·x . ¿ 

l.\QAS PON~S Dé-MADISON. Rélaxa'~~ 
©poema ~bre ·~ decisió~ no afuor ~ riá 
vida. Meryl Srre,e¡:> e ,Clipt Eas~ood: •· . 

ELENA NlETO Pepa Lomar, R. Eirás e 
Gon~ves. 

Pontevedra , 
Expón pinturas no Studio 34. 

NA TURAIJZACIONISMO 

Cadros de Manuel Telmo 
na Casa da Xuventude. 

SAULÜTERO E 
OUTROS 

O Studio 34 oferece unha 
mostra colectiva con pezas 
de Saúl Otero, Víctpr 
Osario, Javier Godes,· 

SANTIAGO 
A fundación Eugenio 
Granel! organiza no 

Pazo de Bendaña 
unha exposición so
bre arte africana. De 

11a14 e 17 a 
21,JOh. 
Festivos 

de 11a14 h. 

HIXIÉNICOS 

Pintura e escultura de Sal
vador Cidrás, até o 31 de 
Maio na galeria Marisa 
Marirnón. 

BMÚSICA 

CAICHARELOS 

Música tradicional o Xoves 2 
de Maio no Teatro Principal. 

• EX.POSICIÓNS 

PACIOS, 
PINTOR E ESCULTOR 

Mostra aberta ·no edifício 
Sarmiento do Museu de 
Pontevedra. 

DIN MATAMORO 

·A Delegación de Cultura 
abriu o 29 de Abril, unha ex- . 

posición de Din Matamoro. 

ÁNGEL ÜRCAJO 

. A sá de Caja Madrid ex· 
pón unha escolma de pin
turas e debuxos de Angel 
Orcajo, pertencentes ao 
periódo 1986-1999. Póde
se visitar até o 12 de Maio 
de Luns a Venres de 19 a 
21,30 h. Sábados de 12 a 
14 h. e de 19 a 21,30 h., e 
Domingos de 12 a 14 h . 

•TEATRO 

MOURENZA 

Xosé M. Rabón dirixe Mou
renza de Armando Cotarelo 
Valledor que fora estreada 
no T earro Beatriz de Madrid 
en 1932, unha traxédia clá
sica que procura implicar ao 

. espectador no drama da fa .:
me e a emigración, co amor 
como "único curruncho para 
a esperanza". O Xoves 9 de 
Maio no Teatro Principal. 

•POESIA 

UXIOÜTERO, 
lGOR LUGRIS, 
RAFA VILHAR E 
NACHO ALMEIDA 

A Asociación Xuvenil Li
deira anúncia a celebra
ción dun recital poético, o 
Venres 3 de Maio ás 6,30 
do serán no Instituto de 
Bacharelato Valle-lnclán. 
Os participantes no recital 
serán Uxio Otero, lgor Lu
gris, Rafa Vilhar e Nacho 
Almeida, todos membros 
da Asociación Xuvenil Li
deira. O acto fora previsto 
para o pasado 19 de Abril, 
pero houbo de ser suspen
dido por causas alleas á 
vontade de Lideira, que fi. 
xo o todo o posíbel por 
trasladar esta fesa da poesia 
galega nunha nova data. A 
entrada é libre e gratuita. 

O Porriño 
•MÚSICA 

NABARRAKA 

O Sábado 11 da Maio ás 
11,30 da noite no Café Li
ceum, actua o grupo nado 
no Morrazo en 1992 para fa
cer rock popular, duro e di
recto Rock Moanhés Radikal. 
Rock que vai das máis pro
fundas raizes até os ritmos 
de vanguarda, elegáncia e 
eclecticismo para denunciar 
a represión a as frustracións 
da mocidade. Os compo· 
ñentes Bulé (baixista), Al
bino (guitarra), Miguel (ba
teria) e Suso (cantante), 
contan con experiéncia 
doutros prbxectos como 
Ponla, Sritzs, Desertores, Os 
Resentidos, Caja B ou Raia
dos. O Sábado 11 apresen
tan o seu disco Que ver· 
juensa. Entrada 600 pta., ou 
500 pta. ao mercala anteci
pada no próprio Liceum ou 
no Café Dublin de Vigo. 

DURINDAINA 

O Sábado 4 ás 11,30 da 
noite ·no Café Liceum, ac
tua o grupo compostelán 
de música tradicional Du
rindaina. Defensores da sin
xeleza e da dozura que se· 
gundo eles sempre diferen
ciaron á música galega dos 
demais estilos que existen 
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Catra poetas 
recitan 
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REDONDELA 
Amois dos -Al· 

bumes ele Gue· 
rradeCaste· 
loo, o Farclel 

da Guerra de 
Xosé Conde 
Corbal e os 
cartazes do 

plebiscito do 
36, oferecen 

pases de vídeo 
e unhas paucas 

publicacións 

peneiradas. E 
ainda a confe-

réncia do histo· 
riador Dionisio 

Pereira 
(Venres 3) 

ANOSATERRA 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
no mundo. Luis Mouriño, 
Xoan Porto, Rafael Moure, 
Antonio Pérez e Camilo 
Regueiro, na gaita, o acor
deón, a requinta, as percu
sións e as ·voces. O Sábaáo 
4 apresentan disco. Entra
da 600 pta., 500 pta. ante
cipada no Café Liceum, ou 
no Dubfin de Vigo. 

Redondela 
60 ANOS 
DO ·PLEBISCITO 
DO EsTATUTO DO 36 
E DA GUERRA CIVIL 

O Ateneo Redondelán, en 
colaboración co Cine clu
be Claqueta e a Asocia
ción de mulleres Xanela, 
artella unha série de actos 
co gallo dos 60 anos do 
plebiscito do Estatuto do 
36 e da Guerra Civil, que 
desenvolverá até 018 de 
Xullo. Na sá de exposi
cións da Casa da Cultura 
abren ao público unha 
mostra cos albumes de 
guerra de Castelao, os gra
vados do Fardel da Gue
rra de Xosé Con.de · 
Corbal, e a colección de 
Isaac Díaz Pardo de carta
zes do Plebiscito do Esta
tuto do 36. Amais dunha 
escolma da revista Terra, 
voceiro do Partido Gale
guista de Redondela. A 
mostra ven apoiada por un
ha série de publicacións e 
pases de vídeo no Centro 
cultural. Completa a oferta 
un ciclo de conferéncias 
que tefien lugar os Venres 
ás 20,30 h. na Casa da Cul
tura. O vindeiro Venres 3 
de Maio, o historiador · 
Dionisio Pereira ha falar 
sobre Sindicatos e conflictos 
durante a 11 República. E o 
Venres 17, Gonzalo Adrio 
Barreiro achegaranos ao 
Espíritu dos homes e mulleres 
da 11 República. 

Rianxo 
•MÚSICA 

NORGE BATISTA 

O Venres 3 de Maio ás 11 
. da no i te no bodegón A 
Noria, o cantautor cubano 
Norge Batista, oferece un 
concerto organizado por 
Galiza Nova dentro dunha 
campaña de solidariedade 

. con Cu.ba. 

Santiago 
• EXPOSICIÓNS 

COLECCION 
PERMANENTE 
ooCGAC 

O Centro Galega de Arte 
Contemporánea apresenta 
desde o 25 de Abril, as no
vas adquisicións para a sua 
colección permanente. 
Son pezas de Jannis Kou
nellis, Xesus Vázquez, 
Isaac Pérez Vicente, Sal
vador Cidrás, Fernando 
Casas e Bruce Nauman. 
T amén expoñen o Depósito 
da Fündación ARCO, con 
obra de Thomas Schütte, 
Helmut Dorner, Michel 
Frarn;ois e Sigmar Polke. 

PINTORES CUBANOS 

Cadro de Julia Valdés, 
Noel León, Julio E. Neira e 
David Rodríguez, na gale
ria Enriqu_e Egas. 

ÜEREITO 
E UNIVERSIDADE 

A Comisión do Quinto 
Centenário da Universida
de, artella ista mostra de 
vellos textos do dereíto, 
aberra no Coléxio de Fon
seca. Até o 12 de Maio. 

UNHAMIRADA 
DISTINTA 

Arte africana na Funda
ción Eugenio Granell (Pa
zo de Bendafia). Até o 3 de 
X uño. 

RETROSPECTIV Á 
DE LAXEIRO 

A obra do pintor galego 
desde os anos trinta aos oi
ten ta. Pódese visitar no 
Centro Galego de Arte 
Contemporánea (Santia
go). Martes a Sábado de 11 
a 20 h., e Domingos e festi
vos de 11 a 14 h. 

ANTON LAMAZARES 

A galeria Citánia ocupa o 
seu novo espazo cunha 
mostra de pinturas de An
tón Lamazares. Visitas até 

e ,. . 
:onvocatónas . 

PRÉMIO CINECENT A 
DE CURT AMETRAXES AMATER 

' 

O colectivo Phanzynex e máis a Casa 
da Xuventude de Ourense organizan 
o prémio Cinecenta encadrado na se
gunda Mostra Ourensá de Curtame· 
traxes Amater. Iste prémio acepta até 
tres curtametraxes por participante, 
sen importar que se teñan apresenta
do en calquer mostra ou festival seme
llante. A temática é libre, ainda que 
valorarán a narrativa cinematográfica 
por riba da simples experimentación, 
cunha duración máxima de 35 minu
tos e entregados sempre en soporte 
VHS. Envios antes do 31 do Maio á 
Casa da Xuventude: Celso Emílio Fe
rreiro 27. 32004 Ourense. 'Amais a 
Casa da Xuventude faise cargo dos 
portes se son remesados pola empresa 
Redex (teléfono 988-24 77 95). O 
prémio é testemuñal de 25.000 pta. e 
máis unha estatuíña deseñada polo ar
tista Roberto Araújo para a ocasión. 
Os dereitos da fita gafiadora seguirán 
senda dos autores. O teléfono da Casa 
da Xuventude: (988) 22 85 OO. E o 
enderezo de Phanzynex: Manuel Mur
guía 15-5!1 D. 32005 Ourense. Teléfo
no (988) 25 99 30. 

BIENAL DE PINTURA 
BALCONADAS 

O Concello de Betanzos convoca a 
quinta edición da sua bienal de pin
tura, aberta a obras de soporte flexí
bel pintadas con productos inalterá
beis coa auga e sen partes ríx-idas 
que poidan cuartear co vento. Os 
~adres han de respetar uns marcos, 
mínimo de 120xl 70 e máximo de 
150xl 20 cm., e chegar (a portes pa
gos) cos dados persoais no dorso, 
-entre o 15 de Maio e o 20 de Xu
ño, á: V Bienal Balconadas. Edifício 

_Arquivo. Praza de García Herma
nos. 15300 Betanzos. A organiz<J
ción non• se fai cargo do deterioro 
das pezas xa que se expoñen polos 
balcóns da cidade ao pairo. Do 5 de 
Xullo ao 3 de Agostó os expositores 
poden votar a sua obra favorita 
nunha fuma instalada na casa do 
concello. As obras escollidas pasa
rán á propriedade do concello e re
ceberán algun dos seguintes pré-

. mios: 1 º de 500.000 pta., 2º de 
300.000 pta., 3º de 200.000 pta., e 
cinco accesits de 100.000 pta. 

o 31 de Maio de 18,30 a 
21,30 h. Sábados e festivos 
pechado. 

VICTORIA ARENAL 

A galería Sargadelos apre
senta as pinturas de Victo
ria Arenal nas palabras de 
Pablo Jiménez "Ao lado da 
brevedade e a s.inxeleza 
<lestes debuxos, Victoria 
Arenal sabe poñer en xogo 

O ES~UDQ DA GALIZA 
DESEÑADQ 

PQR CASTELAQ 
EN INSÍ§NIA QU 

~HAVEIRQ 

Chaveiro: 
Prezo 500 pta + 160 pta de gastos de envio 

lnsígnia: 
Prezo 200 pta 

Pagamento a meio de selos de correos 
ou ingreso na conta de'Caixa Galicia 

2091 0501 683040001024 
Solicita a cantidade 

que desexes ao apartado 
1371, 36200 de Vigo. 

CONCURSO INFANTIL 
DE PINTURA 

A Asociación Cultural Lumieira 
de Carballo celebra ci 17 de Malo, a 
partir das 11 da mañá na praza do 
concello, un concurso de pintura 
aberto a todos parrulos de EXB que 
o desexen. O papel e as pinturas van 
por conta dos organizadores. 

CONCURSO LITERARIO 
INFANTIL E XUVENlL 

A Asociación cultural Lumieira de 
Carballo tamén organiza esta déci
mo quinta edición do concurso lite
rario infantil e xuvenil de Berganti- . 
ñas. Poden participar estudantes de 
primário e bacharelato que serán 
acollidos en distintas categorias, con 
traballos poéticos ou narrativos. Os 
traballos poden.enviaese até o 10 de 
Maio no Apartado 60 de Carballo, . 
ou entragarse na librearia Brañas. 

CONCURSO DE CONTOS 

O Centro Galego de Bizkaia en Ba
rakaldo convoca o XXIX Concurso 
de Contos Breogán, aberto a traba
llos inéditos de entre 3 e 6 fólios. 
Para participar hai que mandar 5 có
pias mecanografadas a dobre espazo 
e por unha soa cara. O envio ten 
que ser por correo sen remite e bai
xo plica e lema. O prazo de admi
sión remata o 15 de Xuño. O con
curso conta cun prínieiro prémio de 
100.000 pta. e un segundo de 
25.000 pta. que poden quedar deser
tes. Maior información no Centro 
Galego de Bizkaia en Barakaldo: 
Galiza, 3. 48902 Barakaldo. Bizkaia. 
Teléfonos: (94) 490 34 29/499 29 
92; fax (94) .490 34 29. 

BIENAL DE PINTURA }OSÉ 
LUIS FERNANDEZ . 

O Centro cultural Deportivo de 
Boiro convoca a cuarta edición desta 
bienal de pinM·a dotada cun prémio 
de 200.000 pta. Cada concursante 

• •••••••••••••••• 

pode apresentar duas obras cun ta
mafio que ande entre os 54x46 cm. e 
os 100x81 cm., enarcadas cun sinxe
lo listón de 2 cm. de ancho. Os ca
dros teñen que chegar baixo plica ao 
Centro Cultural e Deportivo de Boi
ra (Se~ero Ochoa s/n. Boiro. A Co
runa}, entre o 10 de Abril e o 10 de 
Maio. Maior información no Centro 
cultural (981) 84 43 49. 

HISTORIA DE GALIZA 

Do 6 de Maio ao 5 de Xuño, dous 
dias á semana de 8 a 10 da noite, a 
Asociación Cultural Maio· Longo e 
máis a Asociación Sócio-Pedagóxica 
Galega (AS-PG), organizan na Fa
culdade de Belas Artes de Pontevedra 
un Curso de História de Galiza que 
abranxe desde a cultura castrexa á 
restauración da república. O curso ba
sease na participación de recoñei:idos 
historiadores que pronunciarán unha 
conferéncia por dia. Falarán Francis
co Calo Lourido , Antonio de la 
Peña, Felipe Arias, Anselmo López 
Carreira, Xosé Armas Castro, Fran
cisco Carballo, Pegerto Saavedra, 
Juan Juega, Luis Obelleiro, Dionisio 
Pereira , Bieito Alonso e Xosé 
Fortes. Pódese reservar praza con 
chamar por teléfono, de 10 a 1 da tar
de, á Asociación Maio Longo (986-
87 31 85) ou á AS-PG (981-27 82 
59). A matrícula custa 4.000pta., que 
quedan en 2.000 pta. para estudante5 
e parados, e 1.000 pta. para sócios das 
asociacións organizadoras. O diploma 
de asisténcia expedido será homolo
gado pola Consellaria de Educación. 

CERTAME DE PINTURA 
DE REOONDELA 

A primeria edición do certame de 
pintura da vila de Redondela fica 
aberto a todos os interesados, que en
vien un máximo de dous cadros, de 
tema e técnica libre, nun formato mí
nimo de 90x70 e máximo de 
130x 100 protexidas cun listón. No 
tocante á documentación dos parrici
pantes é necesário entregar unha có
pia do DNl, unha breve currícula e 
máis unha foto a cor. O concurso está 
aberto até o 18 de Maio, de 11 a 13 
h. na Casa da Cultura de Redondela. 
Hai tres prémios de 200.000 pta., 
100.000 pta., e 75.000 pta., amais de 
dous accesits de 50.000 pta.• 

RIANXO 
Norge Batista, 
cantautor cu· 

· bono, o Venres 

3 ós 11 da noi· 
te no bodegón 
A Noria de 
Rionxo 

toda unha rica· gama de 
casi luxosos recursos for
mais. O uso de teas de ta
piceiria, sobre as que ins
criben ou, millor, 
transcriben estas imaxes, 
que naceron nas páxinas 
dunha pequena libreta, a 
invitan a despregar nos 
fondossutis e ricazes xogos 
pictóricos e pictoricistas 
que enfrentan a parqueda
de dos elerr~entos simbóli-

cos . Asi topamos desde su
tis gamas de cor só apiadas 
no uso de bernices, rea l
mente exquisitas, ás teas 
serigrafadas con motivos 
recurrentes e, en xeral, 
unha sensualidade, ca e 
me atrevería a di zer que 
xaponeizante pola sua ele
gáncia e discrecci ó n". 
Abre até o 11 de Maio de 
10,30 a 14 e de 16,30 a 
20,30 h. 

SANTIAGO 
T eos serigrafa· 
das, elegóncia 
e sensualidade 

cóseque xa¡>O'" 
nesa. Pinturas 

de Victória 
Arenal 
na Sargadelos 

MO!~MENTO A 

BWVEDA 
Se quer colaborar na realización 

desta obra na Caeira (Poio), 
pode realizar o ingreso 

nas contas: 

CAIXA PONTEVEDRA 

2057 000118 3300106697 
CAIXA GALICIA 

-2091 0500 1 o 3040042433 
CAIXA OURENSE 

2046 0750 27 3040018967 

i. 

Relacións 
• Moza mexicana desexa escri
birse con amigos/as da Galiza, 
ou España. Gasta da danza e o te
atro. Diana Olvera Cortés. Avenida 
602-B, 120-2. 07990 México D.F. 

• D. Lois Baccato, gustariame 
manter correspondéncia con voc;é 
referente á Relatividade Xeral e 
Mecánica Cuántica. Son António 
Lago Cabaleiro, o mozo que es
cribiu a carta "Mecánica Cuántica 
vs. Realatividade Xeral", e ao que 
voc;é respostou "A Falácia da Re
latividade Xeral" . O meu enderezo 
é António Lago Cabaleiro. Cabral· 
Becerreira, 84. 36318 Vigo. 

• Gosto da música, o cinema, a 
leitura e falar cos amigos . Gos
taria de trabar amizade por corres
pondéncia . Escreber a Regla Ca
rasa Agramonte. Calle 10#342 el 
Dolores y Tejar. Lauston. Municí
pio 1 O de Octubre. 10500 La Ha
bana. Cuba.+ 



Vito Acconci 
no CGAC 

ANOSATERRA 
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CARLOS AREAN instalación especial que 
atende as características 

Doazón dun colecionista. do Museu. Abre de Martes 
Exposición no Museu do a Sábado de 11 a 20 h., e 
Pobo Galego até o 4 de Domingos de 11 a 14 h. 
Maio. De lo a 13 h . e de 
16 a 19. Domingos e festi- •CINEMA 
vos pechado. 

500 ANOS 
A PAISAXE COMO DE UNIVERSIDADE E 
XÉNERO LITERARIO 100 DE CINEMA 

Ignacio Pérez Jofre expón Este ciclo da Universidade 
os seus textos murais no Ga- de Santiago ainda oferece 
lizoo da sala NASA (San- dous pases no que queda de 
tiago), até o 11 de Maio. Jo- mes. O Xoves 25, O amigo 
fre soporta nun muro unha americano de W . Wen-
montaxe leve formada por dres, e o Venres 26 O meu 
letras e palabras. tio de J. Tati. Na sá 1 dps 

REFLEXOS SONOROS 
Cines Valle lnclán, ás 18 e 
ás 22,30 h., en versión ori-

NA COR xinal con subtítulos en cas-

Rafael Úbeda colga cadros 
te llano. 

no Auditório de Galiza até •MÚSICA 
o 19 de Maio. 

A LUS NA SOMBRA 
ÜRQUESTRA 
DO MOZARTEUM 
DE SALZBURGO 

Até o 5 de Maio no Centro 
Galega de Arte Contem- O Xoves 9 ás 9 da noite na 
poránea, pódese visitar a sá Ángel Brage do Auditó-
instalación A lus na sombra río de Galiza, interpretan 
de Isaac Pérez Vicente . composición de W .A. Mo-

VITO ACCONCI 
zart baixo a dirección de 
Max Pommer e con Mar-
cus Tomasi no violin. En-

O Centro Galega de Arte tracia 3.000 pta. 
C o ntemporánea acolle 
unha mostra retrospectiva BANDA MUNICIPAL 
con duas sás adicadas a 
proxectos e mobiliário de Actua o 5 de Maio no Tea-
interiores, amais dunha tro Principal. 

Encrucillada 

HORIZONT Al 1. En inas, mo tras, pos á vi ta 6. Aspecto 
exterior dunha persoa 11. Tecido liso, brillante e suave 
12. Ao revé , poña sal a unha causa 13. Ao revés, que 
non está vestido 15. Van lle de dentro para fóra 1 7. Ao re
vé , nota musical 18. Da mifia propiedade 20. Amarra 21. 
Novena 22. O mesmo que acó 24. Conxuncion que ex
pr sa dúas cousas ou posibilidades que poden ocorrer 25. 
Nome de muller 26. Participio do verbo acender 28. For
ma parte dunha expresión que significa "ás cegas" 29. No
veno 30. Solicito 31. Naquel lugar 33. Vagas 35. Mostar 
alegrfa 38. Parte máis elevada 39. Adverbio que designa o 
que está preto no espacio ou próximo no tempo 40. Peza 
dos barcos que serve para variar a dirección 41. Xunta, 
agrupa, reúne 44. Debaixo 45. Sentimento de pena, com
paixón 46. Lembra 50. Ao revés, carta da baralla 51. Eixo 
52. Antigo mosteiro benedictino situado en Pantón (Lu
go) 54. Vestimentas 55. Retránca 

VERTICAIS 1. Discípula 2. Ao revés, decimo sétima letra 
do alfabeto grego que corresponde con R 3. Que non teñen 
enfermidade 4. Cocer sen usar auga ou aceite 5. Ten por 
costume 6. Bile, líquido que se produce no fígado para axu
dar a dixestión ·7. T erra rodeada de auga por todas as partes 
8. Pasa de dentro para fóra 9. Ao revés, adverbio de afirma
ción 10. Verá, mirará 14. Gas que se emprega en tubos lu
minosos 16. Comeza a existir 17. Que non ere en Deus 19. 
Todos están de acordo 20. Que fan un determinado acto 
22. Faga sinais 23. Tenas un muíño de vento ou un venti
lador 26. O pai do pai ou da nai 27. Ao revés, río de Hun
gría que leva as augas do lago Balatón ao Danubio 31. Asis
tir, ir a onde esperan 32. Adiviñeino, interpreteino 34. Ex
preso algo 36. Dirixímonos a un lugar 37. Sobrepasa 42. 
Expulsa o mexo 43. Acrecentar, xuntar 46. lnscrición que 
significa o mesmo que D.E.P. 47. Parte superior da camisa 
do traxe galego das mulleres 48. Monarca 49. Argola 51. 
Pronome persoal de primeira persoa 53. Preposición 

Solucións á Encrucillada do número 723 

HORIZONTAIS l. Varea 3. aí 4. ra 6. trampas 10. ao 11. rir 
12. ad 14. note 16. abra 18. en 19. co 20. traveso 22. ir 23. cu 
24. amigo VERTICAIS l. Vir 2. ara 3. átoo 5. asar 7. asar 8. mi 
9. prace 10. ana 13. das 15. terra 17. bosco.20. ti 21. ou• 

Anuncios de balde 
• Vendo a bon prezo edición facsí
mil, a estrenar: A Nosa Terra (Bole- · 
tin 1 ao 413), Colección Nós (do 1 ao 
144). A Fouce (do 1 ao 88), O Tío 
Marcos da Portela (1Q, 2B e 3B épo
ca), revista Alfar (do 22 ao 62). Telé
fono (981) 48 26 62 . 

1.000 pta. na conta de Caixa GaliCia 
209110348/15/3000043095, ao Aparta
do de Correios 875 de Compostela. 

res se lles paga un prezo digno, e co
as ganáncias desenvólvense proxec
tos de melloras sociais e ecolóxicas. 
Alimentación: café (de Cuba, Chia
pas, Costa Rica e Nicarágua), sucre 
de cana de Filipinas, Ron Liberación 
(Cuba), chiculate de Bolivia, merme
ladas de Ecuador, Té índio, barriñas 
de sésamo, entre outros produtos na
turais. Artesania: hamacas (Amazó
nia, Bangladesh), macutos , camise
tas, .caixiñas, almadroques, frautas , 
xoguetes, etc . Libros: de ecoloxia , 
antimilitarismo, feminismo, solidarie
dade Norte-Sul, alternativas económi
cas , etc. Papel reciclado: fólios, car~ 
petas, sobres , libretas, axenda de 
economía alternativa, etc. Elduayen 
Nº 8. 36202 Vigo. Teléfono (986) 81 
37 07, ás mañás. 

• O grupo de rock Krecha Vaguta 
ten aberta contratación para actua
cións. contactade no Apartado 8. 
15600 Pontedeume. A Coruña. 

• Nativa dá clases de francés no 
verán. Interesados dirixirse ao Aparta
do de Correos 709. 15080 A Coruña. 

• Vendo lotes de 1.000 selos univer
sais, moi bonitos, por só 1.000 pta. 
Envíos a reembolso máis gastos. Julio 
García. Apartado 224. 32080 Ourense. 

• Véndese praza de garaxe na Ron
da da Muralla, 188-sótano 2º, praza 
17. Lugo. Teléfonos (982) 46 52 92 e 
(981) 26 05 93. 1.300.000 pta. 

• Véndese violin. Razón no teléfono 
(986) 27 17 07. 

• Subscric;om solidária A Treu, um
ha ajuda inestimável para poder man
ter viva a chama da resistencia. Ainda 
que A Treu distrivue-se gratuitamente 
em distintos lugares públicos, 'esta 
subscrigom quere fazer ,mais cómodo 
o seu acesso e ao tempo ser umha via 
de solidariedade com a organizagom 
da que a revista é vozeiro. Subs
crigoms enviando os dados persoais e 
mais o resguardo do ingresso de 

• Arao tenda solidária. Vende pro
dutos de cooperativas e comunida
des indíxenas do Sul. Aos produto-

• Por non poder atendelo, traspá
sa se negócio de comida para 
levar. Teléf9no (9~6) 87 90 16. • 

•TEATRO 

CANTOS CONTOS 
CONTAS 

A compañia compostelá A 
Factoria Teatro pon en ce
na Cantos cantos cantas, 
unha peza Xavier Picallo a 
propósito de Lewis Carroll, 
que dirixe Alfredo Rodrí
guez. Teatro pá'.ra escolares, 
cunha aventura na que tres 
viaxeitos intrépidos van 
topando cos máis carismá
ticos persoaxes do matemá
tico e escritor inglés. En 
cartel os dias 6, 7, 8 e 9 de 
Maio, na sá Galán. 

HOSTIA 

O Centro Dramático Gale~. 
go representa a peza de Ar
mando Cotarelo Valledor, 
baixo a dirección de Ma
nuel Lourenzo. Actuan no 
Teatro Principal de Santia
go do 11 ao 18 de Maio ás 
9,30 da noite, e non do 5 
ao 12 como tiñan previsto. 

BEIRAMAR 

O grupo de teatro de cáma
ra Ditea, interpreta a obra · 
de Armando Cotarelo Bei
ramar, o Xoves 2 de Maio 
no T eatto Principal. 

Verin 
• EXPOSICIÓNS 

ANTON IGLESIAS E 
XosfLoPEZ 

Pinturas de Antón Iglesias 
e esculturas de Xosé López 
na galeria Van Gogh. 

Vig_o __ ~_ 
• EXPOSICIÓNS 

TINO CANICOBA 

Xosé Luis Méndez Ferrin 
apresenta esta mostra na Sá 
de Arte Caixavigo "Galiza, 
país escultórico, ten en Ti
no Canicoba 'un dos seus 
escultores mais no fío de 
ruptura co futuro. Debemos 
estar atentos a como el re
forma a matéria para prose
guir, con maos intelixentes 
e xenerosas, o traballo de 
destrucción e edificación 
do universo". Pódes_e visitar 
do 8 ao 21 de Maio na Sá 
de Arte Caixvigó, en horá
rio de 18,30 a 21,30 h. ó s 
dias laborábeis, e de 12 a 
14,30 h. os festivos. 

PERIODICOS 
DO MUNDO 

O coléxio público Celso 
Emílio Ferreiro de Coia 
expón unha escolma de 
xornais de todo o mundo 
realizada ·polos alunas. Pó-

Caldo de letras 
o X E u p s o R H A e F 

u L A D R A p H M I e G 

B A s B I p Q M L B Ñ D 

o R I e H E L A B F V o 
E I N s A I T e M E p T 

V E R D E R o L R E M V 

M D A B D o L B T e R M 

R N e H N u R o o T z T 

p A p o R R u B I o p e 
·B V D p F G L G N e F I 

T A T o V I A G s u Ñ e 
G L B Q s s R G u e o M 

Atopa 12 nomes de aves e paxaros. 

Solución ao do Nº 723 

dese visitar até o 6 de 
Maio, en dias laborábeis de 
9 a 14 e de 16 a 20 h. 

NIEVES ALONSO 

Expón óleos recentes na sá 
Caixavigo. Até o 7 de Maio 
de Luns a Sábados, de 
18,30 a 21,30 h., Domingos 
e festivos de 12 a 14,30 h. 

FERNANDO QUESADA 

Óleos do colaborador habi
tual do Faro de Vigo, no 
Centro cultural Caixavigo. 
até o 7 de Maio. Visitas de 
18,30 a 21,30 h. os dias la
borábeis, e de 12 a 14 h. 
Domingos e festivos. 

Ü SAL DA VIDA 

A Casa das Artes de Vigo 

Solución ao do Nº 724 

acolle esta mostra divulgati
va organizada pola Fi:inda
ción La Caixa de Barcelona. 

ISMAEL DE LA SERNA 

Obra do pintor granadino 
(1898-1968), maiormente 
ó_leos sobre lenzo e algun 
collage e acuarela, até o 12-
de Maio no Centro cultural 
Caixavigo. abre de 18,30 a 
21,30 de Luns a Venres, de 
12 a 14,30 e de 18,30 a 
21,30 h. nos Sábados, e de 
12 a 14,30 h. os Domingos. 

•TEATRO 

. 0 DESENGANO 
DO PRIOIRO 

Teatro do Aqui, interpreta 
a peza de Ramón Otero Pe-

· drayo; O de$engano do prioi-

O desengano do Prioiro, pola compoñia Teatro de Aqui en Vigo. 

ro, o Xoves 2 ás 20,3_0 h., e 
· Venres 3 e Sábado 4 ás 

22,30 h. no Centro cultu
ral Caixavigo. 

V
,. . 
t.vetro 

• EXPOSICIÓNS 

CONTACTOS 
COA AMAzONIA 

Retratos do e$pazo de 
maior biodiversidade do 
mundo, no Convento de 
San Francisco até Xuño. 

Portugal 
Lisboa 

• VII CANTIGAS DO MAIO 

SEREMOS MUITOS, 
SEREMOS ALGUÉM 

A Associai?o José Afonso 
e máis a Cfunara Municipal 
do Seixal, organizan do 24 
de Maio ao 3 de Xuño a VII 
edición das Cantigas do 
Maio, dias de festa para a 
música e o teatro baixo o le
ma Seremos muitos, seremos 
alguém. Concertos dos gni
pos portugueses Cramol e a 
Tuna de Carvalhais (Yen
res 24 ás 10 da noite no Fo
rum Cultural) e os Gaitei· 
ros de Lisboa (Sábado 25 ás 
10 da noite no Largo dos 
Restauradores). Tamén es
tarán Muyeres de Astúries 
(Venres 24 ás 10 da noite 
no ~orum Cultural), La 
Ciapa Russa de Itália (Sá
bado 25 ás 10 da nóite no 
Largo dos Restauradores), 
ou os agardados Berrogüeto 
da Galiza (Venres 31 ás 10 
da noite no Largo dos Res
tauradores), compartindo 
cenário con Salif Keita de 
Mali. Njava de Madagascar 
e Sainkho de Tuva (Sábado 
1 de Xuñ6 ás 10 da noire no 
Largo dos Restauradores, e 
Luns 3 á mesma hora no 
Mosteiro dos Jerónimos). 
Habrá teatro da man das 
compañias portuguesas Tea
tro ao Largo, Marionetas de . 
Lisboa, o grupo de Caretos 
de Podence, Art1magem e 
Zés Pereiras._ Duas mostras, 
fotografías de Carvalhais a 
tuna e o violino e cerámica 
Velha da Terra Morena, 
completan o programa que 
pecha o Sábado 1 de Xuño 
unha queimada galega. A 
entrada é libre a todos os ac
tos, agás nos d ias 24 de 
Maio no Forum e o 3. de xu
ño no Mosteiro dos Jeróni- _ 
mos, amais a organización 
garante o transporte fluvial 
gratuíto de Lisboa-Seixal
Lisboa en certos horários do 
24 de Maio ao l de Xuño. 
Para maior información 
chamar ao Associacrao José 
Afonso (07-351-1) 886 23 
36 e 888 02 79. • · 

31 -

VIGO 
Teatro do 
Aqui, inter· 
pre!.Jl'a peza 
de Ramón 
Otero 
Pedraya, O 
desengano 
do prioiro, o 
Xoves 2 ás 
20,30 h., e 
Venres 3 e 
Sábado 4ás 
22,30 h. no 
Centro cultu· 
ral Caixavi
go. 

( 
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Panadeiras, albardeiros~ · tecedeiras ... nun traballo de Vázquez Pintor 

· C)fídos dun tempo pasado 
-0- XAN CARBALLA 

Un libro da xente e a paisaxe. Asi define Xosé Vázquez Pin
tor un_seu traballo que ven de publicar Xerais na sua 'cole
ción Crónica. Os vellos oficios é un percorrido por protisións 
que teñen a raigaña na cultura do país: panadeiras, atadeiras, 
oleiros, arrieiros, albardeiros, seitureiros e tecedeiras, traba
llos que lle permiten ao autor_ xogar coa sua orixe mítica. 

"Era un encargo editorial que 
xa empezara a facer hai moitos 
anos. Díxomo o editor e lancei
me e(;>n todo entusiasmo. Pero 
foí chegar ao primeiro lugar -
aló polo ano B7- na procura 
dos ·contactos, en Cea coas pa
nádeiras, e atoparme con aquel · 
espácio xeográfico e humán e 
todo a miña idea mudou. Foi a 
acollida, a receptívidade,. .. abrí
ronme o corazón e como non 
son xornalista, fixen unha incur
sión líterária", cántanos Xosé 
Vázquez Pintor. 

O percorrido do libro vai máis 
alá do etnográfico -"isa xa o 
fixera, e moito mellor, o Xocas 
[Xaquin Lourenzo]"- e ergue 
un fondo mítico para situar de 
pano de fondo de cada unha 
das profísións. Nese terreo li
terárío Vázquez Pintor desen
vólvese cun galega· maxistral, 
mesmo cando emprega a ter
minoloxia própria dos ofícios, 
que é explicada nun glosário 
final. 

Cea, Moaña, Niñodáguia, Mara
ña, Maceda, San Vitoiro de Alla
riz, Agolada e Xunqueira de Am
bia, son os lugares visitados, pe
ro ainda ficaron no tinteiro al
gunhas outras gravacións que 
sobardaban as dimensión posí
beis do libro, "falei tamén cos 
canteiros de Pórriño e Agolada, 
os zapateiros de Melide, Allariz 
e Noia e fogueteiros de Oza dos 
Rios. Quedei ás portas dun vello 
afiador de Nogueira de Ramuin". 

11Fun feliz:" 

,dun tempo que se vai. "En to
dos os casos fun· vendo como 
o temor principal de todos os 
protagonistas é a sensación de 
que son os últimos de cada 
ofício .. Mesmo aqueles que po·
dian ter un futuro -os cera
mistas de Niñodaguia, por 
exemplo- quéfxanse con 
amargor: «é unha pena que 
precisamente aqui os nenes da 
parróquia xogueil na escola. 
con figuras de plastilina»". De
finitiva.mente idos están os sei
tureiros que ian a Castela .ou 
os arrieiros pero outros ofícios, 
como o das atadeiras das re
des dos partos, ainda poden 
contemplar o horizonte. 

"A expériéncia que tivemos 
Lois Viñas [o autor das foto
grafias] e máis eu foi ines
quencípel. A xen1e enseguida 
se decata de ·que .entras co 
corazón aberto. Na foto da 
portada xa se ve un pouco a 
atitude que topamos en todas 
as partes, ainda que coas te
cedeiras foi moi peculiar. En 
Vilar dos Santos funciona un
ha espécie de cooperativa, Ei
rada, animada polo crego, e 
aquelas mulleres estaban xa 
no traballo da recuperación do 
cultivo do liño e sentíanse moi 
honradas. As atadeiras, pdla 
contra, sentíanse máis ·obxec
to .de observación, e eran máis 
desconfiadas". 

Antes da maza. Parada ~e Vilar 
de Santos (Ourense, 1995). 
Á direita, Xosé Vázquez Pintor e 
Lois Viñas, autor e fotógrafo de 

. Os vellos oficios. 
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Vázquez Pintor amósase satis
feito, -"fun feliz inventando os 
mitos de cada ofício"- e en 
certa maneira transformado 
por esta reportaxe humana 

Como toda profisión, o grupo 
presume dos segredos que foi 
acumulando, "por exe.mplo as 
panadeiras de Cea: o xeito que 
lle dan ao pan, as misturas da 
fariña, a maneira de enfornar ... 
pero tamén presumen ao explí
calo. Elas talaban connosco co 
orgullo de quen domina un ofí
cio e unha arte" 

A experiéncia con toda a xen-
. te dos vellos ofícios nutriu a 
vea criadora de Vázquez Pin
tor, · "xa polos anos nos que fi
xen as entrevistas escrebin No 
corazón mancado, que levou o 

F'rémio Esquio. Pero quedei 
afectado de tal maneira que 
tamén podo dicer que· o meu 
próximo poemário, Rotación 
violeta, naceu tamén daquela 
mesma xeira" . + 

MADEIRA 

/~~ 
MINHO EXPRESSO 
VIAGENS 

SAIDA DO OPORTO 

SUPER OFERTAS EN VIAXES 

A~ORES 

ALGARVE 

SANTIAGO DE CHILE 

BUENOS AIRES 

SÁO ·PAULO 

PORTO SANTO E T()DQ O MUNDO 

TELF. (07- 35151) 82 48 93 - FAX 23 798 -VALEN~A DO MINHO 

Pactos 

XosÉ ANTONIO GAc1Ño 

Ornáis divertido do pacto 
PP-CiU é contemplar 
cómo se cámbian os pa

peis dos partidos do nacionalis
mo centralista con respeito á 
consideración dos nacionalis
mos periféricos. Os que se 
queixaban antes de concesións 
irresponsábeis aos cataláns ago
ra descobren a respon abilida
de histórica de integrar as rei
vind icacións de Cataluña no 
concerto do Estado. E os que 
improvisaron un reparto do 
15% do IRPf, cunha sorte d 
simulacro de corresponsabili
dade fiscal, escandalízanse ago
ra por ese novo reparto do 
30%, non menos improvisado, 
e afirman que ese salto cuanti
tativo xenera un pa o atrás 
cualitativo no hipotético prin
cípio de solidariedade que o 
nacionalismo español acribu de 
ofício ao Estado central (que, 
en realidade, leva vário sécu
las permitindo e mesmo pro
movendo a desigualdade entre 

·os povos peninsulares). 

Menos divertidos parecen os 
centralistas cando se poñen a 
facer cantas. Todo o universo 
político madrileño anda a per
guntarse (e Rodrigo Rato mes
mo aventura respostas) cánto 
van costar estas "concesións" 
ás comunidades autónoma . 
Demo tran o seu xenuino e pf
rito centralista, porque dan por 
suposto que a e trutura d p -
der central ten que permanecer 
intacta, por moita di tribución 
de fundos e competéncia que 
se faga. Para ele n n e trata 
de repartir p der n 'n de 
repartir regalos, ga t s ngadi
dos para mercar apoi par! -
mentários. Seguen sen querer 
entender nada.+ 

VOLVER AO REGO 

0 60% dos menores de 25 
anos está no paro, segun
do as estatísticas. Unha 

minoría traballa porque pertence 
ao tércio privilexiado da socie
dade ou porque o fai case de ,bal
de ou polas propinas. Coma os 
mozos que este verán atenderán 
a maioria dos· camping. 

Pero o verdadeiro problema 
ocurrirá dentro de dez ou quince 
anos, conforme se agoten os afo
rras da xeneración anterior. 

·' 
Algo debería n~udar antes de que 
a sociedade estoupe. Poderíase 
empezar por ampliar o programa 
das facultades de económicas 
que hoxe só aprenden liberalis-

, . , nio. e economía i;ieoclásica. + 




